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Analiza izvajanja politike družbenoekonomskega razvoja v SR Sloveniji v
1.1975 in tendence v gospodarskih
tokovih na prehodu v 1.1976 (ESA 388)

Poročilo o izvajanju stališč in
predlogov ukrepov Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije k oceni
uresničevanja resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju
SR Slovenije ter neposrednih nalogah
v I. 1975 (ESA 388)

Osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije
ter neposrednih nalogah v I. 1976
(ESA 389)

Predlog izhodišč za pripravo
republiškega proračuna za leto 1976
(ESA 390)

Predlog za izdajo zakona o določitvi
zavarovanega območja za reko Sočo s
pritoki, z osnutkom zakona (ESA 392)

Zbori Skupščine SR Slovenije bodo na svojih sejah
26. novembra 1975 obravnavali »Analizo izvajanja politike družbenoekonomskega razvoja v SR Sloveniji v l.
1975 in tendence v gospodarskih tokovih na prehodu
v l. 1976(i, »Poročilo o izvajanju stališč in predlogov
ukrepov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k
oceni uresničevanja resolucije o družbenoekonomski
politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v l. 1975« ter »Osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki ih razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v l. 1976«. Gre torej za gradiva, v katerih
je ocenjen naš družbenoekonomski razvoj v letošnjem
letu in ki kažejo, do kod smo prišli pri izvajanju stabilizacijskega programa, ter opredeljujejo — kar velja za
osnutek resolucije — temelje naše družbenoekonomske politike in razvoj SR Slovenije v prihodnjem letu.
O teh gradivih, še zlasti o osnutku resolucije, naj
bi se zato razvila temeljita razprava v organizacijah
združenega dela in v vseh temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, oziroma v celotni delegatski
bazi. Ta razprava naj omogoči delegatom, da bodo
imeli opredeljena stališča in da bodo temeljito pripravljeni na razprave v delovnih telesih in zborih Skupščine SR Slovenije. Le tehtna, dobro pripravljena razprava ob osnutku resolucije bo omogočila, da bo lahko
predlog resolucije, ki bo predložeh skupščini v decembru tega leta, pravočasno pripravljen.
Vsa tri gradiva je predložil Skupščini SR Slovenije
njen Izvršni svet, in sicer dokončno 29. oktobra 1975.
Objavljamo jih v celotnem besedilu.
»Analizo izvajanja politike družbenoekonomskega
razvoja v SR Sloveniji v l. 1975 in tendence v gospodarskih tokovih na prehodu v l. 1976« je pripravil Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje v sodelovanju s pristojnimi republiškimi sekretariati in komiteji.
Sestavni del te analize je tudi »Poročilo o izvajanju
stališč in predlogov ukrepov Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije k oceni uresničevanja resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter
neposrednih nalogah v l. 1975«.
V celotnem besedilu objavljeno tudi »Predlog izhodišč za pripravo republiškega proračuna za l. 1976«,
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil njen Izvršni
svet 30. oktobra 1975.
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1. Težišče politike družbenoekonomskega
razvoja SR Slovenije v I. 1975
Osnovna usmeritev politike
družbeno-ekonomskega razvoja SR Slovenije v letu 1975
je bila ustvarjanje pogojev
za postopno stabilizacijo gospodarskih gibanj. V skladu
s to usmeritvijo je resolucija o družbeno-ekonomski politiki in razvoju SR Slovenije
za leto 1975 kot najširši družbeni dogovor o skupnih nalogah samoupravnih nosilcev
razvoja v republiki postavila
težišče politike ekonomskega
in socialnega razvoja na:
— nadaljnje uveljavljanje
samoupravljanja na vseh področjih združenega dela;
— dinamično gospodarsko
aktivnost na kvalitetnih osnovah;
— zaustavljanje nadaljnjega
naraščanja inflacije;
— zmanjšanje nesorazmerja
med uvozom in izvozom;
— povečanje reprodukcijske sposobnosti gospodarstva;
— obvladovanje vseh oblik
porabe v okviru razpoložljivih sredstev;
— izvajanje prednostnih nalog na področju gospodarstva
in družbenih dejavnosti;
— hitrejši razvoj manj razvitih olbmočij.

Razvoj v prvem polletju
1975 je v nekaterih bistvenih
postavkah odstopal od teh
dogovorjenih nalog, zlasti na
področju ekonomskih odnosov s tujino,,na področju cen
in življenjskih stroškov, na
področju zaposlovanja ter
pri obsegu in strukturi investicij. Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije je zato v mesecu juliju priprajviil posebna
stališča in predloge ukrepov
za uresničevanje dogovorjenih
nalog v letu 1975; o tem je
ob koncu julija raspravljala
tudi Skupščina SR Slovenije,
ki se je s svojimi stališči
pridružila zahtevam, da je
treba spremeniti dosedanje
razvotjne tendence ter vse
naloge podrediti ciljem gospodarske in družbene stabilizacije. Zato naj bi bili napori v združenem delu ter
ukrepi tekoče ekonomske politike v drugi polovici leta
1975 usmerjeni zlasti na odpravljanje problemov na področju ekonomskih odnosov s
tujino, na področju cen, na
področju investicij, na področju likvidnosti gospodarstva in kreditno monetarne
politike, na področju osebnih
dohodkov ter splošne in skupne porabe. Prvi rezultati teh
prizadevanj bodo prikazani v
naslednjih poglavjih.

Osnovne značilnosti razvoja v SR
Sloveniji in v SFRJ v prvih osmih
mesecih I. 1975
Razpoložljivi podatki o gospodarskih gibanjih v prvih
osmih mesecih letošnjega leta opozarjajo zlasti na naslednje značilnosti:
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BO OBRAVNAVALA:

— stopnja rasti industrijske proizvodnje močno upada, tako da je bila v juliju
in avgustu proizvodnja praktično na enaki ravni kot v

Zavod. SR Slovenije za družbeno planiranje je v skladu
s sklepi Skupščine SR Slovenije pripravil obsežnejšo analizo
gospodarskih gibanj v SR Sloveniji v obdobju januar —
september 1975 z oceno izvajanja politike družbenoekonomskega razvoja do konca leta 1975 in z oceno tendenc v gospodarskih tokovih na prehodu v leto 1976. Gradivo je služilo kot podlaga za razpravo o tekočih gospodarskih gibanjih
o republiškem, svetu za gospodarski razvoj in ekonomsko
politiko v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter na
komisiji predsedstva CK ZKS za diružbeno-ekonomslca vprašanja in socialno politiko.
Skupaj s »Poročilom o izvajanju stališč in predlogov
ukrepov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k oceni
uresničevanja resolucije o družbeno-ekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1975«
predstavlja to gradivo osnovo za ocenjevanje gospodarsldli
gibanj v letošnjem letu, kot tudi osnovo za prve razprave o
možnostih razvoja v letu 1976.

istih mesecih lanskega leta,
v celotnem obdobju osmih
mesecev pa je bila raven industrijske proizvodnje višja
le še za 5,9%. V septembru
je bila dosežena sicer nekoliko ugodnejša rast (porast
za 5,4 % glede na isti mesec
lanskega leta), vendar pa v
letošnjem letu ne bo dosežena predvidena rast za okoli 7 %. V okviru industrijske
proizvodnje je največji porast
dosegla proizvodnja sredstev
za delo (v devestih mesecih
je za 11 % višja kot v istem
njo (4,9 %). Podobna so gibanja tudi v celotni Jugoslaobdobju lani), znatno manj
pa proizvodnja reprodukcijskega materiala (5,0%) ter
predmetov za široko potrošviji — v devetih mesecih je
bila industrijska proizvodnja
za 6,0 % višja kot v istem
obdobju preteklega leta;
— tudi stopnja rasti zaposlovanja se postopoma znižuje, vendar je število zaposlenih v prvih osmih mesecih
še vedno za 5,3 % višje kot v
Istem obdobju lanskega leta
(v celotni Jugoslaviji v osmih
mesecih za okoli 5.4 %); ob
takem gibanju industrijske
proizvodnje in zaposlenosti

produktivnost dela v industriji pada;
— učinki ukrepov na področju ekonomskih odnosov s
tujino se kažejo predvsem na
področju uvoza, kjer se pod
vplivom ostrih administrativnih ukrepov stopnja rasti hitro zmanjšuje, tako da je
vrednost devetmesečnega uvoza le še za 7,9% višja kot
v istem obdobju lanskega leta. Ukrepi za pospeševanje
izvoza pa so bili sprejeti prepozno, bili so nezadostni in
neceloviti, zato tudi niso bili
učinkoviti in niso vplivali na
prekinitev tendence upadanja
izvoza. V devetih mesecih je
bil izvoz blaga zato le za
2,3 % višji kot v istem obdobji lani. Rezultati na področju ekonomskih odnosov
s tujino so bili v Sloveniji
slabši kot v celotni Jugoslaviji, kjer se je v devetih
mescih izvoz blaga povečal za
4.2 %, uvoz pa za 4,7 %;
— gibanje izplačil za investicije je bilo po mesecih zelo neenakomerno; vendar pa
je v globalu prisotna težnja
zniževanja stopenj rasti; tako
so bila v osmih mesecih izplačila za investicije za okoli
40 % višja kot v istem obdobju lanskega leta (v celot-

nI Jugoslaviji pa za 46 %); v
Izplačilih sicer postopoma raste udeležba infrastrukturnih
investicij, zlasti investicij v
energetiko, vendar pa to povečanje zaostaja za predvidevanji;
— priliv sredstev za skupno jn splošno porabo je v
devetih mescih za 30,9 % višji
kot v istem obdobju lanskega leta, torej iznad predvidene dinamike, vendar pa se
bo po ooenah stopnja rasti
znatno znižala zaradi poračuna preveč plačanih obveznosti, tako da bo v vsem letu
znašala okoli 26 %;
— rast skupnih prejemkov
prebivalstva se v prvih devetih mesecih giblje na ravni
32 do 33 %, masa osebnih dohodkov pa je za 35 % višja
kot v istem obdobju lanskega leta; realni osebni dohodki na zaposlenega pa več ali
manj stagniraj o na ravni istega obdobja lanskega leta;
— vse to kaže, da so možnosti za prodajo blaga doma
in v tujini v sedanjem položaju osnovni omejitveni faktor rasti proizvodnje. Fizični
obseg zalog gotovih proizvodov v industriji je bil v
avgustu že za 30,6 % višji kot
v istem mesecu lanskega leta. Obenem se •zaostrujejo
problemi likvidnosti gospodarstva; v prvem polletju so
porasle terjatve, zlasti pa obveznosti gospodarstva bolj
kot celotni dohodek; nara-

ščajo tudi neplačane obveznosti preko akceptnih nalogov in sodnih rešitev ter število in vrednost blokiranih
žiro računov;
— ukrepi ZIS ter široka
družbena akcija za zmanjšanje rasti cen že kažejo prve
rezultate: v juliju, avgustu
in septembru se rast cen
znatno umirja, tako da ocenjujemo, da bo tekoči porast
cen v letošnjem letu v okviru
družbenega dogovora. Od decembra 1974 do septembra
1975 so cene proizvajalcev industrijskih proizvodov porasle v Sloveniji za 11,2 % in v
celotni Jugoslaviji za 11,0 %,
cene na drobno so se povečale za 15,2 % v Sloveniji in
14,3 % v Jugoslaviji, življenjski stroški pa za 15,7 % v
Sloveniji ter 15,0 % v Jugoslaviji.
Prikazana gibanja kažejo,
da je gospodarski položaj v
drugem polletju letošnjega
leta in na prehodu v leto
1976 težak in zapleten, ker se
v njem prepletajo znaki stagnacije in inflacije. Zato bo
moralo biti težišče tekoče
družbene aktivnosti v prihodnjem obdobju usmerjeno na
stabilizacijo gospodarjenja ob
kvalitetni gospodarski rasti,
napori v združenem delu pa
bi se morali osredotočiti na
dvig produktivnosti dela ln
uspešnosti poslovanja kot
edine zdrave osnove za nadaljnji razvoj.

3. Gospodarska rast
3.1. Globalna ocena
Osnovne smernice resolucije o družbeno-ekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1975 so med drugimi nalogami nakazovale
predvsem dinamično gospodarsko rast ob boljšem izkoriščanju proizvodnih zmogljivosti, hitrem naraščanju izvoza blaga in storitev ter
počasnejšem naraščanju uvoza, ob racionalnejšem zaposlovanju, boljšanju akumulativne sposobnosti gospodarstva in ob intenziviranju kvalitetnih faktorjev, ki prispevajo k večji produktivnosti,
kot so inovacijska dejavnost,
vključevanje znanstveno raziskovalne sfere v reševanju
problemov v gospodarstvu ter
usmeritev k večii modernizaciji in avtomatizaciji proiz-

vodnih procesov. Na tej osnovi naj bi se družbeni proizvod celotnega gospodarstva
povečal za 6 do 6,5 %, zaposlenost za okoli 3 %, produktivnost dela pa najmanj za
3%.
Gospodarska rast je bila v
prvi četrtini leta zadovoljiva, naito pa je njena dinamika stalno pojemala.
Pojemanje gospodarske rasti, ki jo spremljajo visokđ
stopnja zaposlovanja, padanje produktivnosti dela, slabšanje reproduktivne sposobnosti gospodarstva (večji materialni stroški, poslabšanje
delitvenih razmerij v korist
osebnih dohodkov ter skupne
in splošne porabe na škodo

akumulacije), večanje zalog
in naraščajoča inflacija je
bilo pogojeno predvsem z. ob-

čutnim zmanjšanjem izvoza
in z zmanjševanjem kupne
moča na domačem trgu.

3. 2. Industrija
Bistven vpliv na gospodarsko rast ima gibanje industrijske proizvodnje, ki ustvarja okoli 45 % družbenega proizvoda. V prvih štirih
mesecih je industrijska proizvodnja kazala visoko rast,
nato je ta pričela močno pojemati, tako da je proizvodnja v industriji v devetih mesecih le še za 5,9 % višja kot
v enakem obdobju lani. Glav
ni vzvod rasti je bila visoka
domača investicijska potrošnja. Istočasno je velik del
nove proizvodnje ostajal na
zalogah. Vse bolj pa so prihajali do izraza faktorji, ki
so začeli delovati v drugi polovici preteklega leta:
zmanjševanje izvoza in padanje povpraševanje na domačem trgu. Padanje izvoza
je imelo muiltiplikativen učinek na obseg proizvodnje:
zaradi zmanjševanja izvoza
se je manjšala realizacija proizvodnje, to pa je povzročilo
zmanjševanje dohodka, kar
se je odrazilo na domači potrošnji. .Vzporedno z zoževanjem obsega proizvodnje so
zaradi slabšega izkoriščanja
proizvodnih zmogljivosti rasli
proizvodni stroški, kar je
slabšalo konkurenčno sposobnost našega gospodarstva
za izvoz, ki se zmanjšuje tudi
zaradi povečanih materialnih
stroškov proizivodoje, predvsem na račun znatno višjih
cen domačih surovin v primerjavi s cenami surovin in
uvoza. Naraščajoča inflacija
je vplivala tudi na zmanjševanje realne kupne moči prebivalstva. Zaradi zmanjševanja izvoza je hitro naraščal
deficit zunanjetrgovinske -menjave, zaradi česar je prišlo
po administrativni poti do
vrste linearnih, t. j. neselektivnih restriktivnih ukrepov
pri uvozu reprodukcijskega
materiala in opreme, kar v
številnih primerih zavira proizvodnjo, tudi tisto, ki je
namenjena za Izvoz.
V strukturi proizvodnje so
v letu 1975 opazne nekatere
pozitivne spremembe. Intenzivnost rasti proizvodnje
sredstev za delo se iz lanskega leta nadaljuje tudi v
letošnjem letu (zaradi dinamične rasti investicijske potrošnie) in je v prvih osmnh
mesecih glede na enako ob-

dobje lani višja za 11 %. Proizvodnja reprodukcijskega materiala se je gibala v odvisnosti od obsega celotne industrijske proizvodnje: naraščala je vedno počasneje in
je v devetih mesecih le še
za 5 % višja kot v istem obdobju lani. Tudi proizvodnja
predmetov za široko potrošnjo je v prvih devetih mesecih letos glede na enako obdobje lani višja le za 4,9 °/o.
Posebno pozornost zasluži
proizvodnja reprodukcijskega
materiala, ker sodi med razvojne prioritete. Praviloma je
bila v preteklih letih stopnja
rasti proizvodnje reprodukcijskega materiala za nekaj
odstotkov nižja od stopnje
rasti celotne proizvodnje. Letos pa sta stopnji izenačeni.
Delež surovinske industrije1
celotni proizvodnji znaša v
letu 1975 okoli 28,3 °/o, kar je
nekoliko več kot v preteklih
letih. Tako gibanje strukture
je v prvi vrsti posledica orientacije na večje koriščenje
lastnih virov surovin in reprodukcijskih materialov in
na substitucijo nekaterih uvoznih materialov. Kljub takemu trendu pa struktura še
ni zadovoljiva, saj imamo še
velike deficite domačih repromaterialov, zlasti na področju
kemije in v sektorju predelave kovin. Občutnejše spremembe bodo dosežene le z
izgradnjo ustreznih zmogljivosti, ki se predvidevajo v
naslednjem
srednjeročnem
obdobju.
Kot je bilo pričakovati, so
znatne spremembe v dinamiki proizvodnje glede na lansko leto dosegle predvsem
panoge, ki so močno orientirane na izvoz. Zlasti velja
to za elektroindustrijo, ki je
v obdobju januar-september
1975, glede na enako obdobje
lani porasla le za 3 % (v lanskem letu pa kar za 22%!).
Posebno velja tudi za lesno
industrijo (v letošnjem letu
se je povečala za 4%, v Ifln1
Surovinska industrija v tem
primeru obsega panoge 114, 1115,
116, 117-10, 120-10, 101, 122, 12210, 123, 125-10, in 1(26 ter se njen
asortiment ne ujema popolnoma
z reprodukciijstaim materialom po
nomenklaturi za industri jsko statistiko.
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skem letu za 18 %), medtem
ko v kovinski industriji proizvodnja narašča enako kot v
letu 1974, predvsem zaradi
intenzivnejše domače investicijske potrošnje. Ugodno se
v letošnjem letu razvijata tudi kemična in tekstilna industrija, najbolj pa je presenetila usnjarsko-obutvana industrija, ki je v devetih mesecih letos dosegla rast 13 %, v
lanskem tetu pa le 5 %.
Medtem ko je dinamika rasti proizvodnje stalno pojemala, pa je zaposlenost v
industriji iz meseca v mesec
zadrževala visoko stopnjo rasti. Kljub temu, da se v zadnjih mesecih letošnjega leta
kažejo znaki umirjanja rasti

zaposlovanja, je bilo število
zaposlenih v industriji v devetih mesecih tetois za 4,7 %
višje kot v enakem obdobju
lani. Podobno gibanje zaposlovanja je bilo tudi v celotnem gospodarstvu s tem, da
je bila raven zaposlovanja
na nekaterih področjih še
nekoliko višja. Očividno je,
da usmeritev k racionalnemu
zaposlovanju, ki je zelo poudarjena v resoluciji, ni imela vpliva na obnašanje nosilcev gospodarske aktivnosti
pri zaposlovanju, ker je niso
spremljali ustrezni ukrepi. Visoka stopnja zaposlovanja
kljub stalnemu padanju rasti proizvodnje kaže tudi na
to, da razen nekaterih izjem

Grafikon X
RAST INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE, ZAPOSLENOSTI IN PRODUKTIVNOSTI DELA V INDUSTRIJI
(stopnje rasti v %, glede na isto obdobje preteklega leta)
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ni bila pri osnovnih nosilcih
razvoja dejansko sprejeta ena
od bistvenih usmeritev v resoluciji, da je treba povečati
proizvodnjo s krepitvijo kva
litativnih dejavnikov razvoja,
kot so dviganje tehnološke
ravni, avtomatizacija in modernizacija proizvodnih procesov, boljša organizacija dela in boljše izkoriščanje umskega potenciala. Posledica
takšnega gibanja proizvodnje
in zaposlovanja je bila stalno padajoča rast produktivnosti dela, ki se je v industriji v prvih osmih mesecih
letos, glede na enako obdobje lani povečala le za 1,1 %,
kar je v zadnjih desetih letih
vsekakor najnižja rast. V nekaterih panogah pa je produktivnost dela v tem obdobju celo absolutno padla: v
proizvodnji premoga, nafti,
črni in barvni metalurgiji,
elektroindustriji,
industriji
gradbenega materiala, papirni industriji, živilski in grafični industriji. Med drugim
je treba izpostaviti zelo neracionalno obnašanje elektroindustrije, ki je kljub izrednemu zniževanju rasti proizvodnje (v osmih mesecih
letos se je glede na isto obdobje lani povečala le za 3
odstotke), povečalo število
zaposlenih v tem obdobju za
7,6%, in talko zmanjšala produktivnost dela za 4,3 %! Po
drugi strani pa je treba poudariti racionalno obnašanje
v tekstilni in usnjarski industriji. Prva je v obdobju januar—avgust glede na enako
dbdobje lani povečala proizvodnjo za 7% in ob večjem
številu zaposlenih le za 1,9%
dosegla za 5 % večjo produktivnost dela; druga pa je dosegla večjo produktivnost za
7,9%, vendar ob znatno večji stopnji zaposlovanja (4,7
odstotka).
Oskrba industrij sikih organizacij s surovinami in reprodukcijskim materialom je
bila letos v glavnem zadovoljiva. Zaloge surovin in reprodukcijskega materiala so
bile letos konec junija po
podatkih iz periodičnih obračunov vrednostno za 32 %
večje kot lani ob istem času.
Ker je bilo v prvem polletju
letos porabljeno za 48 % več
maiteriala kot v istem obodobjiu lani, se je relativna zaioženost z materiali znižala, ob
tem pa je treba opozoriti na
desortiTanost zalog. Zlasti
primanjkuje nekaterih uvoznih materialov. V kovinska'
industriji so največje težave
z izdelki črne metalurgije, tako po količini, kvaliteta in

strukturi. V elektroindustriji,
pa tudi drugod, je hil pogosto problem uvoza materiala
zaradi pomanjkanja likvidnin
sredstev in se blago kopi«
v carinskih skladiščih. V kemični industriji je primanjkovalo surovin za emajle ix>
lake, v usnjarski industrij
pa je zlasti čutiti pomanjkanje kvalitetnih barvil. Izrabite težake ima z oskrbo s surovinami živilska industrija,
kjer največji problem predstavlja odkup pšenice, saj so
doslej uspeli odkupiti pšenico le za polovico potreb. Zaradi restrikcij pri uvozu pa
se zadnje čase oskrba z nekaterimi materiali poslabšuje.
Na pravočasno oskrbovanje
s surovinami in reprodukcijskimi materiali vplivajo izrazito zaviralno soglasja za
uvoz, ki jih izdaja zvezni
sekretariat za zunanjo trgovino; ker zelo kasni jo, ker so
končne odločitve prepuščene
administrativni presoji in ker
ne ustvarjajo enakih pogojev pri gospodarjenju. Zakasnitev1 izdaje omenjenih soglasij že ogroža številne izvozne obveznosti delovnih organizacij. Poleg tega zahtevajo zavračanje soglasij za
uvoz, iskanje novih dobaviteljev, ki jih je često težko
dobiti v krajšem času, posebno ob upoštevanju rokov
dobaive ter kakovosti reprodukcijskega materiala. Nepravilno je tudi, da je omejevan uvoz rezervnih delov,
ki zaradi relativno majhnega
vrednostnega obsega ne more
bistveno vplivati na plačilno
bilanco. Težave povzroča tudi
uveljavljeni mehanizem} vezave uvoza reprodukcijskega
materiala z večjimi izvoznimi
dosežki kot preteklo leto, ki
velja za vse OZD. ne glede
na doseženo višino izvoza
v preteklem letu.
Glede na upadanje izvoza
in povpraševanja na domačem trgu je bilo pričakovati
kopičenje zalog gotovih izdelkov. Te so bile v avgustu
letos po fizičnem obsegu za
30,6% večje kot v istem mesecu lani.
Zlasti so porasle zaloge izdelkov široke potrošnje —
za 34,8 %, nekoliko manj pa
zaloge reprodukcijskega materiala — za 26,7%. Zaloge
sredstev za delo pa so porasle za 26,2 %. Med zalogami
izdelkov široke potrošnje prevladujejo mali gospodinjski
aiparati, štedilniki, televizorji,
pralni stroji, mopedi, dvokolesa, pohištvo. Zaloge sicer
v zadnjih mesecih ne kažejo
več tako izrazite tendence ra-

siti, na kar je vplivalo omejevanje proizvodnje in ponekod boljša prodaja zarad!
zveznih ukrepov ob znižanju
prometnega davka na nekatere izdelke.
Zmanjševanje rasti proizvodnje ob visoki rasti zaposlenosti, nezadovoljivi prodaji in zato visokih zalogah
gotovih izdelkov je vplivalo
na poslovni rezultat industrijskih organizacij. Močneje kot celotni dohodek so
porasla porabljena sredstva,
zaradi česar je porast dohodka manjši, precej manjši pa
je tudi porast sredstev za
razširjeno reprodukcijo. Lani
v prvem polletju so sredstva
za razširjeno reprodukcijo
(amortizacija nad obvezno
stopnjo in ostanek dohodka)
predstavljala 9,5 % celotnega
dohodka, letos pa le še 7.5
odstotka, kar kaže, da so se
rezerve v poslovanju zmanjšale. Znižala se Je tudi stopnja interne akumulativnosti,
merjena z razmerjem med
sredstvi za razširjeno reprodukcijo nasproti poprečnim
osnovnim in obratnim sredstvom. Le-ta je lani znašala
7,3%, letos pa le še 6,1%.
Ob upoštevanju, da so se
medtem povišale cene osnovnim sredstvom za okoli 25 %.
kar v zgornjem izračunu ni
zajeto, pa je Interna stop
nja akumulativnosti znašala
letos le 5,6 %.
Na osnovi gibanja industrijske proizvodnje v zadnjih
mesecih in sedanjega položaja glede prodaje industrijskih izdelkov doma in v Izvozu ocenjujemo, da je v
prihodnjih mesecih težko pričakovati večjo rast proizvodnje in prodaje. Dober rezultat je pričakovati le pri
energetiki in v proizvodnji
sredstev za delo, verjetno pa
se bo nadalje poslabšal položaj pri proizvodnji blaga za
široko potrošnjo in reprodukcijskega materiala.
Tudi investicijska vlaganja,
ki so v prejšnjih mesecih
močno pospeševala proizvodnjo, izgubljajo na zagonu. Pri
tem je bila založenost s surovinami in reprodukcijskim
materialom doslej v glavnem
zadovoljiva, vendar pa v prihodnjih mesecih povečana desortiranost zalog, predvsem
surovin iz uvoza, lahko močneie vpliva na obseg proizvodnje.
Ob sedanjem gospodarskem
položaju v svetu in ob zmanjšani konkurenčnosti našega

gospodarstva, letos ni več pričakovati, da bi s povečanjem
izvoza močneje vplivali na
obseg industrijske proizvod
nje, posebno, ker so ukrepi
na področju izvoza letos kasnili m so bili neučinkoviti.
Zamudni administrativni postopek pri preskrbi z reprodukcijskim materialom iz
uvoza pa v posameznih OZD
že povzroča zastoje v proizvodnji.
Tudi glede domačega popraševanja perspektive glede
povečanja prodaje niso ugodne. Težave v prodaji bodo

vplivale na višino celotnega
dohodka in dohodka, s tem
pa tudi na osebne dohodke
ter prispevke in davke.
Iz navedenih vzrokov do
konca leta, pa verjetno tudi
v prvi polovici prihodnjega
leta, ni pričakovati visoke
rasti industrijske proizvodnje. V naslednjih mesecih
pričakujemo nadaljnje zniževanje komulativne stopnje
rasti proizvodnje tako, da bi
bila letošnja proizvodnja v
industriji skupno le za okoli
5 % večja kot lani.

3. 3. Izvajanje naiog na prioritetnih področjih
gospodarstva
3.3.1. Energetika
Proces nadaljnjega uveljavljanja samoupravljanja na
področju energetike je bil v
letošnjem letu zelo intenziven. Sklenjen je bil sporazum o formiranju skupnih
služb sestavljanja organizacije združenega dela elektrogospodarstva Slovenije, prav
tako pa je zaživela samoupravna interesna skupnost
elektrogospodarstva, v okviru
katere je interes združenega
dela prišel neposredno do
izraza v mnogih zadevah. Ustanovljena je bila tudi nova
interesna skupnost za nafto
in plin.
Elektroenergetska bilanca
je bila v prvih devetih mesecih v globalu realizirana s
preseganjem za 0,3 % in predvidevamo enako realizacijo
tudi do konca leta. Večja so
odstopanja v okviru posameznih porabnikov, kjer se je
zmanjšala poraba pri direktnih odjemalcih in distribuciji glede na njihove zahteve v okviru elektroenergetske
bilance. Tako je pri vseh direktnih odjemalcih, razen železarne na Jesenicah, poraba
nižja od predvidene v elektroenergetski bilanci in znaša
v povprečju le 91,8 %; pri distribuciji pa 95,3%. Skupna
poraba v Sloveniji je sicer
glede na leto 1974 višja za
6 %, vendar dosega le 94,6 %
od zahtev iz elektroenergetske bilance. Ce upoštevamo
redukcije v letu 1974 in 1976
kot odjem, Je bil v letošnjem letu dosežen porast pri
direktnih odjemalcih le za
0.3 % in pri distribuci ji za
4,8 % glede na preteklo leto.
Povečano proisivodnjo elek-

tračne energije v lastni elektroenergetskih objektih, ki je
znašala 1,8 % glede na elektroenergetsko bilanco in 12,6
odstotka glede na proizvodnjo leta 1974, je bilo možno
plasirati v ostale republike
in v izvoz, kjer je deponirano okoli 200 GWh električne
energije, predvsem v Bosno
in Hercegovino in Italijo. Po
dogovoru bo ta električna
energija na razpolago za kritična obdobja v oskrbi z
energijo.
Na večjo proizvodnjo v
lastnih energetskih objektih
je vplivalo dejstvo, da so bili
remonti izvršeni v planiranih rokih, nekateri pa celo
skrajšani. Prav tako so bile
odpravljene nekatere konstrukcijske napake in okvare
(TE Trbovlje in Toplarna
Ljubljana); obratovalna pripravljenost je bila na visokem nivoju praktično v ce-

iotnem obdobju letošnjega
leta.,
Ugodno je bilo tudi gibanje strukture proizvodnje
električne energije. Tako je
bila proizvodnja hidroenergije manjša le v prvih treh
mesecih, nato pa v vseh mesecih višja od predvidene v
elektroenergetski bilanci. Skupno je bila proizvodnja v hidroelektrarnah višja za 10 %
od predvidene v elektroenergetski bilanca.
Proizvodnja v termoelektrarnah je bila zaradi ugod-'
nih hidroloških razmer za 5
odstotkov nižja od predvidevanj v elektroenergetski bilanci, vendar kljub temu višja za 10 % od proizvodnje
leta 1974.
Oskrba termoelektrarn z
energetskim gorivom je bila
ugodna, tako da predvidevamo odvečne količine premoga predvsem v asortimanu
drobnih vrst. Tudi oskrba
premoga za ostale porabnike je bila primerna ter predvidevamo nadaljevanje normalne oskrbe ter prehodne
zaloge v leto 1976 na nivoju
1974/75 in sicer v višini ca
280.000 ton, od tega ca 140.000
ton lignita in ca 140.000 ton
rjavega premoga.
Oskrba z električno energijo je torej potekala v redu,
v elektrogospodarstvu pa je
prihajalo do težav predvsem
zaradi izgube v poslovanju.
Izguba v letu 1975 in kritje
izgube iz predhodnih let z
nelikvidnimi sredstvi je še
povečalo težave elektrogospodarstva v zvezi z likvidnostjo, ki se je prenašala v znatni meri tudi na premogovništvo.
Ukrepi, ki so bili podvzetl
za izboljšanje likvidnosti, so
bili predvsem:

— krediti za obratna sredstva
— zmanjšanje odliva za odlog deponiranja
armotizacije do konca leta 1975
— odlog anuitet za investicijska posojila
— odlog plačila kredita SOZD EGS
ia depozitnih sredstev
— odlog plačila komercialnih kreditov
Elektrarni Šoštanj
Skupaj
Za pokritje izpadlega dohodka, ki je posledica neustreznih cen električne energije, je v okviru ISE pripravljen samoupravni sporazum za pokrivanje izpadlega
dohodka v letu 1975.
Pri izgradnji elektroenergetskih objektov je prihajalo do kasnitve skoraj pri

136 mio din
58 mio din
282 mio din
36 mio din
100 mio din
612 mio din

vseh objektih in sicer predvsem zaradi nepravočasne
priprave dokumentacije, pomanjkanja ustreznih kadrov
za izvajanje investicij, nepravočasnosti zagotovitve finančnih sredstev in težav pri nabavi reprodukcijskega materiala doma in iz uvoza.
ISE je že potrdila tudi no*
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ve roke za dokončanje objektov. Kasnitev zaenkrat niso najavili TE Šoštanj, IV.,
NE Krško in Ructaik lignita
Velenje. V poizkusnem obratovanju je plinska elektrarna
Brestanica, ob koncu leta pa
predvidevamo še pričetek obratovanja plinske elektrarne
Trbovlje.
V premogovništvu je trenutno z obstoječimi cenami
omogočena satno enostavna
reprodukcija ter je vsa modernizacija vezana izključno
na zbrana sredstva energetike. Poleg navedene problematike je bilo za premogovništvo značilno predvsem pomanjkanje in fluktuacija samskih delavcev, zlasti zaradi
težkih pogojev dela, pomanjkanja stanovanj, neurejenih
osebnih dohodkov v nekaterih premogovnikih in dela ob
prostih dneh. Nelikvidnost pa
je povzročila zakasnitve pri
nabavi opreme za modernizacijo rudnikov in zamenjavo
zastarele opreme.
Pri oskrbi s tekočimi gorivi ni prihajalo do večjih
problemov, pričakujemo pa
povečano porabo pri vseh vrstah tekočih goriv (bencin,
plinska olja, kurilno olje) za
okoli 13 %. Novi porabniki ter.
mične energije so se v večini primerov usmerjali v tekoča goriva, pri čemer so
takšne odločitve predvsem
posledica modernizacije tehnološkega procesa in nesigurnost pri dobavah premoga. Poudariti je treba, da
pri tem nimamo sklenjenih
dolgoročnih pogodb niti za
naftne derivate, niti za plin.
Se vedno je v obravnavi
projekt rafinerije Sermin, pri
pravljena je študija o ekonomski utemeljenosti ter se
projekt povezuje z razvojem
slovenske petrokemije.
V končni fazi je priprava
projekta plinifikacije Slovenije, sklenjena pa je tudi pogodba za ' dobavo plina iz
Sovjetske zveze ter rešeno
vprašanje tranzita preko češkoslovaške in Avstrije. V
teku so priprave za financiranje in izvajanje del. Vzporedno tečejo tudi razgovori
o dobavi alžirskega plina
predvsem za manjkajoče količine do višine predvidene
porabe.
3. 3. 2. Promet
Obseg prometnih storitev
je bil v prvih osmih mesecih letos za 1 odstotek višji
kot vprvih osmih mesecih
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lanskega leta. K temu je
prispeval visok porast storitev v zračnem prometu, PTT
in pomorskem prometu, javni cestni promet stagnira,
obseg storitev železniškega
prometa pa je celo za šest
odstotkov izpod lanskoletne
ravni.
Celotni tovorni promet
stagnira (razen zračnega, ki
ima zelo visoko stopnjo rasti). Med glavne vzroke za
tako stanje prištevamo v
glavnem zmanjšan uvoz in
izvoz blaga. Manjši je tudi
tranzit zaradi znanih, za
nas neugodnih ekonomskih
ukrepov nekaterih evrop
skih držav. Vse bolj se občuti tudi vpliv tujih cestnih
prevoznikov in ladjarjev, ki
v vedno večji meri prevzemajo prevoz jugoslovanskega blaga v izvozu. Določen
delež pa prinaša tudi naša
še vedno ne dovolj razvita
prometna infrastruktura, še
posebno v povezavi s sosednjimi državami, ki gravitirajo na naš tranzitni prostor.
Potniški promet pa je v
tem času porasel za 13 odstotkov,
predvsem zaradi
zračnega prometa. Tudi železniški promet postaja ponovno privlačnejši za potnike.
železniški promet se je v
osmih mesecih letošnjega
leta v primerjavi z istim
obdobjem lanskega leta znižal za 6 odstotkov. Nakladanje tovornih vagonov je
bilo v tem času manjše in
je bilo naloženega za 3 odstotke mana blaga kot lani.
To velja skoraj za vse vrste
blaga, zlasti pa pri masovnih tovorih: rude je bilo
prepeljane za 20,2 odstotka,
manj, premoga za 0,7 odstotka,' nemetalov za 9,9 odstotka, žita za 36 odstotkov,
kosovnega blaga za 8,8 odstotka. Manjša pa je tudi
količina prepeljanega tovora v izvozu in sicer za 8,5
odstotka. Vzrok takega stanja je predvsem v neugodni gospodarski situaciji v
Evropi in ne nazadnje tudi
v naši ne dovolj prilagodljivi tarifni politiki.
Storitve v železniškem
potniškem prometu so bile
v tem obdobju v porastu.
To gre predvsem na račun
mednarodnega prometa in
daljših prevoznih relacij. Z
modernizacijo železnice pa
so se tudi storitve in njihova kvaliteta izboljšale, kar
nedvomno vpliva na večji
Driliv potnikov na železnico.
Tovorni javni cestna promet

je bil v osmih mesecih za 4
odstotke nižji, potniški pa
za 11 odstotkov višji kot v
istem obdobju lanskega le
ta.
Vzroki za počasnejšo rast
so v zmanjšanju prevozov
zaradi zvišanja cen pogonskega goriva, vedno večje
konkurence tujih prevoznikov, ki odvzemajo jugoslovanski tovor domačim prevoznikom v izvozu, deloma
pa tudi že v uvozu. Tudi v
teh prevozih so opazni zastoji zaradi delovanja notranjih stabilizacijskih ukrepov
v gospodarstvu in močnega
režijskega blagovnega prometa.
Zračni in letališki promet
naraščata v okviru predvidevanj, luški promet v Luki
Koper ne dosega predvidenega letnega porasta luških
storitev, niti v prometu z
blagom, niti z nafto. To je
med drugim posledica padca prometa v izvozu in še
predvsem v uvozu preko te
naše luke. Tranzit pa je v
tem obdobju še naprej naraščal, pri čemer je ta pomemben predvsem v prometu z LR Madžarsko. V tem
obdobju je Luka Koper pritegnila tudi tri redne kontejnerske linije.
V okviru PTT prometa je
pisemski promet upadel za
3 odstotke, predvsem na račun zmanjšanega prometa
s časniki in publikacijami,
ki predstavljajo precejšen
delež v strukturi te dejavnosti. Tudi telefonske storir
tve v svojem porastu relativno zaostajajo v primerjavi s prejšnjimi leti in to
kljub povečanemu številu
telefonskih
priključkov. V
vedno večji meri se namreč
vključujejo telefonski udeleženci I. skupine, to je privatniki, ki pa prinašajo
manjši promet kot organizacije združenega dela.
Povišale so se tudi storitve v telegrafskih impulzih,
ker se organizacije združenega dela v vedno večji meri poslužujejo telex omrežja.
3. 3. 3. Kmetijstvo
Za realizacijo nalog iz resolucije o družbeno-ekonomski politiki in razvoju SR
Slovenije na področju kmetijstva je bil v začetku leta
izdelan akcijski program, v
katerem so bile podrobneip
opredeljene naloge in nosilci teh nalog. Dosedanji po-

tek uresničevanja kaže .naslednje rezultate:
Kmetijska proizvodnja ne
bo dosegla predvidene stopnje rasti 2,5 odstotka; ocenjujemo, da bo ie za 1,5 odstotka večja kot v letu 1974.
Dvig intenzitete proizvodnje
bo dosežen v živinoreji, ki
bo predvidoma za okoli 3
odstotke nad lanskoletnim
obsegam. Proizvodnja gove
jega mesa je padla za okoli
5 odstotkov zaradi neurejenih razmer na zunanjih tr
gih, zaradi tega se je povečal zakol telet (za 60 odstotkov), proizvodnja mleka
oziroma organiziran odkup
mleka pa kaže izredno povečanje (11 odstotkov v primerjavi z letom 1974). Vse
to je vplivalo na spremembo strukture črede v korist
plemenske živine oziroma
na ohranitev skupnega števila govedi, kar je odraz izrednih naporov, ki so bili
vloženi v strokovno delo,
organizacijo, v obseg sredstev in politično aktivnost
na temelju medrepubliškega
dogovarjanja. Ukrepi na področju cen s strani federacije so ugodno vplivali na
ohranitev črede oziroma na
ponovno usmeritev k pitanju živine.
Raven rastlinske proizvodnje ostaja na obsegu lanskega leta. Poraba repromateriala (umetna gnojila) je padla zaradi podražitve teh
materialov in na drugi strani zaradi slabih ekonomskih
rezultatov, ki jih v tem času dosegajo kmetijski proizvajalci kot posledico razmer v živinoreji (indeks
cen živinorejskih proizvodov
je nasproti 1974 znašal v prvih 6 mesecih 100 — od tega
za govedo 94). Razmerja v
primarni delitvi imajo v veliki meri vpliv na razmeroma slabo realizacijo v kmetijski proizvodnji, predvsem
zaradi velikega deleža živinoreje v kmetijstvu SR Slovenije, kjer so bila ta razmerjg, še posebno porušena.
Tržno usmerjena kmetijska proizvodnja bo v primerjavi s skupno proizvodnjo
nekoliko ; hitreje porasla.
Modernizacija kmetijske
proizvodnje in naložbe v razširjeno reprodukcijo ne potekajo v skladu s programom dolgoročnega razvoja
kmetijstva SR Slovenije do
leta 1980. Poslabšanje ekonomskeea položaja in reproduktivne
sposobnosti
kmetijskih
organizacij je

upočasnilo
dinamiko vlaganj. Na to je vplivala tudi
podražitev investicij, manjša
razpoložljivost virov, v bodoče bo na zaostajanje vlaganj vplivalo tudi zagotavljanje trajnih obratnih sredstev.
Hkrati se tudi struktura
vlaganj vse bolj spreminja
na škodo primarne proizvodnje. Glede na to, da je kmetijstvo prioritetna panoga,
bo potrebno za programirano proizvodnjo hrane zagotoviti čim hitrejšo realizacijo že začetih upravičenih
naložb ob boljši kreditni
udeležbi in združenih 'sredstev bank ter razrešitvi problematike zagotavljanja trajnih obratnih sredstev, vsaj
za nekatere vrste proizvodnje (vinogradništvo — vinarstvo). Za pospešitev vlaganj
v kooperaoijsko proizvodnjo je potrebno izboljšati
kreditne pogoje.
Urejanje kmetijskih zemljišč poteka v skladu s pro-

grami — doslej je bilo z
melioracijami
priduDljenih
okoli 2.000 ha (od predvidenih 7.000 ha do leta 1980)
obdelovalnih površin. Premalo pa je bilo storjenega na
področju prostorskih planov
v občinah in pa glede prevzemanja opuščenih zemlješč s strani kmetijskih organizacij.
Povezovanje in združevanje določenih kmetijskih
dejavnosti z zainteresirammd področji iz nekmetijske
dejavnosti (tudi trgovine)
poteka ugodno. V večji meri pa je potrebna dosledna
izdelava proizvodnih načrtov posameznih skupnosti,
da bi tako lahko, usmerjale
proizvodnjo.
Integracijske
povezave v večini primerov
ne temelje na skupnih razvojnih načrtih. Pospešiti je
potrebno vključevanje kmetov v zadruge in obrate za
kooperacijo ter intenzivirati
oblikovanje ustreznih proizvdnih skupnosti.

3. 4. Razvoj na ostalih področjih gospodarstva
— Obseg proizvodnje v jenih 13.500 stanovanj, v prgradbeništvu se je gibal v vem polletju letos pa je biplaniranih okvirih in je bil lo dokončanih za 37 odstotv prvih osmih mesecih v kov več stanovanj kot v prprimerjavi z enakim obdob- vem polletju lanskega leta,
jem lani povečan za okoli kar kaže, da bo do konca
14 odstotkov, pri tem se je leta možno realizirati ali pa
število zaposlenih v prvih celo prekoračiti plan izsedmih mesecih povečalo za gradnje 26.000 stanovanj.
8,8 odstotka. Do konca leta Stanovanjsko gradnjo občaocenjujemo, da bo obseg sno ovira pomanjkanje želeproizvodnje narastel za oko- za in cementa, kar se po
li ' 12 odstotkov. Da ne bi potrebi rešuje z uvozom.
prišlo do dodatnega zapo— Selektivnejši pristop
slovanja je dogovorjeno, potrošnikov do blagovnih
da se delavci, ki jih v neka- nakupov in zaostreni pogoji
terih podjetjih ne potrebu- potrošniškega kreditiranja,
jejo, razporedijo po drugih so ob še vedno visokem povečjih delovnih organizaci- rastu cen vplivali na to, da
jah, kjer jih primanjkuje. V se je realni obseg prometa
tem letu je moralo gradbe- v trgovini na drobno v deništvo zaradi recesije v za- vetih mesecih letos v prihodnih deželah del svojih merjavi z istim obdobjem
zmogljivosti preorientirati iz lani zmanjšal za okoli 6 odzahodnega trga na domače- stotkov. Znižanje prometnega. Sedaj je v teku Intenziv- ga davka za nekatere vrste
no povezovanje z gradbeni- blaga in spremembe pogojev
mi podjetji v vsej Jugosla- za najemanje potrošniških
viji zaradi skupnega nasto- kreditov ter predvideno znipa na zunanjih trgih, zlasti žanje cen nekaterih vrst
v deželah tretjega sveta. blaga pa bo vplivalo na to,
Glede oskrbe z reprodukcij- da bo promet v trgovini na
skim materialom je v grad- drobno verjetno v celem lebeništvu osnovni problem tošnjem letu dosegel lanskokronično pomanjkanje be- letno realno raven.
tonskega železa, zaradi česar
Manjša intenzivnost induse pripravljajo na gradnjo strijske proizvodnje je pogomini železarne v Batujah. jevala tudi manjši promet
Pomanjkanje cementa do iz- v trgovini na debelo, ki • se
graditve cementarne Anhovo, je vprvih devetih mesecih
rešujejo z uvozom in doba- letošnjega leta realno zmanjvami iz bližnjih cementarn šal za okoli 7 odstotkov, k
iz Hrvatske.
čemur je prispevalo tudi še
V letu 1974 ie bilo zgra- premalo intenzivno vertikal-

no povezovanje prometne in
proizvodne sfere. Ob umirjeni dinamiki gospodarskih
gibanj do konca leta 1975
pričakujemo, da bo promet
v trgovini na debelo ohranil
lanskoletni nivo.
Ob povečanih zalogah v
proizvodnji, zlasti blaga široke potrošnje, trgovina ni
prevzemala zalog v takšnem
obsegu, tako da se je delež
zalog v trgovini zmanjšal od
27,4 odstotka (v prvem polletju lani) na 25,4 odstotka
v letošnjem prvem polletju.
K temu so doprinašali še
vedno prisotni problemi zagotovitve potrebnih trajnih
obratnih sredstev, ter ne-J
davno sprejeti predpisi . o
skrajšanju , plačilnih rokov
ter še vedno ne dovolj usklajeni odnosi med proizvodnjo in trgovino glede časovno usklajenega prevzemanja zalog.
— Značilnost turističnega
prometa v letu 1975 je nadaljnje zaostajanje in stagnacija. Medtem, ko je v celotni Jugoslaviji število domačih prenočitev v osmih
mesecih letos glede na isto
obdobje lani, naraslo za 9
odstotkov in število tujih
prenočitev za 6 odstotkov
oziroma število vseh prenočitev za 8 odstotkov, so dosežene v Sloveniji skoraj za
polovico manjše stopnje rasiti in sicer 7 odstotkov pri
domačih, 1 odstotek pri tujih in 4 odstotke pri vseh
prenočitvah.
Med razlogi za tako zaostajanje so pomembnejši
predvsem naslednji: neugodni rezultati zimske sezone,
slabo vreme v glavni sezoni, zaostajanje Slovenije v
gradnji receptivnih zmogljivosti, neustrezna poslovna
organiziranost, kakor tudi
relativno čedalje slabša kvaliteta ponudbe, kar se kaže
tudi v vedno neugodnejši
strukturi gostov.
Ocenjujemo, da bo v celem letu v turističnem prometu doseženo za okoli 4
odstotke večje število skupnih prenočitev; število prenočitev tujih gostov bo večje le za okoli 1 odstotek,
število domačih prenočitev
pa za Okoli 7 odstotkov. Fizični obseg prometa v gostinstvu se bo glede na lansko leto povečal za okoli 3
odstotke, realizacija deviznega priliva pa bo znašala
okoli 180 milijonov dolarjev, to je okoli 99 odstotkov
lanskoletne realizacije.
— Realizacija sečnje in

gozdne proizvdonje bo v letu 1975 ostala na isti ravni,
kot v preteklem letu. Recesija na področju proizvodnje gozdarstva, ki je zajela
celotno Evropo, se je odrazila tudi v Sloveniji. Proizvodnja asortimentov iglavcev je zaradi deficitarnosti
teh sortimentov še vedno iznad lanskoletne ravni, dočim
bo proizvodnja sortimentov
listavcev znatno nižja. Proizvodnjo zmanjšuje družbeni sektor gozdarstva, medtem, ko je odkup v zasebnem sektorju ugodnejši.
V strukturi proizvodnja
gozdarstva v letu 1975 narašča delež celuloznega lesa
iglavcev tako, da bo proizvodnja tega lesa v letošnjem
letu narasla za 160 tisoč kubičnih metrov.
Na osnovi samoupravnega
sporazuma v oikviru reprodukcijskega kompleksa do
konca leta še ni pričakovati
vidnejših rezultatov, čeprav
bo povezovanje znotraj reprodukcijskega
kompleksa
postopno odpravljalo strukturne neskladnosti ter pripomoglo k optimizaciji razvojnih programov gozdarstva in lesne predelave.,
— Mala gospodarstva so
dobila z družbenim dogovorim o pospeševanju malega
gospodarstva sicer svojo dokončno potrditev, vendar pa
njihovega razvoja zaradi še
nedograjenega statističnega
zajemanja ni mogoče spremljati v kratkem razdobju.
Na razff>olago so samo podatki za obrt, ki je v tem
sklopu najpomembnejša. Po
dolgoletni stagnaciji obrti
tako po številu delavcev,
številu delovnih organizacij
in obratov, po ustvarjenem
družbenem proizvodu in po
udeležbi v celotnem gospodarstvu so rezultati v prvem
polletju 1975 ugodnejši kot
v ostalem gospodarstvu. Celotni dohodek je porasel za
49 odstotkov, družbeni proizvod pa za okoli 46 odstotkov. Ob upoštevanju porasta cen kaže, da se je fizični obseg proizvodnje povečal za okoli 4 odstotke.
Ugoden je tudi razvoj zasebne obrti, predvsem v kovinski stroki, močno pa se
razvija tudi gradbena obrt.
Glede na specifičnosti in
stopnjo razvitosti malega
gospodarstva ter njegovo
povezavo z ostalimi gospodarskimi
dejavnostmi se
ocenjuje, da se bodo tudi
do konca leta nadaljevale
ugotovljene tendence.
1

3. 5. Zaposlenost
Visoko rast zaposlenosti
v začetku letošnjega ieta so
pogojevala še ugodna gospodarska gloaJija m živahna
investicijska dejavnost. Popuščanje gospodarske aktivnosti pa pogojuje v drugem
polletju 1975 tudi umiritev
rasti zaposlenosti. To se v
največji meri kaže na razvitih področjih, vendar se
rast zaposlenosti umirja tudi na manj razvitih in manj
razvitih obmejnih območjih.
V primerjavi z letom 1974 bo
po oceni število zaposlenih
v letošnjem letu za okoli 5
odstotkov višje, na manj
razvitih in manj razvitih
obmejnih območjih pa od 6
do 6,5 odstotka višje. Tako
visoka stopnja rasti zaposlenosti je predvsem posledica
močnega zaposlovanja novih
delavcev v drugi polovici
lanskega leta ter v prvih
mesecih letošnjega leta. Visoka stopnja zaposlenosti v
začetku letošnjega leta je v
veliki meri posledica skoraj
nespremenjene strukture delovnih mesit. V letu 1975 se
je na prostih delovnih mestih zaposlilo okoli 54 odstotkov delavcev z ozkim
strokovnim profilom.
Na razvitih obmejnih območjih je znašaj delež nezaposlenosti 4.5 odstotka, v
Pomurju, od koder še vedno odhaja prebivalstvo na
delo v sosednje države, pa
je nezaposlenih 7,2 odstot-

gotovibi prostor za novo eks- iavoza vse do začetka maja
panzijo gospodarske aktivno- letos ni ukrenilo ničesar.
sti. V takih razmerah so za
Ukrepi, ki so bili sprejeti, so
to težave pri povečevanju bili nezadostni in neceloviti,
našega izvoza, zlasti na za- zato tudi niso uspeli zaustahodna tržišča, mnogo večje, viti padajoče izvozne dinakot smo predvidevali.
mike. Čeprav se v prvem
Tem objektivnim faktor- polletju letos tudi uvoz blajem, ki so otežkočali hitrej
ga ni povečal iznad predvišo rast našega izvoza, so se denih okvirov (v Sloveniji
pridružile tudi posledice dol- se je v šestih mesecih nogoletne rastoče inflacije, kar minalno povečal za 19 odzaradi znatno hitrejše rasti stotkov, realno pa za 4 oddomačih cen od cen na zu- stotke, v celotni Jugoslaviji
nanjih tržiščih povzroča hi- je bi nominalno večji za 12
tro zmanjševanje naše kon- odstotkov, realno pa celo
kurenčne sposobnosti. Skup- manjši za 1 odstotek), so bini izvoz blaga se je tako v li zaradi izrazito neugodnedevetih mesecih letos glede ga gibanja izvoza, ki je pona isto obdobje lani v Slo- vzročil občutno poglabljanje
veniji povečal nominalno le plačilno - bilančnega neravza 2,3 odstotka (v Jugoslavi- notežja, uveljavljeni ostri
ji za 4,2 odstotka), realno administrativni
ukrepi za
pa je bil kar za okoli 11 od- omejitev uvoza v okvire plastotkov manjši kot v istem čilno - bilančnih možnosti.
obdobju lani (v celotni Ju
Pod vplivom teh ukrepov je
goslaviji za okoli 8 odstot- bil uvoz blaga v tretjem trokov). Tendenca zmanjševa- mesečju v Sloveniji nominja izvoza se tako kaže v nalno za 10 odstotkov, realnašem gospodarstvu že več no pa za okoli 14 odstotkov
kot leto dni. Kljub temu se nižji kot v istem trimesečna področju pospeševanja ju lanskega leta.
Grafikon 2
GIBANJA IZVOZA IN UVOZA BLAGA
(vrednosti v milijonih din)

ka. Nezaposlenost prebivalstva povečujejo na teh območjih med drugim tudi delavci, ki so se vrnili iz tujine in se niso mogli zaposliti.
Za usmerjanje politike zaposlovanja je. Skupščina SK
Slovenije sprejela na začetku leta 1975 sklepe in priporočila za reševanje te
problematike. Naloge, predvidene v sklepih in priporočilih ter v resolucija o družbeno - ekonomski politiki
in razvoju SR Slovenije za
leto 1975, so se bodisi začele izvajati šele v drugi polovici leta, oziroma še niso
bili sprejeti ustrezni družbeni dogovori. Združeno delo je začelo racionalneje zaposlovati šele pod neposrenim vplivom zaostrenih gospodarskih razmer.
Rast produktivnosti dela
je na začetku leta 1975 še
kazala zadovoljive rezultate.
Zaradi upadanja rasti proizvodnje v drugi polovici
letošnjega leta pa računamo, da bo v letu 1975 v gospodarstvu družbenega sektorja produktivnost dela za
okoli 1 odstotek nižja kot
v letu 1974. Upadanje pro- milijoni
din
duktivnosti dela in naraščanje nezaposlenosti zaostruje
sedanji položaj in odpira
225B nove probleme na področju
življenja in dela delovnih
ljudi in občanov.

4. Ekonomski odnosi s tujino
Izboljšanje odnosov v zu- tošnjem letu pa kažejo izrananjetrgovinski menjavi in zito odstopanje od predvidezmanjšanje neugodnih ten- nih razmerij. Naša zunanjedenc v plačilni bilanci je trgovinska meojava se v iebilo eno od osnovnih težišč tošnjem letu odvija v mnoresolucije o družbeno - eko- go neugodnejših mednarodnomski politiki za letošnje nih ekonomskih odnosih, kot
leto. Pri tem naj bi izvoz smo jih predvidevali ob pripredstavljal, kot enega od pravljanju resolucije za letemeljnih dejavnikov hitrej- tošnje leto. Svetovna gospoše gospodarske rasti, kot darska gibanja v letošnjem
letu karakterizara mnogo
tudi enega od osnovnih fak- globlja
v razvitih
torjev za doseganje predvi- zahodnih recesija
državah, kot je bidenih razmerij v plačilni bi- lo predvideno
ob koncu leta
lanci. Obenem naj bi v le- 1974. Ob še nadaljnjem
tošnjem letu dosegli bolj danju gospodarske rasti2upain
uravnotežene odnose med
za zmanjšanje inflaizvozom in uvozom med po- vcijeborbi
težijo zahodne države s
sameznimi državami in regi- povečanjem
izvoza in omejami, zlasti pa naj bi se iz- jevanjem uvoza čim hitreje
boljšala regionalna usmerje- rešiti probleme v lastnih
nost gospodarskih odnosov plačilnih bilancah in si zas tujino v smeri njihove
2
večje diverzifikacije in povePo podatkih OECD je v prvem polletju 1975 reallnl družbeni
čanja deleža držav v razvo- proizvod
v državah Članicah paju.
del za 4 %, realni obseg uvoca
1*3 %, število nezaposlenih pa
Dejanska gibanja v zuna- za
se je povečalo na okoli 15 milinjetrgovinski menjavi v le- jonov.

A
/\
/ 1,
i
i
/
\'
'■i
\/
/
v
1
/
1
/
/
t
i
1
/
l
t
l
t
l
j

2000

1750

/ 'iiUOZ BLA6A

1500

/
/
/
✓

1250 :

s
t
i
»
i
* /
f

IZU8Z BLAGA

1000

750
I. , 41. , III. , IV.
19 7 3

'
i
i
1 S 74

■

i
19 7 5

i...

teh deželah, še močnejše pa
vpliva zlasti na izvoz industrijskih izdelkov tudi zmanjševanje konkurenčnosti našega izvoza zaradi hitrejše rasti cen na domačem kot na
svetovnem tržišču:
januar— januar— januar—
marec 75 junij 75 avgust 75
januar— januar— januar—
marec 74 junij 74 avgust 74

Pod vplivom sprejetih ukrepov za omejevanje uvoza se
je tako začela v avgustu spreminjati tendenca v gibanju
deficita trgovinske bilance v
smeri vzpostavljanja skladnejših razmerij v zunajetrgo.
vinski menjavi. Tako se ocenjuje, da bo skupni deficit
v letošnjem letu višji od lanskega. Dosežen pa bo na
mnogo nižji ravni zunanjetrgovinske menjave, zlasti izvoza, kot je bilo predvideno
in kot bi bilo potrebno z vidika ohranitve stabilne in dinamične rasti industrijske
proizvodnje.

Neugodne tendence v gibanju izvoza blaga se zlasti kažejo pri izvozu 92% celotne
vrednosti izvoza. Izvoz industrije se je v osmih mesecih
letos povečal za okoli 4%,
realno pa je bil ob porastu
izvoznih cen za okoli 16%,
kar za 12% nižji kot v istem
obdobju lani. Izvoz kmetijstva in gozdarstva pa sta še
nadalje v absolutnem upadanju. Zmanjšan izvoz kmetijstva je posledica dejstva, da
je tržišče EGS in s tem tudi
Italija še vedno zaprto za naše živinorejske proizvode. Na
zmanjšan izvoz gozdarstva pa

so vplivale predvsem previsoke domače cene. Takšno gibanje izvoza blaga je v veliki meri posledica izrazitega
upadanja izvoza na zahodna
tržišča kot posledica stagnacije gospodarske aktivnosti v

2e globalna primerjava kaže, da se je v letošnjem letu
konkurenčnost našega industrijskega blaga na zunanjih
trgih bistveno poslabšala, še
posebno za potrošno blago
(tekstil, obleko, obutev, pohištvo) ter za nepredelane re-

produkcijske materiale, medtem ko se cene proizvodov,
namenjenih investicijski potrošnji, zadržujejo na razmeroma visoki ravni. Gibanjem
zunanjih cen se zato prilaga-«
j a tudi s truktura izvoza našega industrijskega blaga:

— stopnje rasti
— struktura v %
jan.—avg. 1975
jan,—avg. 1974 jan,—avg. 74 jan.—avg. 75
Izvoz itodustojiskega blaga
skupaj
3,6
100,0
100,0
— reprodukcijski material
— 3,4
55,2
51,4
— oprema
29,5
9,2
11,5
— potrošno blago
7,8
35,6
37,1
■ indeksi

Na poglabljanje disparitet
med notranjimi in zunanjimi
cenami kažejo Judi naslednji
podatki za nekatere panoge
industrije, ki so izvozno najpomembnejše:
,
Te disparitete v cenah izhajajo v veliki meri iz rasti
stroškov reprodukcije v naši
industriji, kar znatno zmanjšuje konkurenčno sposobnost
industrije na tujih trgih, obenem pa ima tudi negativne
posledice na vlogo izvoza kot
dejavnika rasti proizvodnje.
V sklopu bazične industrije
samo kemična in delno nekovinska industrija dosegata nekoliko višji porast vrednosti izvoza, fizični obseg izvoza pa razen v kemični industriji upada v celotni bazični
industriji. Barvasta metalurgija zaradi višje rasti domačih cen od izvoznih močno
zmanjšuje celo vrednost svojega izvoza. V okviru predelovalne industrije v letošnjem letu samo elektroindustrija uspeva izkoristiti višji
porast zunanjih cen od notranjih cen, za vse ostale panoge pa so se pogoji letos
tako zaostrili, da njihov izvoz bolj ali manj intenzivno
nazaduje. Najbolj občutno so
neugodna razmerja v cenah
prizadela tradicionalno izvozno panogo — lesno industrijo, pa tudi tekstilno industrijo, ki najbolj občutita tudi
upadanje potrošnje na zahodnih trgih in zapiranje tržišč
zaradi recesije.
Gibanja na področju uvoza
blaga so v prvi polovici le-

stopnja rasti povprečnih izvoznih cen za industrijsko
blago (po podatkih za SFRJ)
stopinja rasti cen proizvajalcev tadustrijsikih proizvodov
v Sloveniji
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85.1
116,0
Industrija sikujpaj
108,6
186,3
78.2
102,0
Barvasta metalurgija
84,1
180,4
130,0
93.6
Nekovine
109,6
li38,9
130,0
91,9
Kovinska tad.
138,4
141,4
105,2
liL7,0
Elektrotad.
109,9
Mil ,2
117,0
80,5
Kemična tod.
108,1
146,4
66.7
97,0
Lesna tod.
70,0
145,5
79,5
108,0
Tekstilna tod.
103,9
135,9
96,1
Industrija skupaj
lilil ,1
109,3
105,0
* Veljajo za celotno SFRJ, ker republiška statistika teh cen
ne spremlja, zato so izračuni le orientacijski.
tošnjega leta v Sloveniji kazala bolj dinamično rast kot
v ostalih republikah. Sprejeti
ukrepi ea omejitev uvoza v

okvire plačilno-bilančnih možnosti pa so povzročili, da je
stopnja rasti uvoza v juliju
in v avgustu v Sloveniji hi-

27

19

10

44,3

41,2

36,3

treje padla pot v ostalih republikah, tako da je bila v
devetih mesecih letci skupna
vrednost uvoza blaga le za
7,9% večja kot v istem obdobju lani, realno pa se je
uvoz zmanjšal za okoli 2%.
V strukturi uvoza še nadalje močno narašča uvoz investicijske opreme kot rezultat povečanih potreb domačega tržišča po teh proizvodih zaradi visoke investicijske aktivnosti v letošnjem
letu (predvsem za prioritetne
panoge). Visoko povečanje
uvoza opreme, katerega delež v skupni vrednosti uvoaa
se je povečal od 17,3% v letu 1974 na 25,6% v sedmih
mesecih letos, tudi v celoti
opredeljuje doseženo realno
povečanje skupnega uvoza
blaga:

— stopnje rasti v %
Realna rast
Vrednost uvoza
Struktura tuvoza
uvoza *
1974
I,—VIII. 75
1974 I,—VIII. 75
1973
I,—VIII. 74
I,—VIII. 74
I.—VIII.75
1973 I,—VIII. 74
Uvoz blaga skupaj
55,7
8,8
' 100,0
100,0
8
— 2
Reprodukcijski material
73,8
— 2,4
71,4
64,1
7
— 10
Oprema
20.7
60,3
17,2
25,4
1
38
Široka potrošnja
41,2
1,0
11,4
10,5
21
— 18
Ocena na osnovi povečanja rasti vrednosti uvoza in uvoznih cen.
Uvoz reprodukcijskega ma- v uvozu reprodukcijskega maTendenca zmanjševanja uvoteriala, ki sicer še vedno teriala lahko privedle do pro- za blaga za široko potrošnjo
predstavlja največji del uvo- blemov pri oskrbi domačih se nadaljuje v skladu s spreženega blaga, se je v osmih proizvajalcev s potrebnimi jetimi ekonomskimi ukrepi.
mesecih letošnjega leta no- surovinami in repromateriali, Uvoz potrošnega blaga se je
minalno zmanjšal za 2,4%, kar pa bi se negativno odra- v prvih osmih mesecih letos
realno pa se je zmanjšal za zilo na normalno odvijanje realno zmanjšal za okoli 18%,
okoli 10%, kar je rezultat procesa proizvodnje v indu- pri čemer se je najbolj omejil
sprejetih ukrepov za omeje- striji in pospešilo že prisotno uvoz tekstila, obleke in obutvanje uvoza. Vendar pa bd še tendenco zniževanja gospo- ve ter trajnih potrošniških
nadalje pretirane restrikcije darske rasti.
dobrin, narašča pa uvoz hrane.
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Regionalna struktura izvoza in uvoza blaga kaže v le-

Izvoz blaga skupaj
Socialistične države
Dežele v razvoju
Zahodne države
— EQS
— ostale evropske države
— izvenevrop. države

— stopnje rasti
— struktura v %
v%
1,—VIII. 15 1—VIII. 74 I.—VIII. 75
2,9
100,0
100,0
47,6
25,3
36,2
12,6
8,8
9,7
— 15,5
65,9
54,1
14,4
45,7
38,0
— 4,9
105
9,7
— 32,0
9,7
6,4

Uvoz blaga skupaj
Socialistične države
Dežele v razvoju
Zahodne države
— EGS
— ostale evropske države
— iavemevrop. države
Za regionalno usmerjenost
naše zunanjetrgovinske menjave je značilna že omenjena izrazita tendenca upadanja izvoza v razvite zahodne
države, ki so naši najpomembne j ši zunanjetrgovinski
partnerji. Delež izvoza blaga
v razvite zahodne države se
je zmanjšal od 66% v prvih
osmih mesecih lanskega leta
na komaj 54% v osmih mesecih letos. Pod vplivom
sprejetih ukrepov za znižanje
rasti uvoza pa se v zadnjih
mesecih tudi uvoz blaga iz
teh dežel, iz katerih sicer
uvažamo največji del blaga,
relativno najpočasneje povečuje.
Kljub relativno nizkemu
povečanju uvoza iz razvitih
zahodnih dežel se je zaradi
upadanja izvoza na ta področja deficit naše blagovne
menjave s temi deželami v
tem obdobju povečal za 19%
(v celotni Jugoslaviji pa za
30%).
Blagovna menjava s socialističnimi deželami se v letošnjem letu relativno najmočneje krepi. Izvoz v te
dežele se je v prvih osmih
mesecih letos povečal skoraj
za 48% (uvoz pa le za
26,2%). Ker je vrednost izvoza blaga v te dežele v le.
tošnjem letu nekoliko višja
od uvoza , ustvarjamo v menjavi s temi deželami celo
manjši suficit.
Menjava z deželami v raz.
voju se sicer tudi povečuje,
vendar pa se razmerje med
izvozom in uvozom, kot tudi
dinamika rasti izvoza ne od.
vaja tako, kot smo pričakovali. Izvoz v te dežele se je
v osmih mesecih sicer povečal za 12,6%, istočasno pa
se je uvoz iz teh dežel pove.
Cal za 30,9%, tako da se je
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tošnjem letu naslednje značilnosti:

8,8
26,2
30,9
4,6
6,9
— 12,0
30,9

100,0
13,4
4,6
82,0
58,0
18,9
5,1

100,0
15,6
5,6
78,8
57,1
15,2
6,5

deficit v trgovanju s temi deželami precej povečal.
Razpoložljivi indikatorji kažejo na to, da bo razvoj zunanjetrgovinske blagovne menjave do konca letošnjega le.
ta potekal pod vplivom dosedanjih tendenc. Rast izvoza
blaga bo opredeljena predvsem s sedanjim stanjem in
z intenzivnostjo priliva naročil za tuja tržišča. Po podatkih konjunktumega testa
so naročila za izvoz v letošnjem letu v absolutnem upadanju. V prihodnjih mesecih
se sicer pričakuje določena
povečanje izvoznih naroča, ki
pa najbrž zaradi še vedno
prisotnih tendenc v stagnaciji gospodarske aktivnosti na
zahodnih tržiščih in nadaljnjega zmanjševanja naše konkurenčne sposobnosti ne bo
omogočilo bistveno hitrejše
rasti izvoza. Zato lahko pričakujemo, da bi se vrednost
izvoza blaga v letošnjem letu
povečala le za okoli 2—3%.
Na drugi strani pa se zaradi delovanja sprejetih ukrepov v prihodnjih mesecih pri.
čakuje nadaljnje upadanje rasti vrednosti uvoza, tako da
v celem letu vrednost uvoza
blaga predvidoma ne bo bistveno presegla skupne vred
nosti uvoza blaga v letu 1974
v kolikor ne bi še letos pri
šlo do bistveno večjega uvoza investicijske opreme za
prioritetne panoge. Vendar
pa bo potrebno v prihodnjih
mesecih posvetiti vso pozornost problemom zagotavljanja potrebnih surovin in repromaterialov našim proizvajalcem v industriji, ker bi
pretirane restrikcije pri uvozu reprodukcijskih materialov našim proizvajalcem v
industriji, ker bi pretirajne
restrikcije pri uvozu repro-

dukcijskih materialov lahko
povzročile zastoje v odvijanju
proizvodnega procesa in po-

globile že sedaj prisotne tendence upadanja rasti industrijske proizvodnje.

5. Položaj gospodarstva v I. polletju 1975 in
ocena reprodukcijske sposobnosti
v gospodarstvu v 1.1975
1. Visokemu nominalnemu to so indeksi rasti v celem
in tudi realnemu porastu I. polletju 1975 v primerjavi
vrednosti proizvodnje v I. z istim obdobjem lani nižji,
tromesečju letošnjega leta je kot so bili doseženi v I. trosledila nekoliko bolj umi.rje
mesečju letos:
na rast v II. tromesečju. ZaI. trom. 75 II. trom. 75
I. trom. 74 II. trom. 74
Oelotnii dohodek, zmanjšam za nabavno vrednost
trgovskega blaga
MateriaJlnii in drugi
proizvodni stroški
Fakturirani bruto
dohodek
Hitro naraščanje materialnih in drugih proizvodnih
stroškov, na katerega smo
opozorili že v analizi poslovnih rezultatov za I. tromesečje, se nadaljuje tudi v II.
tromesečju. Na to vsekakor
vplivajo višje cene porabljenih uvoženih in domačih surovin in repromaterialov, nadalje spremembe, do katerih
prihaja zaradi ugotavljanja
in delitve dohodka na ravni
posamezne TOZD1, kakor tudi prenašanje dela dohodka

- Indeksi rasti
I. polletje 75
I. polletje 74

149.4

186,7

142,4

164,6

- 140,3

146,7

141,2

130,5

135,5

v poslovne stroške, ker se s
tem odtegne plačevanju prispevkov in obveznemu združevanju sredstev. Delež materialnih in drugih proizvodnih stroškov v celotnem dohodku (zmanjšanem za nabavno vrednost trgovskega
blaga) se je gibal takole:

I. tromesečje
H. tromesečje
I. polletje (poprečje)

1
Prihaja do večkratnega obračunavanja vrednosti proizvodnje
in materialnih stroškov, kar povečuje odgovarjajoči globalni znoseik na republiški ravni.
v odstotkih
1975
1974
63,1
60,9
64,5
62,8
63,8
62,0

Zato, da bi se čimbolj približali delitvi le tistega dela
dohodka, ki ima finančno
kritje v plačanih računih,
mora gospodarstvo izločiti iz
nadaljnje delitve (kot popravek finančnega rezultata) tisti dohodek, ki ga predstavljajo nad določeno dobo neplačani računi. V letošnjem
drugem tromesečju se je do-

sedanja predpisana doba radikalno skrajšala, kar je vplivalo na izredno visok porast
tistega dohodka, ki je izvzet
iz nadaljnje delitve, obenem
pa na nižji porast bruto dohodka za delitev. V primerjavi z istim obdobjem lani so
billi doseženi naslednji rezultati:
— v milj. din
I. polletje

1974
»Fakturirani« faruito
28j038
dohodek
Izločen del dohodka za
kriitje terjatev s prekora•m
čenim rokom
Izguba zaradi nedoseženega
dohodka
395
Bruto dohodek
(razdeljeni)
213.766

1975

Indeks
I. polletje 75
I. polletje 74

32.023

135,5

1.940

734,2
lf73,0

30.766

129,5

2. šele na ta način ugotovljeni dohodek predstavlja osnovo za ugotavljanje razmerij, postavljenih z Resolucijo za leto 1975. Glede na to,
da se pri postavljanju reso-

lucijskih razmerij ni računalo s takim administrativnim
posegom v izračun višine dohodka za delitev, se postavlja
vprašanje, katera osnova naj
se'uporabi za primerjavo do-

I. polletje
1974
Bruto dohodek
Pogodbene obveznosti
Zakonske in samoupravno dogovorjene
obveznosti
Neto OD in drugi osebni
prejemki
Stanovanjski prispevki
Amortizacija in ostanek
dohodka za sklade
v tem:
— amortizacija
— ostanek dohodka za
sklade

1975

seženih rezultatov z Izhodišči
Resolucije. Delitev dohodka v
I. polletju, upoštevajoč obe
osnovi, je bila v primerjavi
z razmerji Resolucije naslednja:

— v milj. din
Struktura I. poli. 1975 glede na
osnovo v 'ki
Indeks
..
.
Faktu
I. poli.
„Resolu,
- 75
ljenl
nranl;
I. poli. 74 odhod.
dohod.
cija *

23.766
1.8.17

30.766
2.376

129,5
130,9

100,0
7,7

100,0
7,4

100,0
7,0

4.785

6.391

133.6

20,8

20,0

20.0

7.960
699

10.754
934

135.1
133.7

35,0
3,0

33,6
3,0

35.1
3,0

8.505

10.308

1015

33,5

36,0

34,9

3.290

4.349

132.2

5.215

5.959

1:14,3

»Zaradi primerljivosti podatkov med Resolucijo za leto 1975 in tekočim obračunom delitve
dohodka so nekatere postavke iz Resolucije združene. Odnosi v delitvi dohodka po Resoluciji za leto 1975 so bili objavljeni v Ur. 1. SRS št. 39/74.
Dosežena razmerja kažejo,
da rastejo vse postavke iz
delitve dohodka v glavnem
precej vztrajno in avtonomno ne glede na višino obračunanega dohodka, kar vpliva na to, da se vse spremembe odrazijo na ostanku dohodka za sklade. Od predvidevanj po Resoluciji najbolj
odstopajo pogodbene obveznosti. Na to, da se zakonske
in samoupravne obveznosti v
glavnem gibljejo v okvirih,
predvidenih z Resolucijo, je
vplivala sprememba predpisa,
da se davek iz dohodka TOZD
plačuje samo od plačanega,
ne pa od dohodka, ugotovljenega po fakutrirani realizaciji. Osebni dohodki rastejo
precej hitreje kot razdeljeni
dohodek, čeprav je predvideno, naj bi njihova rast za 3
odstotne točke zaostajala za
rastjo dohodka — gibljejo se
torei avtonomno, neodvisno
od načina, kako se po predpisih ugotavlja dohodek. Enako z njimi rastejo tudi sredstva za skupno porabo, ker
so osebni dohodki osnova za
obračunavanje
prispevkov.
Na osnovi takih gibanj vseh
elementov delitve dohodka
so sredstva za reprodukcijo
rasla za 8 odstotnih točk počasneje kot razdeljeni dohodek, čeprav je bilo predvideno, da nai bi rasla za 3 odstotne točke hitreje od dohodka.

Po posameznih dejavnostih
so bili doseženi naslednji po-

rasti dohodka in njegovih
elementov delitve:

— Indeksi I. poli. 75/1. poli. 74
z
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Celotno gospodarstvo
139,5
Industrija
127
Kmetijstvo
117
93
Gozdarstvo
Gradbeništvo
158
Promet
136
Trgovina
122
Gostinstvo
131
Obrt
146
* Amortizacija in ostanek dohodka
Sredstva za reprodukcijo
so rasla hitreje od bruto dohodka v gradbeništvu, prometu, gostinstvu in obrti; v ostalih dejavnostih pa je rast
sredstev za reprodukcijo zaostajala za rastjo bruto dohodka, najbolj pa v kmetijstvu in gozdarstvu.
Ob vsem tem navedenem
se postavlja nekaj vprašanj,
ki jih bo nujno treba rešiti
v predvidenem novem sistemu ugotavljanja dohodka:
— sistem mora biti čimbolj stalen oziroma postavljen tako, da bo mogoče eko.
nomska gibanja spremljati

5=Š
I Se

133,8
134,5
131
131
130
119
142
105
151
155
133
136
130
130
126
136
145
130
za sklade.

m S"8
121,2
119
96
56
172
140
108
138
164

po ustaljeni metodi, kar bo
omogočilo tudi večjo zainteresiranost In vpliv neposrednih proizvajalcev;
— doseči je treba, da se
rezultati gospodarjenja odrazijo na vseh elementih delitve dohodka, ne pa, da se
vsa bremena poslabšanega
ekonomskega položaja in
spremembe predpisov odrazijo na poslabšani reprodukcijski sposobnosti.
3. V I. polletju letos so
obveznosti do dobaviteljev
bolj porasle (indeks 142,7)
kot terjatve do kupcev (indeks 138,2). V celoti pa so

terjatve do kupcev (indeks
138,2). V celoti pa so terjatve še vedno višje od obveznosti tako, da znaša prirast
salda terjatev po stanju konec junija 2.950 milijonov dinarjev, od katerega odpade
okoli 88% na industrijo in
trgovino. V trgovini je opazen viden premik: medtem,
ko so se v I. polletju lani
enako povečale terjatve in
obveznosti, pa so v letošnjem
I. polletju terjatve do kupcev porasle za okoli 900 milijonov dinarjev več kot dolgovi upnikom.
Gospodarstvo krije povečanje terjatev delno iz lastnih
virov poslovnih sredstev, ki
se uporabljajo za obratna
sredstva in za plasmane (porasli so za okoli 38%), delno
pa s krediti (kratkoročnimi
in srednjeročnimi), ki so
prav tako porasli za 38%.
4. Zaloge so v I. polletju
imele hitrejšo rast kot celotni dohodek, kar je vplivalo
na poslabšanje koeficienta
obračanja. Po vrednosti.se je
stanje zalog v prvem polletju
letos (od 1. 1. do 30. 6.) povečalo za 3.934 milijonov dinarjev. Ker se ostanek dohodka za sklade uporablja za
kritje naložb v obratna sredstva, pomeni .tako visok prirast vrednosti zalog, da je bilo 66% ostanka dohodka za
sklade angažiranega za pokrivanje prirasta zalog (v industriji 61%, v trgovini 79%).
Od prirasta zalog je odpadlo
na industrijo 62% (v istem
obdobju lani okoli 59%) in
na trgovino okoli 21% (v
istem obdobju lani 22%). Gospodarstvo je očitno še vedno proizvajalo na zaloge, tudi
ko se mu je trg že zaprl,
kupna moč prebivalstva pa
je bila za trajne potrošne
dobrine dokaj omejena (v juliju je bila spremenjena
uredba o potrošniškem kreditiranju). Ob polletju so porasle zaloge gotovih izdelkov
po vrednosti za 80%; največ
pri aluminiju (indeks 538), v
steklarnah (indeks 253), pri
tirnih vozilih (indeks 264),
kolesih (indeks 530), v elektroindustriji (indeks 234), v
industriji barv in lakov (indeks 381), ter pri končnih
lesnih izdelkih (indeks 210),
predilnicah in tkalnicah bombaža. in volne (indeks 208),
pri sadnih konzervah (indeks
208), ribjih konzervah (indeks 333), rastlinskih oljih
(indeks 382). Nujno je, da
gospodarstvo čim hitreje
vskladi proizvodnjo z zahtevami trga, da ne bodo zaloge
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gotovih izdelkov še naprej
tako naraščale.
5. Močno so porasle izgube
zaradi nedoseženega dohodka
in sicer kar za 76%. Od tega
odpade skoraj polovica na
industrijo (v tem 25% na
elektroindustrijo, 18% na
elektrogospodarstvo, po 12%
na kovinsko in lesno industrijo, okoli 9% na tekstilno
industrijo), od celote odpade
nadalje na izgube v prometu
29%, okoli 18% na kmetijstvo, po 15% pa na trgovino
ter gostinstvo in turizem.
Izgubo pri substanci ima
predvsem elektrogospodarstvo, kjer se permanentno javlja vprašanje obratnih sredstev, nadalje elektroindustrija in kemična industrija.
6. Ocenjujemo, da se bodo
zaostreni pogoji gospodarje-

nja v letu 1975 odrazili v materialnih gibanjih, bolj kot
se je predvidevalo ob sprejemanju resolucije za letošnje leto. Ob hitrejšem naraščanju stroškov od ustvarjenega družbenega proizvoda
bo namesto pričakovane 6,5%
stopnje rasti družbeni proizvod porasel realno le za okoli 4,2%, ob tem pa cene naraščajo hitreje od predvidevanj, kar pomeni, da bo dosežen predvideni 31% nominalni porast družbenega proizvoda na precej slabših osnovah. To bo vplivalo tudi
na delitvena razmerja. Osebni dohodki rastejo hitreje od
predvidevanj: namesto, da bi
zaostajali za 3 odstotne točke
za rastjo družbenega proizvoda bodo predvidoma porasli več kot družbeni proizvod
(indeks 133,5), zato bo tudi

6. Investicije v osnovna sredstva in
prestrukturiranje gospodarstva
Stopnja rasti investicij v stopinja rasti investicij v priosnovna sredstva že več me- hodnjih mesecih še nadalje
secev upada, tako da so bila . upadala in bo v celem letu
izplačila za investicije v os- znašala po oceni okoli 36 %,
novna sredstva v osmih me- torej nekoliko nad predvidesecih letos to, okoli 40 % no rastjo družbenega proizvovišja kot v istem obdobju da.
lanskega leta (v okviru celotGospodarske investicije rane Jugoslavije pa za 46 %). stejo hitreje od negospodarKljub temu pa so bale in- skih. Razpoložljivi sedemmevesticije v osnovna sredstva sečni podatki kažejo v priv letošnjem letu najpomemb- merjavi z istim obdobjem
nejši generator gospodarske lani rahlo povečano udeležibo
rasti. Predvidevamo, da bo gospodarskih investicij:
— struktura
— Indeks
I—VII.
I.—VII. I,—VII. 1975
1914
1975 I.—VII. 1974
Skupaj investicije
100,0
100,0
150,9
— gospodarske
68,4
69,5
153,3
— negospodarske
31,6
30,5*
145,6
* Objavljeni podatek o investicijskih izplačilih negospodarskih
dejavnosti je za družbene in državne službe nezanesljiv in ga
SDK preverja. V naših izračunih je preusmerjeno 134 milj. din
iz družbenih in državnih služb na področje prometa.
Rast negospodarskih investicij se zaustavlja, saj je bil
po uveljavitvi zakona o polaganju depozita pri investicijskih vlaganjih v negospodarske in neproizvodne investicije uveljavljen odlok o
pogojih in postopku za oproščanje od obveznosti za polaganje depozita.' Višina depozita 50 % pri vlaganju v
5 Sedanji odlok predvideva, da
oprostitev razen izjem ne velja niti za del vlaganj iz naslova minimalne amortizacije. IS SES je že
v postopku sprejemanja zakona
opozarjal na nekatere nepredvidene in neugodne posledice. V pripravi je že predlog spremembe odloka, ki mora biti usklajen na
medrepubliški ravni.
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omenjene investicije je zavirala v obdobju do uveljavitve
odtoka celo enostavno reprodukcijo v teh dejavnostih.
Kakšen je kvantitativen vpliv
v času po uveljavitvi zakona,
še ni mogoče ugotoviti, vsekakor pa je nizek obseg investicijskih izplačil v avgustu (80 % lanskega avgusta)
tudi posledica omenjenega
stanja.
Udeležba gospodarskih investicij v osnovna sredstva
je v ŠR Sloveniji večja od
povprečja v Jugoslaviji, kjer
znaša po podatkih za pet mesecev le 67,7 % od celokup-

njihov delež v strukturi delitve bruto dohodka porasel,
medtem, ko je bilo v resoluciji predvideno, da bi se
zmanjšal za 0,8%. Velik del
sredstev za skupno porabo, se
oblikuje iz prispevkov na
osebne dohodke; če bi se ob
višjem porastu osebnih dohodkov zadržale sedanje stopnje prispevkov, hi se oblikovala za to obliko porabe precej višja sredstva kot je bilo
predvideno, zato se morajo
v zadnjih mesecih stopnje
prispevkov znižati povprečno
od 29,60 na 28,66. V oceni
realizacije za leto 1975 računamo, da bo to izvršeno. Bistveno se je v delitvi zmanjšal delež zakonsko in samoupravno dogovorjenih obveznosti. Medtem, ko je bilo z
resolucijo za leto 1975 predvideno celo povečanje tega

deleža za 0,1%, se ocenjuje,
da se bo zmanjšal za 0,8%.
Na tak premik je vplivala
sprememba predpisa, da se
smejo plačevati prispevki jd
davki DPS le na osnovi plačane realizacije ter zato ne
bo dosežen planirani davek
iz dohodka TOZD (namesto
predvidenih 752 milijonov dinarjev, bo obračunanih m
okoli 565 milijonov dinarjev).
Ta premik pa ne bo zadoščaj,
da bi z njim nadomestili previsok porast ostalih elementov delitve dohodka tako, da
bodo porasla sredstva, za reprodukcijo le za 0,7 odstotne
točke, namesto predvidena
1,2 odstotnih točk*.
4
če se ne bi realiziralo predvideno znižanje stopenj prispevkov na OD, se bo znižal deleS
sredstev za reprodukcijo za 0,3
odstotne točke.

Grafikon 3
GIBANJE IZPLAČIL ZA INVESTICIJE V OSNOVNA
SREDSTVA
(stopnje rasti v %, glede na isto obdobje preteklega leta)
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slednje spremembe v strukturi in stopnji rasti gospodarskih investicij:

ti, znižati, podaljšati ali us- rtih cest 44 %, kar bo ne
taviti investicijo. Skupščina samo podaljšalo modernizasamoupravne interesne skup- cijo in rekonstrukcijo, ampak
nosti za. elektrogospodarstvo tudi zelo zožilo možnosti za
je potrdila podražitve in pre- nove programe v naslednjih
koračitve v anesku okoli 3,2 letih. Celotne prijavljene poIndustrija
53,7
54,8
56,4
mrd din pri energetskih ob dražitve na področju prioriKmetijstvo
6,2
5,9
46,4
jektih po družbeno odobre- tetnih investicij prometne inGozdarstvo
1,5
1,2
16,9
znaša skoraj
nem programu- Te prekora- frastrukture
Gradbeništvo
7,5
6,1
23,8
čitve pa ne zajemajo priča- tretjino od predračunske
Promet
15,4
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kovanih povečanj še treh vrednosti.
Trgovina m gostinstvo
12,7
11,2
36,2
energetskih objektov t. j. NE
Obrt
3,0
2,6
34,7
V tem letu problem zagoKrško (določena drsna lestvi- tovitve dodatnih sredstev za
Skupaj gospodarske
ca je vkalkulirana, vendar bo gospodarsko infrastrukturo
investicije*
100,0
1 00,0
53,3
v letu 1976 ali kasneje ver- ni zaostren zaradi julijskih
•Upošteva tudi premik v znesku 134 milj. din na področje jetno prišlo do nadaljnjih ukrepov za dodatno obvezno
prometa.
prekoračitev in podražitev), združevanje sredstev, kakor
za rudnik urana Zirov tudi zaradi možnosti za zaRast proizvodnje sredstev (8 % povečanje efektivnih de- dalje
vrh ter za TE Tuzla. V. gotovitev garancij v okviru
za delo v osmih mesecih lovnih ur). Vse to kaže na ski
prijavljenih prekoračitev likvidnega investicijskega po(11 °/o) je znatno višja od ra- intenzivno investicijsko de- Od
oz. podražitev pa odpade na tenciala bank, ki pa še ne
sti celotne industrije (5,9%) javnost na področju gospo- TE
Šoštanj IV, HE Srednja zagotavlja tudi likvidnih
in v tem okviru zlasti nara- darstva, ki se bo verjetno na- Drava
II ter Rudnik ligni- sredstev. Vsekakor pa bo nješča proizvodnja konstrukcij daljevala do konca leta.
ta
Velenje
dobri dve tretji- govo rastoče angažiranje čeV
okviru
gospodarskih
in(17%) in električnih strojev
Od skupnih podražitev v dalje bolj zaostrovalo nadalj(13%). Tudi gradbena dejav- vesticij se po polletnih po- ni.
znesku 3,2 mrd din bodo nja vlaganja in to še zlasti
nost ima kljub nekaterim datkih investicijska plačila za poslovne
banke s svojim li- v neprioritetnih dejavnostih.
znakom upadanja intenziv- gospodarsko infrastrukturo v kvidnim investicijskim
Modernizacija in vlaganja
nosti naročil za domači občutnem . porastu v primeru cialom pokrile okoli 2,35potenmrd za povečanje zmogljivosti iztrg še vedno visoko rast s prejšnjimi obdobji.
din.
ven gospodarske infrastrukKritje razlike se predvide ture, surovin in hrane, ki
— struktura v %
va z dodatnim angažiranjem prinaša razmeroma hitre retujih kreditov. Polletni podat- zultate v povečanju družbeLeto Obdobje I. polletje Ocena Resolucija
1974 1971—1974 1975
1975
1975
ki tuda kažejo, da črpanje nega proizvoda, bc terjala,
sredstev zaostaja zaradi za- da bo na področju prioritet
Infrastruktura
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22,9
27,1
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100,0 100,0
100,0
100,0
100,0
gradbeni operativi. PE Bre- tet se po ietu 1970 namreč
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vseh gospodarskih investicij,
še nadalje izboljšana doseda- primarne delitve ob istočasOcene prekoračitve za že- v letu 1975 po ocenah okoli
nja udeležba infrastruiktrure no neprimerno boij podraženi lezniški in ,uški promet se 48,7 %, v -laslednjem letu pa
v skupnih gospodarskih in investicijski izgradnja sproti nekoliko razhajajo. Za izved- okrog 43 %. Vsekakor že zavesticijah, vendar bo še ved razveljavlja sprejete ukrepe. bo programa modernizacije četa modernizacija, ki je naStruktura investicij v osnov bi bila potrebna
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Skupščina SRS je sprejela
ukrepe o dodatnem obveznem zdru- na sredstva gospodarstva združevanja sredstev; okrog voz' in kvalitetnejšo izrabo
ževanju sredstev za energetiko in brez inftrastrukture pa bi ta- 8 % (sedaj -5,2), v kolikor vloženih surovin, energije in
za modernizacijo železnic, ki bodo ko v letu 1975 bila predvido- se ne spremeni pariteta cen dela, na drugi strani pa tudi
veljavni do drugega poleltja pri
železniških "storitev V letoš- povečanje zmogljivosti na
ma naslednja:
hodnjega leta.
njem letu bodo znatno zmanj- manj razvitih območjih, ne
— struktura v %
šane realne investicije v že bi smela biti ogrožena. Iz teh
Obdobje
I. polletje Ocena
lezniškem prometu ne samo razlogov tudi ne kaže angaLeto 1974 1971—1974
1975
1975
zaradi podražitev,
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3.1
3,4
3.2
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Skupaj
100,0
100,0
100,0
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brez infrastrukture
Likvidnost gospodarstva le- le zaloge za 41 %, terjatve za
tos. ni na zadovoljivi ravni. 38 % in obveznosti za 43 %.
Žiro računi kot najlikvidNa področju infrastrukture plačil za investicije nalaga Tako oceno stanja kažejo po)
nejši del skupnih denarnih
se bodo investicijska dela dolžnost zagotovitve manjka- letni podatki! o gibanju gos
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1974
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čall šele juilija. Eden
od
osnovnih vzrokov, ki je vplivali na počasnejši porast depozifcnega lenarja v prvem
polletju je -azen počasnejšega gibanja denarne mase porast reprodukcijskih stroškov ter pogodbenih in zakonskih obveznosti, kot tudi angažiranja sredstev za financiranje naraslih zalog in ter
jatev. Tako stanje sredstev
na žiro računih je preprečevalo organizacijam, da bi tekoče poravnavale svoje obveznosti, zlasti ker tudi krediti
za obratna sredstva, ki so porasla do konca avgusta, letos
v primerjavi z istim obdobjem lani za 24 %, niso spremljali povečanja vrednosti
rezultata poslovanja
Neplačane obveznosti gospodarstva preko akceptnih
nalogov in so<inih rešitev so
se povečale v prvih osmih
mesecih letos za dva in pol
krat, delež Slovenije v skupnih neplačanih obveznostih
pa se je dvignil rja 10 % (ob
istem času lani ;e znašal 4,3
%).
število organizacij v gospodarstvu, ki so imele konec septembra blokirane ži
ro račune, se je povzpelo na
69, znesek blokacije pa je
znašal 358 milijonov din. V
letošnjem ;etu posebno pa v
zadnjih mesecih, odpade več
kot 80 % od zneska blokacij na industrijo. V okviru industrije ima največkrat blokirane žiro -ačune elektroindustrija (konec septembra je
nanjo odpadlo nO % od celotnega zneska blokacij v' industrijo), po desetino pa odpade na kovinsko in tekstilno
industrijo. V zacnjem mesecu se je povečalo število or
ganizacij, ki majo blokirane
žiro račune za zneske večje
kot so enomesečni bruto
osebni dohodki.
Široka družbena akcija za
uresničevanje Resolucije v
tem kratkem času še ni mogla učinkovati na področju
kreditno monetarne politike
in likvidnosti gospodarstva.
V Resoluciji e bilo pred
videno, da naj kreditno mo
netarna politika omogoča rast
denarne mase v skladu z nominalno rastjo družbenega
proizvoda in -irugimi dejavniki, ki vlivajo na potrebni obseg denarne mase in s tem
na likvidnost- Fo predhodnih
podatkih je bil porast denar
ne mase v Jugoslaviji v prvem polletju nekoliko nižji
od predvidenega, pri tem pa
so se najbolj povedala denarna sredstva na račun ostalih
14
%

družbenih sektorjev, dočim
so denarna sredstva gospodarstva in prebivalstva v stagnaciji. Krediti so v prvem
polletju močneje kot prejšnja
leta vplivali na povečanje denarne mase, učinek tega povečanja pa je bil delno nevtraliziran z efektom deviznih
transakcij, ki so močno vplivale na odliv denarja, posebno pa s povečanjem nemonetarnih depozitov. Po predhodnih podatkih je naraščala denarna masa v juliju
in avgustu anatno hitreje, tako da je bil že korigiran
skromni porast v I. polletju.
Po določilih samoupravne
ga sporazuma o izvajanju selektivne kreditne politike poslovnih bank v letu 1975 znaša obveznost, povečanja plasmana iz lastnih sredstev 3,8
% od neto Kreditnega potenciala bank konec decembra
lani- Letna obveznost v višini
1.438 milijonov din za slovenske poslovne Danke je bila v
celoti izpolnjena že v prvih
6 mesecih letos, predvsem na
račun Jugobanke Ljubljana
in Ljubljanske banke. Značilnost letošnjih gibanj je neko.,
liko hitrejše naraščanje dolgoročnih kreditov od kratkoročnih, pri ern pa je bila ■
kreditna ekspanzija v prvih
mesecih večja kot v juliju in
avgustu. Ob koncu avgusta
so vsi krediti bank za okoli
17 % višji cot ob koncu leta
1974. Potrošniški krediti, ki
so bili v orejšnjih letih ena
najhitreje naraščajočih vrst
bančnih kreditov, se letos gibljejo počasi oz. celo stagnirajo. Ker je prišlo
do
spremembe politike potrošniških kreditov sredi leta, bo
njihov učinek na obseg prodaje nekaterih vrst trajnih
potrošnih dobrin šele sledil.
Najpomembnejša sredstva
poslovnih Dank (žiro računi,
depoziti, hranilne vloge, devizna sredstva) so v avgustu
za 13,8 % >*išja kot ob koncu
lanskega leta, wrej so porasla rnanj kot bančni krediti.
Do spodbudnih premikov je
prišlo pri sredstvih na žiro
računih gospodarstva, ki so
v juliju in -tvgust.u prvič letos presegla jredstvp na dru
gih žiro računih. Iz porasta
sredstev na računih OZD v
gospodarstvu v juniju in še
bolj v juliju in avgustu sklepamo, da se likvidnost gospodarstva nadalje ne poslabšuje.
V tabeli je prikazan porast
najpomembnejših
sredstev
poslovnih bank in njihov razpored:

Skupaj sredstva
poslovnih bank
— gospodarstvo
v tem:
žiro računi
— negospodarstvo
— prebivalstvo
v tem:
hranilne Vloge
devizna sredstva

— struktura v %
31. 12. 31. 6.
31. S.
1974 1975
1975

— indeksi
31. 8. 75 31. 8. 75
31. 12. 74 31. 8. 74

100,0
52,4

100,0
48,9

100,0
50,3

113,8
109,3

123,1
122,7

17,9
24,1
23,5

15,2
24,8
26,3

17,3
23,3
26,4

110,0
110,1
127,7

148,5
104^6
147,1

16,5
7,0

18,3
8,0

17,9
8,5

123,3
138,0

135,8
178,1

Likvidnost posiovnih bank
je bila v prvih osmih mesecih zadovoljujoča in tudi za
naslednje mesece se priča
kuje, da bo gospodarstvo primemo oskrbljeno z dodatnimi denarnimi sredstvi. Vse
poslovne banke v SR Sloveniji izpolnjujejo predpisano ob-

veznost plasmanov iz kratkoročnih sredstev zn zagotovitev svoje .ikvidnosti. Odstotek plasmanov do dveh let
znaša 54 %, obveznih jih je
35 %, odstotek plasmajev do
3 mesecev pa 28 %, obveznost znaša 20 %.

8. Osebni dohodki, skupna in splošna
poraba
8.1. Uresničevanje medobčinskega dogovora
o skupni in splošni porabi
SR Slovenija je k®t udele liko od metodologije, doloženec medrepubliškega dogo- čene v medrepubliškem dovora o skupni in splošni po- govoru, po kateri so obsežerabi prevzela obveznost, da na vsa sredstva za splošno in
bodo v letu '975 sredstva za skupno porabo, pa republiški
skupno in splošno porabo v družbeni dogovor pri skupni
primerjavi z letom 1974 nara- porabi zajema le sredstva iz
ščala za 20 % počasneje od družbenega. sektorja, pri
rasti družbenega proizvoda splošni porabi pa le sredstva
družbenega sektorja, oziroma
republiškega in
občinskih
da bodo skupna sredstva za proračunovosebne dohodke m za skupno
Realizacija dohodkov v priter za splošno porabo, nara
ščala za 10 % počasneje merjavi z ,stim obdobjem
od rasti DP. Za raz- lanskega leta:
I,—IX. 74
I. Skupna poraba po republiškem družbenem dogovoru
Ostalo (prispevki zasebnega
sektorja, krajevne skupnosti
itd.) po zvezni metodologiji
Skupna poraba po zvezni
metodologiji
II. Splošna poraba po republiškem družbenem dogovoru
(republiški in občinski proračuni)
Ostalo odstopljena sredstva
skladom in drugim koristnikom in nerazporejena sredstva (po zvezni metodologiji)
Skupaj splošna poraba po
zvezni metodologiji
III. Skupna in splošna poraba skupaj
— po republiškem družbenem dogovoru
— po medrepubliškem družbenem dogovoru

— v milij. din
I,—IX. 75 Indeks

7.894,2
6.911,9

10.470,8
9.240,3

132,6
133,7

842,7
725,7
8.736,9
7.637,6

1.312,0
1.126,8
11.782,8
10.367,1

155,7
155,3
134,9
135,7

2.664,0
2.157,8

3.352,5
2.716,0

125,8
125,9

330,4
575,4
2.994,4 .
2.733,2

104,1
159,0
3.456,6
2.857,0

31,5
27,6
115,4
105,2

13.823,3
11.956,3
15.239,4
13.242,1

130,9
131,8
129,9
127,7

10.558.2
9.069,7
11.731.3
10.370,8

Razpoložljiva sredstva za
skupno porabo v prvih devetih mesecih letošnjega leta
so znašala 10.265,7 milij din.
Oh upoštevanju ukrepov IS
in stališč skupščine ŠR Slovenije v juliju 197? o uskladitvi gibanja sredstev skupne

porabe z usmeritvijo republiške resolucije je bil usmerjen del sredstev (205,1 milijdin) na poseben račun pri
SDK. Limitirane zneske prispevkov presegajo naslednje
SIS:

zdravstvene skupnosti
kulturne skupnosti
skupnosti socialnega skrbstva
telesnokulturne skupnosti
občinske izobraževalne skupnosti
raziskovalna skupnost Slovenije
skupnost pokojninskega
i
in invalidskega zavarovanja
SIS, kii presegajo limitirane zneske prispevkov, bi morale v skladu . s stališči in
ukrepi skupščine SRS in IS
takoj pristopiti k zniževanju
prispevnih stopenj, da bi uskladile priliv z družbenim dogovorom. Pri izobraževalni
skupnosti Slovenije, ki je že
znižala prispevno stopnjo za
drugo polletje, efekt 'tega znižanja še ni vplival v celoti
na manjši pritok sredstev.
Pri splošni porabi vplivajo
na visok porast sredstva republiškega proračuna, zaradi
visoko realiziranega davka iz
dohodka TOZD, ki je realiziran v višini 590,2 milij. din
oziroma 78,0 % letnega plana.
V ta znesek je vključen tudi

za
za
za
za
za
za

— v milj. din
134,7 ali za 5,4 %
9,1 ali za 4,3 %
5,5 ali za 3,5 %
3,5 ali za 2,9 %
39,1 ali za 2,8 °/o
3,6 ali za 1,7 %

za

6,5 ali za 0,2 %

preveč plačani davek iz leta
1974, medtem ko znaša polletna obveznost davka 250
milij. din. Glade na polletni
obračun predvidevamo, da bo
v drugem polletju dotok
sredstev 314 milij. din. Z
vključitvijo vplačil po zaključnem računu davka iz
dohodka TOZD za leto 1974 v
višini 127 milij. din, bi znašala skupna letna realizacija
692,1 milij. din, ali pa 64,5
milij. din manj kot je bilo
predvideno.
Na podlagi devetmesečne
realizacije dohodkov SIS ocenjujemo, da se bodo sredstva
za skupno <n splošno porabo
za leto 1975 realizirala v naslednji višini:
— v milij. din
1974
1975

Skupna poraba po republiškem
družbenem dogovoru
Ostalo (po zvezni metodologiji)
Skupaj skupna poraba
po zvezni metodologiji
Splošna poraba po republiškem
družbenem dogovoru
Ostalo (po zvezni metodologiji)
Skupaj splošna poraba
po zvezni metodologiji
Skupna in splošna poraba
skupaj
— po republiškem
družbenem dogovoru
— po medrepubliškem
družbenem dogovoru
Pri oceni sredstev za skupno porabo predvidevamo, da
bo kljub znižanju stopenj
prispevkov pri tistih SIS, ki
presegajo dinamiko, prišlo
do nekoliko večje realizacije
sredstev, kot so bila predvidena v družbenem dogovo
ru. Zato računamo še vedno
s presežkom v višini 316,4
milij, din, ki bo imobiliziran
Ob ocenjenem porastu druž
benega proizvoda družbenega
sektorja v letu 1975 za okoli
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31 odst. bi morala po medrepubliškem dogovoru o skup
ni in splošni porabi sredstva
za obe obliki porabe nara
ščati za 20 odst. počasneje
od rasti družbenega prozvo
da t. j. po stopnji 24,6 odst.
Po metodologiji spremljanja
medrepubliškega družbenega
dogovora bo v SR Sloveniji
znašal v letu 1975 porast
sredstev za skupno in splošno porabo 24,5 odst., kar je
v skladu s sprejeto obvezno-

stjo, ki izhaja iz medrepubliškega dOgovora.
Kljub temu, da je rast
skupne in splošne porabe v
okviru medrepubliškega družbenega dogovora, pa repub
liški družbeni dogovor zaradi visoke rasti osebnih do
hodkov ne bo izpolnjen. Po
republiškem družbenem dogovoru bi morali osebni do
hodki ter skupna in splošna poraba zaostajati za 10

odst. za rastjo nominalnega
družbenega proizvoda, ocenjujemo pa, da bo ob predvidenem porastu osebnih dohodkov za 34 odst. zaostajal
le za 3,9 odst.
Ce od skupne porabe odštejemo imobilizirana sredstva, pa bo porast vseh treh
oblik porabe zaostajal za 6,5
Odst. za rastjo družbenega
proizvoda.

8. 2. Razvoj osebnih prejemkov prebivalstva
Z resolucijo o družbenoekoDosedanja gibanja na podnomski politiki je bilo za le- ročju osebnih dohodkov kato 1975 dogovorjeno, da se žejo, da z resolucijo dogobo ob okoli 31 odst. porastu vorjeni premiki v strukturi
družbenega proizvoda in dvi- delitve bruto dohodka ne bogu življenjskih stroškov za do doseženi. Na to vpliva
okoli 23 odst., sklad oseb- zlasti hitrejša rast življenjnih dohodkov povečal za skih stroškov, ki so v prvih
približno 28 odst., realni oseb devetih mesecih za 27,3 odst.
ni dohodki na zaposlenega višji kot v istem obdobju
pa naj bi naraščali počasne- lanskega leta, ter rast zaposlenosti, ki je višja za 5,3
je od produktivnosti dela
Zaostajanje rasti mase oseb- odst Ob takih gibanjih se
nih dohodkov za rastjo druž- kljiuib visoki rasti mase osebbenega proizvoda (približno nih dohodkov komaj ohraza 10 odstotkov) naj bi omo- nja lanskoletna raven realnegočilo povečanje reproduk- ga povprečnega osebnega docijske sposobnosti gospodar- hodka na zaposlenega.
stva.

Grafikon 4
GIBANJE NOMINALNIH OSEBNIH DOHODKOV,
ŽIVLJENJSKIH STROŠKOV, PRODUKTIVNOSTI DELA IN REALNIH OSEBNIH DOHODKOV NA ZAPOSLENEGA
(stopnje rasti v %, glede na isto obdobje preteklega leta)
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Razvoj povprečnih osebnih
dohodkov po dejavnostih je

različen, kar kaže naslednja
tabela:
— v indeksih
I.—VII. 1975
I.—VII. 1974
nominalno
realno

Povprečni mesečni čisti osebni dohodek
na zaposlenega
Skupaj
127,1
Gospodarstvo
126,1
Industrija
124,7
Kmetijstvo
123,2
Gozdarstvo
116,8
Gradbeništvo
132,9
Promet
126,2
Trgovina in gostinstvo
126,2 ,
Obrt
128,5
Komunala
132,5
Družbene dejavnosti
131,8
Kulturno-socialne dejavnosti
131,4
Državni organi in ostalo
132,9
Za letošnje leto je po podatkih Zavoda SRS za statistiko značilno nekoliko hit
rejše naraščanje osebnih dohodkov v družbenih dejavnostih, ki pa je predvsem posledica večjega
števila opravljenih ur8, deloma pa
tudi rezultat težnje, da se
povprečni osebni dohodek na
pogojno nekvalificiranega delavca v družbenih dejavnostih približa povprečju v gospodarstvu.
Nadaljevanje
dosedanjih
avtonomnih tendenc v gibanju osebnih dohodkov in v
gibanju zaposlenih dopušča
oceno, da bi bili povprečni
osebni dohodki na zaposle
nega v vsem letu za okoli
28 odst. višji kot v letu 1974;
ob ocenjenem porastu življenjskih stroškov za 27—28 odst
bi realni osebni dohodki osta
li na lanskoletni ravni. Neugodna gibanja v proizvodnji, predvsem pa zaostajanje
rasti produktivnosti dela v
zadnjih mesecih, pa bo po
vsej verjetnosti vplivalo na
to, da bodo realni osebni do
hodki na zaposlenega v letošnjem letu celo izpod lanskoletne ravni. Če pa bi hoteli doseči z resolucijo pred8
Po podatkih SDK na obrazcu
»OD«, s katerim se spremlja uresničevanje določb samoupravnih
sporazumov o razporejanju dohodka in delitvi osebnih dohodkov, in
ki pri izračunavanju oovprečnih
osebnih dohodkov upoSteva tudi
različno število delovnih ur. rast
oselbnih dohodkov v družbenih dejavnostih v prvem polletju letošnjega leta ne odstopa od rasti v
gospodarstvu.
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videna razmerja med nominalno rastjo družbenega proizvoda in osebnih dohodkov,
bi se morali znižati realni
osebni dohodki na zaposlenega za 4—5 odst. izpod lanskoletne ravni. Taka gibanja
pa bi imela težke socialne
in ekonomske posledice, zlasti za nadaljnji gospodarski
razvoj, saj že sedanja stagnacija realne kupne moči
osebnih dohodkov predstavlja omejitveni faktor rasti
industrijske proizvodnje.
Težnja po ohranjevanju realne rasti osebnih dohodkov
in težnja po spremembah v
strukturi delitve ustvarjenega dohodka v korist akumulacije se v sedanjih razmerah pojavljata kot alternativi,
ki se med seboj izključujeta.
Skupni prejemki prebivalstva v devetih mesecih so
za okoli 33 odst. višji kot v
istem obdobju lanskega leta,
realno pa za okoli 4 odst.
Kljub visoki rasti cen, ki
destimulira varčevanje prebivalstva, močno naraščajo
hranilne vloge (v avgustu so
za 36 odst. višje kot v avgu
stu lanskega leta), še bolj
pa devizno varčevanje prebivalstva (v avgustu so sredstva na deviznih računih prebivalstva višja za 78 odst.
kot v avgustu lanskega leta).
Poudariti pa je treba, da se
okoli 66 odst. letošnjega prirasta dinarskih hranilnih vlog
nanaša na hranilne knjižice,
preko katerih se izplačujejo
redni mesečni osebni dohodki delavcev. Tako gibanje

prejemkov prebivalstva ob
hitrem umirjanju potrošniških posojil vpliva na to, da
se izdatki prebivalstva za blago povečujejo počasneje, tako da so v devetih mesecih
letos le za okoli 25 odst. presegli raven iz istega obdobja lanskega leta, realno pa
so bili celo za 2 odst. izpod
lanskoletne ravni. Visoka rast
življenjskih stroškov, še zlasti stroškov za hrano in razne storitve vpliva na to, da
je prišlo v strukturi skupnih
izdatkov prebivalstva do sprememb v škodo izdatkov za

industrijsko blago, kar v veliki meri vpliva na naraščanje zalog gotovih izdelkov
v industriji.
Najnovejši ukrepi na področju stabilizacije tržišča in
cen kot tudi spremembe v
režimu potrošniških kreditov
bodo imeli verjetno določen
vpliv na oživljanje povpraševanja prebivalstva po industrijskih proizvodih, vendar
pa do konca leta ne moremo
pričakovati bistvenih sprememb v dosedanjih tendencah.

8. 3. Izvajanje prednostnih nalog na področju
družbenih dejavnosti
Na področju družbenih de- goške poklice in izenačevajavnosti daje Resolucija za nje možnosti za šolanje vsej
leto 1975 osnovni poudarek mladini z bistvenim povečanadaljnjemu uveljavljanju sa- njem števila štipendistov na
moupravnih
dražbeno-eko- podlagi družbenega dogovora
nomskih odnosov na temeljih o štipendiranju učencev in
ustave ter uresničevanja pri- študentov. Prav tako se je
oritetnih nalog v posamez- povečalo število odraslih, ki
nih družbenih dejavnostih. se izobražujejo ob delu. Ni
Pomemben razlog počasne- pa bilo večjih premikov pri
ga prestrukturiranja skupne usmeritvi v študij za deficiporabe in nalog na področju tarne proizvodne poklice.
S spremembami v učnih
družbenih dejavnosti je, da
predstavljajo razni, z zako- programih ter z organizirano
nom opredeljeni prejemki strokovno in politično akcijo
prebivalstva, več kot polovico se je okrepilo marksistično
sredstev za celotno skupno izobraževanje ter obrambna
porabo (ti znašajo letos 52,9 vzgoja v srednjih in visokih
šolah na novi vsebinski in orodst. skupne porabe).
ganizacijski podlagi.
VZGOJA IN IZOBRAŽEVAS sprejemom in uresničeNJE
vanjem zakona o visokem
šolstvu se je na tem področV letu 1975 se pospešeno ju začela preosnova vsebine
razvija predšolsko varstvo in in organizacije ter povezovamala šola. V osnovnih šolah nej z združenim delom na
se povečuje obseg dejavnosti, izhodiščih resolucije X. konki prispevajo k zmanjševanju gresa ZKJ. Visokošolske orosipa in ustvarjanju enakih ganizacije pa se le počasi
možnosti za uspešno obvezno konstituirajo v skladu z usšolanje vsem otrokom. Široka meritvami zakona. V teku
družbena akcija pri pripravah so priprave za sklenitev sana uvajanje celodnevne šole moupravnih sporazumov upo
je zajela vsa območja Slo- ' rabnikov za oblikovanje skuvenije, prve take šole pa so pin njihovih delegatov v sveže začele delovati. Hitrejše tih visokošolskih organizacij.
uvajanje podaljšanega biva
Na podlagi sklenjenega
nja in celodnevne šole zadr- družbenega dogovora se je
žuje pomanjkanje pedagoških začelo zbiranje sredstev za
delavcev, šolskega prostora gradnjo štirih domov za
in sredstev.
učence in študente v treh
Na področju srednjega us- regijah. Do konca leta bodo
merjenega izobraževanja se podpisani samoupravni spopostopno nadaljuje akcija za razumi v TOZD za zagotofunkcionalno povezavo posa- vitev z resolucijo opredeljemeznih šol v centre usmer- ne višine namenskih sredjenega izobraževanja, pri če stvih v letu 1975, dogovorjena
mer se še posebej upošteva pa bo tudi srednjeročni propolitika policentričnega raz- gram gradnje domov.
Zagotovljena so bila sredvoja. Planirana sredstva za
investicije na tem področju stva za nadaljnjo gradnjo že
so bila usmerjena v izgradnjo začetih visokošolskih objeknovega šolskega centra v Tol tov ter za začetek gradnje
Pedagoške akademije v Ma
minu.
Doseženi so bili pomembni riboru
V letu 1975 se je obseg derezultati pri kadrovanju in
usmerjanju v študij za peda- javnosti na področju izobra-

ževanja pomembno povečal,
predvsem zaradi povečanega
vpisa učencev in študentov
na srednje in visoke šole.
Samo v srednjem šolstvu je
bilo jeseni odprtih 105 no
vih oddelkov, kar je še za
ostrilo materialne in kadrov
ske razmere.
V letu 1975 se tudi nadaljuje tendenca poslabševanja
materialne osnove pouka na
vseh področjih izobraževanja.
Delež materialnih stroškov v
celotni porabi sredstev za
vzgojo in izobraževanje še
dalje upada, narašča pa de
lež osebnih dohodkov Učinek teh gibanj se še povečuje, ker so v tem obdobju nadpovprečno porastle ce
ne materialom in storitvam,
ki jih v šolstvu največ upo
rabljajo.
Zaradi takih gibanj je zla
^ sti modernizacija učnega pro
cesa skoraj povsem zastala.
Tudi amortizacija je na vsem
področju povsem nezadostna
in ne omogoča več niti eno
stavnega obnavljanja zgradb
in opreme.
RAZISKOVALNO DELO
Problem udeležbe domače
ga znanja in izkušenj pri
uvajanju novosti za zboljša
nje organizacije dela, moder
nizacije ter avtomatizacije
proizvodnih procesov in dvig
tehnološke ravni ostaja še
vedno pereč. Delen napredek
je bil dosežen s tem, da
Gospodarska zbornica Slovenije in Raziskovalna skupnost Slovenije skupno obravnavata razvojne programe
posameznih gospodarskih vej
in nanje vezane raziskovalne
naloge.
Težišče raziskovalnega pro
grama Raziskovalne skupno
sti Slovenije se je premak
nilo k neposrednim aplika
tivnim raziskavam. Po oce
nah področnih raziskovalnih
skupnosti se giblje delež teh
raziskav v celotnem progra
mu do 70 odst. To se odra
ža tudi v povečanem dele
žu raziskav, ki jih sofinanci
rajo neposredni uporabniki
Obseg razvojnih nalog, ki jih
kreditira v povezavi z banka
mi, Raziskovalna skupnost
Slovenije, pa se je po vred
nosti povečal na blizu 80 milij. din, za tretjino več kakor lani. Raziskovalna skup
nost Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije sta
skupaj začeli akcijo za orga
niziranje in materialno pod
poro inventivni dejavnosti ter
za vključevanje domačih iz
umov v inovacijske procese
v gospodarstvu. Vendar kon-

čeval za okoli 65 odst. vseh
otrok.
število otrok se je povečalo, ker je bil sprejet omiljeni dohodkovni cenzus in
ker se nekateri dohodki (dohodek od dela preko polne
ga delovnega časa v prime
ru višje sile, dodatek za nočno delo in delo na dan držav
nega praznika, vajenske na
grade, štipendije, nagrade ob
delovnem jubileju in odprav
nine) ne upoštevajo v celotnem dohodku družine pri
ugotavljanju upravičenosti do
otroškega dodatka.
Sredstva za pospeševanje
razvoja na manj' razvitih območjih (14,4 milijone din)
so bila po sklepu skupščine
zveze skupnosti otroškega
varstva razdeljena tistim
skupnostim otroškega varstva, ki s svojimi sredstvi ne
morejo zagotoviti niti mini
malnega programa zaradi
ekonomske nerazvitosti in
nadpovprečnega števila pred
šolskih otrok. Na podlagi
dogovorjenih kriterijev so
sredstva razdeljena med 25
občinskih skupnosti otroške
ga varstva. Glede na družbeni dogovor o skupni porabi v letu 1975 je dobilo 5
skupnosti otroškega varstva,
ki s sredstvi v letu 1975 niso mogle kriti minimalnega
programa, še dodatna sred
stva (5,2 milj. din). Repub
liška skupnost otroškega varstva ocenjuje, da bodo njeni izdatki v letu 1975 uskla
jeni s predvidenimi dohodki po družbenem dogovoru
s tem, da ocenjujejo višjo
realizacijo izdatkov za otroOTROŠKO VARSTVO
ške dodatke ter nižjo realiS srednjeročnimi programi zacijo izdatkov za nadomeobčinskih skupnosti je bilo stila v času podaljšanega popredvideno, da bo ob koncu rodniškega dopusta.
leta 1975 v SR Sloveniji zaTELESNA KULTURA
jetih v vzgojnovarstvene za
vode 40.000 predšolskih otrok.
Izdelana je bila metodoloKot v preteklih letih so skupnosti otroškega varstva tudi gija za izbor prioritetnih
letos namenile za investici športnih panog in predlog
je v izgradnjo vzgojnovarstve- za spremembo tekmovalnih
nih zmogljivosti okoli 69 sistemov. Oboje je v javni
odst. skupnih izdatkov zaje- razpravi. Ustrezne odločitve
tih v vzgojnovarstvene zavo- bodo sprejete še v letošnjem
de v SR Sloveniji 39.159 pred- letu, postopna izpeljava spre
šolskih otrok. Glede na to. jetih dogovorov pa bo tekla
da se del investicij zaklju- v naslednjih mesecih.
čuje koncem leta, lahko oceIzdelan je bil predlog nenjujemo, da bo srednjeročni posrednega financiranja pro
plan izgradnje vzgojnovarst- gramov republiških asociacij
venih zmogljivosti v celoti osnovnih
telesnokulturnih
uresničen.
organizacij, ki bo sprejet po
število otrok, za katere se javni razpravi, dogovor pa
izplačujejo pomoči družinam, bo uveljavljen v letu 1976.
V teku je akcija za ures
bo ob koncu leta 1975 za
okoli 25 odst. večje kot leta ničevanje družbenega dogo
1974 oziroma za 15 odst. več vora o statusu vrhunskih
je. kot je bilo predvideno športnikov — amaterjev.
V pripravi pa sta koncept
s programom za leto 1975.
razvoja množičnosti in siOtroški dodatek se bo izpla

kretnih rezultatov te akcije
zaenkrat še ni.
V letu 1975 so v skladu
z zastavljenimi cilji dobile
poseben poudarek prednostne raziskave surovinskega in
energetskega temelja, kakor
tudi raziskave, povezane z
modernizacijo obstoječe in
uvajanjem nove tehnologije
ter izseljevanjem temeljnih
nalog s področja nacionalne
kulture, razvijanje ekonomskega sistema in samoupravljanja. Za hitrejši razvoj
manj razvitih območij je v
teku vrsta raziskav (o kmetijstvu, migraciji delavcev,
geoloških proučevanj itd.).
Na področju podiplomske
ga študija sicer Raziskoval
na skupnost Slovenije štipen
dira kadre iz proizvodnje ter
podiplomske študente nasploh ter pri tem zagotav
Ija tudi sredstva za potreb
no raziskovalno opremo. Pri
usmerjanju programa podi
plomskega izobraževanja pa
Raziskovalna skupnost počasneje prevzema svojo vlogo.
Informacijski center Razi
skovalne skupnosti Slovenije
(prejšnja »banka podatkov«)
je v letu 1975 pričel nuditi
uporabnikom podatke, čeprav
še na omejenem številu področij. Koncept zbiranja in
posredovanja informacij pa
je izoblikovan in se že uresničuje. V teku je verifikaci
ja raziskovalnega dela, Slovenske akademije znanosti in
umetnosti, ki ga je Raziskovalna skupnost Slovenije prevzela v financiranje lani.

stem solidarnosti v telesni
kulturi.
KULTURA
Razvoj kultur« je pričel
v letu 1975 nekoliko stagnirati, predvsem zaradi naglega naraščanja materialnih
stroškov dejavnosti na račun
funkcionalnih izdatkov. Položaj se je poslabšal zlasti v
založništvu (zaradi ukinitve
kreditov za izdajo knjig), nadalje v nekaterih gledališčih
(zaradi popolne dotrajanosti
tehničnih naprav) in na področju spomeniškega varstva
(zaradi naglega večanja cen
gradbenih storitev). Tudi dotok literature v knjižnice ni
dosegel predvidenih normativov Program kulturnega sodelovanja z drugimi narodi
in deželami se odvija v skladu s sprejetimi smernicami.
Uresničujejo se tudi na republiški ravni dogovorjeni
kulturni programi za naše
ljudi v zamejstvu. Globalni
kulturni programi so bili
usklajeni s potrebami OZD,
šolskih centrov in krajevnih
skupnosti.
ZDRAVSTVENO VARSTVO
Program zdravstvenih storitev za leto 1975 se uresničuje z nekoliko večjo dinamiko, kot je bilo predvideno. Prekoračitev je predvsem posledica večje stopnje
zaposlenosti v gospodarstvu
in družbenih dejavnostih,
večjega uveljavljanja pravic
do zdravstvenega varstva in
nepredvideno visoke rasti
materialnih stroškov zaradi
porasta cen ob počasnejši
rasti družbenega proizvoda.
Zaradi razkoraka med dohodki in izdatki pa zaostaja
uresničevanje nekaterih nalog iz resolucije, oziroma se
te prenašajo v naslednje
srednjeročne obdobje (npr.
krepitev osnovne zdravstvene
mreže in zagotavljanje čimbolj enakih možnosti občanov pri uveljavljanju zdravstvenega varstva).
Resolucijskih izhodišč o
čim hitrejši dograditvi in
usposobitvi Kliničnega centra. predkliničnih inštitutov
Medicinske fakultete, ter TRT
objekta Onkološkega inštituta in regionalnih bolnišnic v
Kopru, Novi Gorici in Mariboru spričo omejevanja
skupne porabe v letu 1975
ni mogoče dosledno uresničevati. Vzrokov za to je več:
povečani so stroški gradnje
zaradi nepredvidene rasti cen,
zmanjšan je obseg sredstev
in s tem upočasnjena dina17

mika gradnje in slednjič, onemogočeno je zbiranje sredstev iznad okvirov družbenega dogovora.
Zdravstvene skupnosti so
že v začetku leta pristopile
k sprejemanju in izvajanju
stabilizacijskih programov.
Stabilizacijski programi zajemajo širok splet ukrepov,
ki naj pripomorejo k odpravi nepotrebnih stroškov in
!k večji intenzivnosti dela.
Med njimi velja omeniti
predvsem ukrepe, ki naj pripomorejo k smotrnejši organizaciji in izrabi obstoječih
kapacitet, ukrepe za racionalno integracijo in izrabi
obstoječih kapacitet, ukrepe
za racionalno integracijo
zdravstvenih organizacij, ukrepe za smotrnejšo izrabo
delovnega časa, ukrepe, ki
naj odpravijo nepotrebno porabo zdravil ter ukrepe za
zmanjšanje odsotnosti z de
la zaradi bolezni in poškodb.
SOCIALNO SKRBSTVO
V letu 1975 je prešlo odločanje o razvoju te dejavnosti v neposredno pristojnost delavcev in občanov,
kar se kaže tudi v novem,
samoupravnem načinu financiranja te dejavnosti. Letos
se pretežni del sredstev zbira vzajemno in solidarno
preko samoupravnih skupnosti socialnega skrbstva,
manjši del sredstev (okoli
80 milijonov din) pa se še
zagotavlja z občinskimi proračuni. Predhodne težave na
tem področju se kažejo zlasti v tem, da skupnosti socialnega skrbstva povsod še
niso prevzele vseh zadev svojega področja (npr. investicije.
Strokovne službe socialnega skrbstva so se v 8 občinah organizirale v centrih
za socialno delo, v ostalih
občinah pa so organizirane
kot delovne skupnosti pri
občinskih skupnostih socialnega skrbstva ali pa v okviru skupnih služb interesnih
skupnosti.
Najpomembnejša program
ska naloga v letu 1975 je
bila zagotoviti družbeno po
moč občanom, ki so brez
sredstev za preživljanje in
niso sposobni za delo. Tako
denarno pomoč prejema okoli 3.600 občanov in sicer v
višini polovice varstvene pokojnine.
Plan sanacije in izgradnje
socialnih zavodov se inten
zivno uresničuje in bo do
konca lete 1976 v celoti realiziran. V tem okviru bo
letos končana sanacija De18

lovno-varstvenega zavoda za
mlajše invalide Ponikve.
POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

no izplačilo pokojnin zagotavlja z najemanjem kratkoročnega kredita v višini 250—
320 mio din.
Zaradi uspešnejšega usmerjanja in racionalizacije zaposlovanja ter urejanja pogojev
življenja in dela delavcev, ki
migrirajo, je bil pripravljen
osnutek družbenega dogovora o minimalnih standardih
za življenjske in delovne pogoje pri zaposlovanju delavcev, ki bo do konca leta tudi sprejet.

Cilji družbenega dogovora
o uskladitvi pokojnin za leto 1975 so nominalno uresničeni. Hitrejša rast življenjskih stroškov in tudi osebnih dohodkov pa kaže, da
z uskladitvijo ne bo dosežen načrtovan realni porast
pokojnin in ustreznejše razmerje do povprečnega osebnega dohodka v tem letu in SKUPNOSTI ZA ZAPOSLOda se slabša materialni po- VANJE
ložaj upokojencev.
Ob taki oceni spiošnih giNomenklatura poklicev, ki
banj v prvem polletju so se naj bi služila kot osnova za
podpisniki družbenega dogo- ugotavljanje potreb po delavvora sporazumeli o naknad- cih, za programiranje in us
nem povečanju pokojnin (s merjeno izobraževanje, je za
1. 8. 1975 za povprečno 6,5 gospodarstvo izdelana, v pri
odst. — degresivni način), pravi pa je nomenklatura za
vendar še zmerom v okviru področje bančništva, računalsredstev po družbenem do- ništva, energetike, letalskega
govoru (nižje izločanje v re- in železniškega prometa, prizervo).
pravlja pa se nomenklatura
Za leto 1975 je pričakova- pedagoških poklicev.
ti, da bodo pokojnine poveNa osnovi določil 23. člena
čale realno vrednost. Sta- zakona o zaposlovanju in zarostne pokojnine bodo do- varovanju za primer brezposegle ugodnejše razmerje na- selnosti skupnosti za zaposlosproti povprečnemu osebne- vanje v letu 1975 kontinuirano
mu dohodku.
spremlja gibanje zaposlovaIzvirni dohodki skupnosti nja ter periodično izdelujejo
so pod dogovorjeno-limitira- podrobnejše analize teh gino mesečno dinamiko (osno- banj in njihovih posledic na
va je bila v začetku leta pre- politiko kadrov.
visoko načrtovana). Tudi meV zvezi z vlaganji v razšisečne akontacije povračil fe ritev proizvodnje in njeno
deraciji (za posebne pravice modernizacijo
pripravljajo
borcev NOB) so manjše od skupnosti za zaposlovanje
načrtovanih, kar skupaj zelo ustrezne analize o možnosti
vpliva na likvidnost poslo- zaposlovanja delavcev in strovanja skupnosti in se meseč- kovnih kadrov.
8. 4. Razvoj splošne porabe
Skupni dohodki republiškega proračuna so bili za letošnje leto predvideni v višini
2.345,5 milijona din in v osmih mesecih realizirani v višini 1.679,8 milijona din, kar
predstavlja 71,6 odst. od letnega plana. Od teh dohodkov
odpade 127 milijonov din na
več dosežene dohodke, vpla
čane v prvem trimesečju leta 1975 na podlagi obračuna
davka iz dohodka TOZD po
zaključnih računih za leto
1974, kar pomeni, da znašajo
doseženi dohodki brez teh
vplačil 1.552,8 milijona din ali
66,2 odst., kar odgovarja dinamiki dohodkov za osemmesečno obdobje. V sedmih
mesecih letos je znašala realizacija predvidenih dohodkov 65,6 odst. letnega plana,
priliv v mesecu avgustu pa
znaša samo 6 odst., kar je za
2,3 odst. izpod mesečne dinamike priliva dohodkov.

Planirani davek iz dohodka
TOZD za leto 1975 v znesku
756,5 milijona dinarjev je bil
v osmih mesecih realiziran
v višini 553,7 milijona dinarjev, od tega odpade 127 mi
lijonov dinarjev na obračunano razliko po zaključnih
računih TOZD za leto 1974.
Tako znašajo vplačila akontacij tega davka za leto 1975
le 426,7 milijom dinarjev
ali 56,4 odst. od predvidene
ga za leto 1975. Zaradi zakon
skih olajšav v zvezi z obraču
navanjem davka iz dohodka
TOZD, ki so bile sprejete
v letošnjem letu in veljajo od
1/1-1975, ter zaradi sistem
ske spremembe, da del da
hodka, vsebovan v fakturi
rani realizaciji v letošnjem
letu ne sme biti obdavčen,
predvidevamo, da planirani
tekoči dohodki iz tega našlo
va v letošnjem letu ne bodo
realizirani, oziroma da bo iz

kazan celo izpad. Ta primanjkljaj bo delno mogoče
pokriti s 127 milijoni din,
ki so bili več doseženi po
obračunu davka iz dohodka
TOZD.
Drugi dohodki republiškega proračuna ne izkazujejo
bistvenih odstopanj od plana. Morebitni presežki pa
bodo nadomestili že navedeni izjpad dohodkov iz naslova
davka iz dohodka TOZD, tako da Skupni dohodki republiškega proračuna za leto
1975 ne bodo presegli planirane ravni.
Izvršeni izdatki za obdobje
prvih osmih mesecev letošnjega leta znašajo 1.518,4 milijona din ali 64,7 odst. od
s planom predvidenih izdatkov.
V osmih mesecih so bili
dotioaki proračunov občin v
SR Sloveniji realizirani v višini 1.119,0 milij. dinarjev,
kar pomeni, da so v povprečju dosegli 62,8 odst. z družbenim dogovorom določene
porabe za leto 1975. V tej
ralizaciji so zajeta tudi republiška dopolnilna sredstva v
višini 32,5 milij. dinarjev, občine so za financiranje svojih nalog angažirale tudi sredstva svojih rezerv v višini
24,1 milij. din.
Nadpovprečno realizacijo
dosegajo občine Velenje (87
odst.), Logatec (71,4 odst),
Škof j a Loka (68,1 odst.),
Kranj (70,8 odst.), Brežice
(71 '"»•ist.)
in Novo mesto (77,6 odst.),
ki bi sicer morale prispevati
sredstva za vzajemnost, so
pa pri načrtovanju svojih dohodkov bile tako skromne,
da jim tega po družbenem
dogovoru do izračuna kalkurebno storiti. Za vzajemnost
so izmed teh občin prispevale le nekatere (Kranj, Novo mesto, Velenje — neznatni del presežka).
Lahko ugotovimo, da celotna proračunska poraba ne
presega z resolucijo predvi
denih okvirov,- saj so občine
konec avgusta imele na žiro
računih nerazporejenih sredstev 105,4 milij. dinarjev, kar
pomeni, da je bilo dejansko
za proračunske dejavnosti porabljeno le 56,9 odst. sredstev (nerazporejena sredstva
so predvsem na žiro računih
občin, ki so dosegle visok odstotek realizacije).
Ker je delež posebnega
prometnega davka od prometa proizvodov in alkoholnih pijač v strukturi dohodkov občin visok, vpliva ugodnejša realizacija na relativno dobro povprečno realiza-

čanja plačil davka od intelektualnih storitev, davka od
stavb .ter sodnih taks.
Na podlagi osemmesečne
realizacije izvirnih dohodkov
proračunov lahko predvideva
mo, da bodo občine ob ustrezni angažiranosti
davčnih
uprav in ob predvideni 90 odstotni izterjavi z dohodki
omogočile porabo na ravni,
predvideni z družbenim dogovorom.
Pri izdelavi izhodišč za financiranje socialnega skrb-

cijo vseh oziroma posameznih proračunov. Slabša je realizacija drugih dohodkov,
samo za 1 odstotek je povečan priliv davka iz osebnega dohodka od samostojnega opravljanja obrtnih in dru
gih gospodarskih dejavnosti,
kar je posledica intenzivnejše izterjave konec preteklega leta ter spremenjenega
sistema zagotavljanja virov za
skupno porabo — za prispevke samoupravnim interesnim
skupnostim. Med ostalimi pa
velja omeniti močnejša pove-

9. Gibanje cen kot globalni odraz naporov
za postopno stabilizacijo gospodarskih
gibanj
Dogovor o izvajanju politiTežišče politike družbenoekonomskega razvoja SR Slo- ke cen v letu 1975 predvidevenije v letu 1975 je bilo va, da bodo udeleženci v dousmerjeno na postopno od- govarjanju v mejah svoje pripravljanje osnovnih vzrokov stojnosti zagotovili, da bo
nestabilnih gospodarskih gi
stopnja rasti cen v decembanj, kar naj bi preprečilo bru 1975 nasproti decembru
nadaljnje naraščanje stopnje 1974 v primerjavi s stopnjo
inflacije. Z ukrepi ekonom- iz istega obdobja prejšnjega
ske politike na vseh področ- leta manjša, in sicer:
jih naj bi zagotovili pogoje
— pri cenah proizvajalcev
za zaviranje nadaljnje rasti industrijskih izdelkov približcen in s tem tudi življenjskih I no za 50 odstotkov,
stroškov, tako da povprečna
— pri cenah na drobno pristopnja splošnega porasita
cen ne bi prekoračila njene bližno za 35 odstotkov in
— pri življenjskih stroških
meje iz leta 1974. Ob tem bi
se moralo s politiko cen pre- približno za 5 odstotkov.
Dejanska gibanja kažejo,
prečiti, da bi spremembe cen
proizvajalcev v letu 1974 iz- da so cene proizvajalcev v
zvale v letu 1975 nadaljnje in industriji v prvih devetih meše močnejše povečanje cen na secih letošnjega leta glede na
drobno in življenjskih stro- december lanskega leta poškov ter povratno ponovno rasle celo manj kot je bilo
rast cen proizvajalcev.
predvideno. Tudi cene v trgoS postopnim razreševanjem vini na drobno se v prvih
žarišč nestabilnosti bi sicer devetih mesecih gibljejo pribv letu 1975 dosegli manjše ližno v okviru predvidenega
neposredne učinke, ustvarjali porasta, medtem ko je porast
pa bi se pogoji za stabilnejše življenjskih stroškov v tem
gospodarske tokove v nas obdobju večji kot v istem obdobju lani.
lednjih letih.
— stopnja
IX. 75
XII. 75
XII. 74
XII. 71
predvideno realizacija
11,2
15,2
15,7

rasti v %
I—XII. 75
I.—XII. 74
ocena

Cene pri proizvajalcih
Cene na drobno
Življenjski stroški

23,3
19,3
24,6

28—29
26—27
okoli 27

Ob tem ocenjujemo, da bo
tudi do konca letošnjega leta na področju proizvajalčevih cen dosežen manjši porast cen, kot je bil predvi
den in da se bodo tudi cene
na drobno in življenjski stro
ški gibali približno v dogovorjenih okvirih.
Dinamiko cen v letu 1974
so v dokajšnji meri opredeljevala gibanja cen na svetovnem tržišču, ki so se pre-

ko naših izvoznih in še posebej uvoznih cen odražala
tudi na gibanju domačih cen.
V letu 1975 pa je rast cen
predvsem
posledica naših
notranjih razmer in stopnje
inflacije, ki sama sebe reproducira in na katero vpliva
vrsta zapletenih vzrokov. Pozitivni vplivi padca ceri surovin in
reprodukcijskega
materiala na svetovnem trgu
so v letošnjem letu le v manj-

stva je bilo predvideno, da
bodo sredstva,
zbrana po
stopnji 0,58 prispevka iz osebnega dohodka, samo v eni
občini zadoščala za izvedbo
programa socialnega skrbstva, povečanega v letu 1975
za 23,3 odstotka, v vseh dru
gih pa bo prav tako dodatno
angažiranje proračunov. Dinamika vplačil prispevkov za
omenjeno interesno skupnost
pa kaže, da bo ob koncu leta v dvanajstih do štirinajstih interesnih skupnostih re-

alizirano več dohodkov kot
je po dogovoru predvideno.
Ker je obveza za zagotovitev
potrebnih sredstev socialnega
skrbstva vključena v sistem
vzajemnega prelivanja med
proračuni občin v SR Sloveniji, bo zaradi presežene realizacije potrebno ustrezno
popraviti družbeni dogovor
o splošni porabi, glede na
odločitve v omejitvi zajemanja sredstev za skupno porabo pa morda tudi družbeni dogovor o skupni porabi.

ši meri prišli do izraza tudi žitev, hkrati pa so želele reševati probleme razširjene rena našem trgu.
Porast cen vpliva na moč- produkcije, predvsem s poveno zmanjšanje konkurenčne čanjem cen, v manjši meri pa
sposobnosti našega izvoza in so si prizadevale, da bi probs tem tudi na zmanjševanje leme reševale s povečano proracionalnejšo
rasti industrijske proizvod- duktivnostjo,
nje. Po drugi strani pa je porabo družbenih sredstev,
zmogljivosti,
visok porast cen storitev in razpoložljivih
hrane, preko sprememb v delovnega časa itd.
Največji pritiski na porast
strukturi življenjskih stroškov, vplival na zmanjšanje cen so bili prisotni v elektropovpraševanja prebivalstva in kovinski industriji, v žipo industrijskem blagu, tako vilski in lesni industriji ter
da so impulzi za rast pro- v industriji gradbenega maizvodnje tudi s strani do- teriala. Zaradi stroškovne inmačega povpraševanja znat flacije in pomanjkanja vpliva tržnih zakonitosti ter slano oslabili.
Zahteve za povečanje cen be organiziranosti našega trso bile v prvi polovici leta ga, je bil v prvem polletju
na splošno večje, kot bi to pritisk na povečanje cen izsledilo dejansko povečanim redno močno prisoten tudi
proizvodnim stroškom, ker na tistih sektorjih, kjer je
so si delovne organizacije že- trg zasičen in kjer so imeli
lele vnaprej zagotoviti višje težave v prodaji svojih procene na račun bodočih podra- izvodov, tako na domačem
Grafikon 5
GIBANJE CEN IN ŽIVLJENJSKIH STROŠKOV
(stopnje rasti v %, glede na isto obdobje preteklega leta)
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kot na tujih trgih (tekstil,
obutev, pohištvo, izdelki bele
tehnike, avtomobili itd.).
Naraščanje zalog v pro
izvodnji, zlasti pri proizvajalcih blaga za široko potrošnjo, pa je povzročilo, da so
se ob polletju hkrati za znižanjem prometnega davka pri
nekaterem blagu tudi sami
proizvajalci odločali zniževati
cene in pričakujemo, da bo
prišlo še do nadaljnjega znižanja cen predvsem tistemu
blagu, kjer je prodaja otežkočena.
K temu bo pripomogla tudi širša družbena akcija v organizacijah združenega dela,
ki morajo v svoje stabilizacijske programe vgraditi tudi
konkretne ukrepe, ki bodo
pozitivno vplivali na bodoče
gibanje cen. Tako bodo morale OZD, katerih cene so
oblikovane na temelju zunanjih cen, svoje cene sproti prilagajati gibanju cen na
zunanjih trgih; v tistih OZD,
katerih cene pa se oblikujejo prosto po pogojih trga,
pa bo potrebno proučiti upravičenost sedanje ravni cen in
jih vskladiti s stabilizacijskimi napori. V stabilizacijske
napore se bodo morale aktivno vključiti tudi samouprav
ne interesne skupnosti s svojimi programi, ki morajo obvezno vsebovati ukrepe za
varčevanje in prihranek pri
stroških ter ukrepe za racionalnejše delo in zaposlovanje, s čimer bodo tudi samoupravne interesne skupnosti
indirektno vplivale na umirjenejšo rast cen.
Na tej osnovi pričakujemo,
da se bodo v letošnjem letu
cene proizvajalcev industrijskih izdelkov v povprečju povečale za okoli 28 — 29 odstotkov, oziroma bi bila njihova raven decembra letos
za okoli 15 odstotkov višja
kot v istem mesecu lanskega leta.
Lanskoletni visok porast
cen v proizvodnji se je na
cenah v trgovini na drobno
odrazil v veliki meri že ob
ikoncu lanskega leta, tako
da je bila v prvih devetih
mesecih letošnjega leta pri
cenah v trgovini na drobno
prisotna bolj umirjena tendenca rasti, zlasti pri industrijskih izdelkih, medtem ko
so cene kmetijskih pridelkov
in cene storitev naraščale hitreje.
Medtem ko so se proizvajalci blaga široke potrošnje
odločali zniževati cene, pa je
bil proces prilagajanja cen
v trgovini na drobno poča
snejši. Industrija, ki je obremenjena z visokimi zaloga20

mi končnih izdelkov, deloma
pa tudi s porastom nelikvidnosti, se na področju cen hitreje prilagaja pogojem na
trgu kot trgovina. V trgovini je še vedno odprto pereče
vprašanje zadostnih obratnih
sredstev za pokrivanje zalog,
hkrati pa niso dovolj usklajeni odnosi med proizvodnjo
in trgovino.
Ob upoštevanju doslednejšega izvajanja dogovorjene politike cen, od OZD do vseh
-družbeno političnih skupnosti, zlasti na področju cen
storitev in tistih izdelkov, ki
bistveno vplivajo na rast življenjskih stroškov, ocenjujemo, da bodo cene na drobno
porastle v letošnjem letu približno v okvirih, predvidenih
z dogovorom o izvajanju politike cen v letu 1975. Tako
bodo v' letu 1975 cene na
drobno v povprečju za okoli
26 — 27 odstotkov višje kot
v povprečju leta 1974, oziroma v decembru v primerjavi z lanskim decembrom za
okoli 20 odstotkov višje.
Visok porast cen storitev
in maloprodajnih cen kmetijskih proizvodov, je pogojeval hitrejše naraščanje življenjskih stroškov, ki so v
prvih devetih mesecih letošnjega leta dosegli najvišji
porast v zadnjih 3 letih. Celo običajni sezonski padec
življenjskih stroškov v mesecu juliju in avgustu je v letošnjem letu izostal. Najpomembneje so na letošnjo rast
življenjskih stroškov vplivale
cene hrane, na
katero v
strukturi življenjskih stroškov odpade 45 — 50 odstotkov in ki so porastle v primerjavi z istim obdobjem lani kar za 32 odstotkov. Močno so se povečali življenjski
stroški tudi na račun pijač
in tobačnih izdelkov ter stanarin, ki so bile ob uveljavitvi novega točkovanja v povprečju povečane
za okoli
40 odstotkov.
Ob širši družbeni akciji v
OZD preko stabilizacijskih
programov ter ob večji umirjenosti cen kmetijskih pridelkov in storitev, bodo življenjski stroški v letošnjem
letu porasli v okviru predvidevanj dogovora o. izvajanju politike cen v letu 1975.
Vendar pa bodo življenjski
stroški zaradi hitrejšega naraščanja cen v prvem polletju v vsem letu za okoli
27 odstotkov višji kot v povnrt^iu leta 1974.
Kljub umirjenejšemu porastu cen v letošnjem letu
je potrebno ugotoviti, da še
naprej ostajajo prisotni prob-

lemi, ki so do sedaj pogojevali
porast cen (dolgoročne strukturne neusklajenosti, rast reprodukcijskih stroškov itd.),
ki ob razvrednotenju akumulacije zaradi inflacije, vplivajo na neprestane spremembe položaja posameznih grupacij v primarni delitvi, kar
ustvarja pritiske za stalno
povečanje cen.
Prav tako

lahko visok porast življenjskih stroškov v letošnjem
letu, v naslednjem obdobju
privede do večjih pritiskov
za porast osebnih dohodkov,
kar bi lahko
vplivalo na
zmanjševanje akumulativnosti gospodarstva, ali pa na
ponovno povečevanje cen proizvajalcev.

10. Razvoj manj razvitih območij v SR
Sloveniji
V letu 1975 se nadaljuje
hitrejši gospodarski razvoj
manj razvitih območij v SR
Sloveniji. Nadaljuje se hitrejša rast zaposlenosti v primerjavi s poprečjem SR Slovenije. Na podlagi uradnih statističnih podatkov je število
zaposlenih na manj razvitih
območjih naraslo za 7,4 odstotka v obdobju od marca
1974 do marca 1975. Po ocenah se bodo taka gibanja nadaljevala tudi v drugi polovici 1975. Ob upoštevanju naložb v prejšnjih letih se pričakuje v letu 1975 tudi hitrejša rast družbenega proizvoda v primerjavi s poprečjem SR Slovenije. Naložbe
na manj razvitih območjih
so tudi v tem letu naraščale,
kar kaže na interes združenega dela za vlaganja na teh
območjih. V zvezi s tem je
potrebno poudariti tudi pomembno vlogo
poslovnih
bank, ki so oblikovale združena sredstva, namenjena za
kreditiranje tovrstnih naložb.
K ugodni dinamiki vlaganj
je prispeval tudi
sistem
spodbujanja naložb, zlasti še
beniliclranje obrestne mere.
Na tej podlagi so namreč organizacije združenega dela
pospešeno snovale investicijske programe in projekte za
gospodarske naložbe na manj
razvitih območjih. Za benificiranje obrestne mere je bilo
v tem letu angažiranih 72,5
milijona din, medtem ko je
bilo v republiškem proračunu prvotno za t^ namen predvidenih 50 milijonov din. Zato bo za kritje razlike potrebno poiskati druge vire.
S temi sredstvi je bilo be-

nificiranih 512,5 milijona
bančnih kreditov za gospodarske investicije na manj
razvitih območjih.
Interesne skupnosti na področju gospodarstva v letu
1975 v skladu s svojimi srednjeročnimi programi izboljšujejo pogoje na področju gospodarske
infrastrukture.
Analize dosedanjega razvoja
manj razvitih območij pa
kažejo, da gre razvoj cestnega omrežja, pa tudi drugih
področij gospodarske infrastrukture prepočasi glede na
najnujnejše razvojne potrebe
teh območij. To še zlasti velja za lokalno cestno omrežje
in oskrbo s pitno vodo.
Se bolj kot na področju
gospodarske infrastrukture se
zaostrujejo vprašanja razvoja
družbenih
dejavnosti na
manj razvitih območjih. V letu 1975 namreč ni pričakovati pomembnejšega izboljšanja nekaterih neugodnih tendenc iz leta 1974, zlasti na
področju izobraževanja, ker
so možnosti za vlaganja v
nove objekte in modernizacijo v družbenih dejavnostih
omejene. Pomemben pa je začetek izgradnje izobraževalnega centra v Tolminu, kar bo
ustvarilo ugodnejše pogoje
razvoja na manj razvitih obmejnih območjih. Zaostajanje
povzroča nove neskladnosti v
bodočem razvoju manj razvitih območij, kar bo nujno
potrebno upoštevati pri opredeljevanju razvojnih usmeritev posameznih družbenih dejavnosti kot tudi gospodarske
infrastrukture v prihodnjem
srednjeročnem obdobju.

11. Problemi prostorskih lokacij
v SR Sloveniji
V letu 1975 je bila vložena
vrsta zahtevkov za večje prostorske posege, ki so v republiški pristojnosti. Tako je
bila načelno, predlokacijsko
ali dokončno obravnavana

vrsta energetskih naprav in
obratov (NE Krško, HE Kobarid in Solkan, prenosno
omrežje za 380 KV daljnovod, plinovodno omrežje,
rudnik urana 2irovski vrh,

rafinerija v Lendavi in Kopru) nekaj vodnogospodarskih
posegov (vodna bilanca Save,
Radovna, zajezitve ob Savi),
prometne zveze (posamezni
odseki avtocestnih povezav
okrog Ljubljane, podaljšanje
železniške zveze proti Kopru,
obalna cesta), več turističnih
posegov (Bernardin, žičnica
na Vršiču, kaninska žičnica,
nekatera vprašanja okrog izgradnje Triglavskih žičnic),
in vrsta čistilnih naprav v
predelih, ki so v Sloveniji
najbolj ogroženi (dimnik v
Trbovljah, čistilne' naprave v
papirnici v Krškem itd.).
Večina teh posegov je bila
prilagojena zmogljivostim ter
usklajena s potrebami in
možnostmi. Ker pa je večina
objektov locirana v najinteresantnejših slovenskih naselitvenih območjih z ztelo različnimi — običajno zahtevnimi — prostorskimi omejitvami, je bila nujna cela vrsta
usklajevanj in prilagojevanj.
različnim dejavnikom.
Delo je bilo v večini primerov že od priprave projektov dalje zastavljeno tako,
da so bili v največji možni
meri zaščiteni interesi varstva okolja in izbrani, taki
načrti in tehnologija, ki ne
bodo povzročali motenj in
škodljivih vplivov preko dopustnih meja.
Izjemni primeri, kjer do
ustreznega dogovora ni prišlo, so nastali pri regionalnih lokacijah, ki leže v najbolj občutljivih predelih Slovenije (HE Kobarid — dolina Soče, vodni zbiralnik Radovna — predlagani krajinski park Julijske Alpe, rafinerija Koper — obalni pas).
Skupna značilnost vseh treh
zelo spornih posegov je, da
bistveno spreminjajo prirodno okolje.
Poseg v dolini Soče (HE
Kobarid) naj bi se še v tem,
oziroma prihodnjem letu obravnaval v okviru novega zakona o zaščiti reke Soče in
pritokov, razprave s tem v
zvezi pa trajajo že pet let.
Lokacija vodne pregrade v
Radovni je bila že prvič proučena v okviru Republiškega
komiteja za varstvo okolja, v
zaključni fazi pa so zadnji
projekti, ki bodo odgovorili
na vprašanja, o katerih je
bilo doslej največ razhajanj.
Za rafinerijo v Kopru formalno še ni bil začet postopek. Projekti, ki naj bi zagotovili popolno varnost pred
vsakim onesnaženjem, so pripravljeni, verjetno pa v tem
primeru ne bodo pri do-

končni presoji odločilni le
prostorski aspekti oz. vprašanja varovanja okolja, ampak
še vrsta drugih faktorjev.
V letu 1975 se je pri vseh
predvidenih pomembnejših
objektih zelo zaostrilo vprašanje odnosa do okolja. Očit-

no je, da o sprejetju ali zavrnitvi neke iniciative poleg
vprašanj finančne narave in
izbire odgovarjajoče tehnologije soodloča tudi odnos do
prostora in možnosti za
vključevanje projekta v določeno okolje. Prav zaradi pro-

blematike varstva okolja je
prihajalo do največjih časovnih zakasnitev. Dolgoročno,
kompleksno gospodarjenje s
prostorom postaja eden najpomembnejših pogojev za
skladnejši in učinkovitejši
razvoj.

12. Pričakovane tendence v gospodarskih
tokovih do konca leta in na prehodu v leto 1976
Ocene osnovnih tendenc v gospodarskih gibanjih
— stopnja rasti v °/o
19,4

1973
Družbeni proizvod
— nominalno
— realno
Industrijska proizvodnja
Zaposleni v industriji
Produktivnost dela
v industriji
Izvoz blaga
— nominalno
— realno
Uvoz blaga
— nominalno
— realno
Investicije
ir osnovna sredstva
— nominalno
— realno
Prejemki prebivalstva
— nominalno
— realno
Skupna in splošna poraba
(po medrepubliškem
družbenem dogovoru)
— nominalno
— realno
Realni osebni dohodki
na zaposlenega
Cene proizvajalcev
ind. proizvodov
— porast znotraj
obdobja***
Cene na drobno
— porast znotraj
obdobja***
Življenjski stroški
— porast znotraj
obdobja***

» v«, »
75
*•—Vni.
I.—VIII. 74

Tendence
v stopnji
rasti
v pribodnjih
mesecih

Ocena
1975
jjjiJ
okoli
okoli

Predvideno
1975
1974 "

31
4

31
6,5

37,0
8,5
11,4
4,6

—
—
5,9
4,8

6,4

1,0

26,6
—4*

2,9
—11*

okoli
okoli

2—3
—8

21
10

57,7
8*

3,8
—2*

okoli
okoli

2—3

14
4

56,1
20*

40,2
9*

okoli
okoli

36
8

40

28,2
3,1

32,9
4,2

okoli
okoli

33
4

...

27,7
0

okoli

24,5
—S

1,0

0,5*

do

33,9

36,3

46,6
27,1

11,1
29,4

29,8
24,3
25,9

do
do

5
4,5

do

1,0

3
7

28—29
do

16
26—27

23,3

14,8
27,6

do

20
27—28

16,4

do

23

19,3
23
24 fi

* ocena
** obdobje januar—junij
*** podatek prikazuje povečanje od začetka do konca obravnavanega obdobja, npr. od decembra 1974 do avgusta 1975,
oz. od dec. 1974 do dec. 1975
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Gospodarska gibanja v letošnjem letu so zelo protislovna. Izrazito se lomijo
nekateri dolgoročnejši trendi,
deloma že v začetku leta, deloma pa v drugem polletju
pod vplivom sprejetih ukrepov. Vendar pa je obdobje
dveh ali treh mesecev od
sprejetja ukrepov prekratko,
da bi po rezultatih v tem času že lahko zanesljivo sklepali na intenzivnost teh sprememb ter podali zanesljivo
oceno gibanj do konca leta.
Zato smo pri oceni letošnjih
gibanj poleg običajnih statističnih metod uporabili tudi
nove metode za analiziranje
in prognoziranje časovnih
vrst', ki nam kažejo, kako
bi se nadaljevali avtonomni
trendi v gibanju posameznih
pomembnejših gospodarskih
tokov. Tako dobljene ocene
pa smo glede na poznavanje
položaja na posameznih področjih in glede na pričakovano intenzivnejše delovanje
sprejetih ukrepov do konca
leta še nekoliko korigirali
(pri industrijski proizvodnji,
pri izvozu in uvozu blaga ter
pri investicijah v osnovna
sredstva). Ocene osnovnih
tendenc v gospodarskih gibanjih do konca leta so prikazane v tabeli na str. 21.
Široko zastavljena družbena akcija in ukrepi ekonomske politike,- sprejeti sredi leta, so vplivali na intenzivnejšo dejavnost vseh gospodarskih subjektov, zlasti pri
iskanju možnosti za povečevanje izvoza ter za stabilnejša gibanja na tržišču, vendar
so doseženi rezultati v prvih
mesecih še skromni.
Na področju ekonomskih
odnosov s tujino so sprejeti
ukrepi omogočili zmanjšanje
deficita v plačilni bilanci samo zaradi omejitev v uvozu,
ne pa tudi zaradi višje izvozne aktivnosti. Tako bo
obseg zunanjetrgovinske menjave nižji, kot je bilo predvideno in kot bi bilo potrebno za ohranitev stabilne
in dinamične rasti proizvodnje.
Gospodarska aktivnost je v
juliju in avgustu verjetno dosegla najnižjo točko. Ocenjujemo, da bodo dale spremembe v režimu potrošniških kreditov in nekatere pozitivne tendence v gibanju
> Metoda digitalnega filtriranja
in metoda utežne multiple regre
sije, ki jo je za potrebe Zavoda
SRS za družbeno planiranje razvil
Raziskovalni center Ekonomske fa
kultete v Ljubljani (Metode prognoziranja gospodarskih pojavov,
Itjubljana, junij 1975).
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cen zlasti trajnih potrošnih
dobrin, kot tudi izboljšanje
likvidnosti gospodarstva zaradi povečanja denarne mase,
pozitivne impulze za oživljanje proizvodnje in zmanjšanje zalog v prihodnjih mesecih. Vendar pa rezultati konjunkturnega testa za SR Slovenijo glede naročil za domači trg in za izvoz opozarjajo, da se povečevanje proizvodnje v prihodnjih mesecih
ne more pričakovati z gotovostjo. Zato bo problem oživljanja in vzdrževanja gospodarske rasti eden od osnovnih problemov ekonomske
politike v prihodnjem obdobju. Če bo prišlo do pričakovanega povečanja industrijske proizvodnje v prihodnjih
mesecih ocenjujemo; da bo
industrijska proizvodnja v
vsem letu 1975 za okoli 5 odstotkov večja kot v lanskem
letu, realni družbeni proizvod celotnega gospodarstva
pa za okoli 4 odstotke. Upadanje gospodarske aktivnosti
bo postopno vplivalo tudi na
zniževanje rasti zaposlenosti,
ki je bila doslej zelo ekstenzivna in marsikje neracionalna in je prvič v zadnjih petnajstih letih privedla do absolutnega znižanja produktivnosti dela v družbenem sektorju gospodarstva. Znižuje
se tudi ekonomičnost in rentabilnost poslovanja.
Postavlja se vprašanje, zakaj se je gospodarjenje v letu 1975 tako poslabšalo. Eden
od razlogov je nezadostna
motiviranost za dobro gospodarjenje, tako posameznega
delavca kot tudi celotne temeljne organizacije združenega dela. Ob hitri rasti življenjskih stroškov in stagnaciji povprečnih realnih osebnih dohodkov so ponovno
močnejše tendence k uravnilovki; kreativno in produktivno delo ni ustrezno udeleženo pri delitvi osebnih dohodkov; zelo močno je delovanje socialnih in solidarnostnih ukrepov v okviru delitve dohodka. Glede na to,
da se večina prispevkov in
obveznega združevanja sredstev vrši v odvisnosti
od doseženega dohodka'0, se posamezne temeljne organizacije združenega dela odtegujejo plačevanju prispevkov in
obveznemu združevanju sredstev, s tem, da prenašajo del
dohodka v poslovne stroške.
10
Po grobih ocenah se združu je
za pospeševanje rarzvoia manj razvitih republik in pokrajin, za s kun
ne rezerve gosoodairstva. za energetiko in promett v letu 1975 ofooli
30 % celotnih sredstev TOZD za
reprodukcijo.

Verjetno je tudi to eden od
razlogov, zakaj materialni in
drugi proizvodni stroški tako
močno povečujejo svojo udeležbo v celotnem dohodku.
Skratka, drugače se vrednoti
dinar iz materialnih stroškov
kot dinar iz dohodka.
Tudi v okviru celotne Jugoslavije so ocene o gospodarskih gibanjih do konca
leta podobne
ocenam v SR
Sloveniji11 Industrijska proizvodnja bo verjetno porasla
za 5—6 odstotkov, število zaposlenih za okoli 5 odstotkov,' celotni družbeni proizvod za 4—4,5 odstotka. Porast
investicij v osnovna sredstva
bo verjetno nekoliko prekoračil predvidevanja tako da
bodo investicije realno višje
za 10—11 odstotkov, medtem
ko bodo strukturne spremembe manj intenzivne, kot
se je pričakovalo. Realni
osebni dohodki bodo po ocenah zaradi visoke rasti življenjskih stroškov, visokega
zaposlovanja in stagnacije v
produktivnosti dela stagnirali na ravni lanskega leta. Ocenjuje se, da se dosedanje
tendence v gibanju izvoza ne
bodo bistveno spremenile,
pričakuje
pa
se znatno
zmanjšanje rasti uvoza. Rast
vrednosti izvoza in tudi uvoza v letošnjem letu bi znašala
tako okoli 4 odstotke. Zaradi
delovanja ukrepov, sprejetih
za umirjenje inflacijskih tendenc v gospodarstvu, se predvideva podobno kot v SR
Sloveniji, da bo do konca
leta gibanje cen ostalo v
okvirih Dogovora o izvajanju
politike cen v letu 1975.
Skratka, tudi v celotni Jugoslaviji se ugotavlja, da se

v prihodnje leto prenašajo
na nekaterih področjih zelo
neugodne tendence. Nezadovoljiv je ritem gospodarske
aktivnosti in ga je nujno
treba pospešiti. Toda glede
na zmanjšano konkurenčnost izvoza in glede na gospodarska gibanja v drugih
državah je le malo možnosti, da bi bil izvoz osnovni
in prevladujoči faktor oživljanja gospodarske rasti.
Strokovne službe OECD sicer ocenjujejo, da bo porasel družbeni proizvod v teh
državah v letu 1976 za 4,3
odstotka, strokovne .službe
GATT pa opozarjajo, da je
le malo verjetno, da bo mednarodna trgovina oživila pred
koncem
prihodnjega leta.
Metode za sicer uspešno in
hitro oživljanje konjunkture
z inflacijskimi impulzi pa so
v nasprotju s cilji- stabilizacije in uravnovešenja plačilne
bilance, ki imajo v prihodnjem letu med cilji prav gotovo prvo mesto. Pred ekonomsko politiko se za leto
1976 postavlja izredno zahtevna naloga, da s svojimi ukrepi istočasno zagotovi dinamično gospodarsko rast in
nujno stopnjo rasti zaposlenosti ob odločnem izvajanju
politike stabilizacije in upoštevanju
plačilno-bilančnih
možnosti.
Če bi se nadaljevali dosedanji trendi v razvoju pomembnejših kazalcev gospodarskih gibanj, ki pa so v
določeni meri že pod vplivom Sprejetih ukrepov (zlasti na Dodročiu uvoza), bi v
letu 1975 v SR Sloveniji lahko pričakovali naslednje
okvirne možnosti razvoja:12

— stopnje rasti v %
1976
1975
Industrijska proizvodnja
Zaposlenost v družbenem sektorju
Izvoz blaga
Uvoz bl,aga
Investicije v osnovna sredstva
nominalno
— gospodarske
Osebni dohodki na zaposlenega
— nominalno
— realno
Cene proizvajalcev
industrijskih proizvodov
Cene na drobno
življenjski stroški
" Savezni zavod za društveno
planiranje i Sekretariat SIV-A za
praćenje privrednih kretanja: »Izveštaj o stvarivanju politike ekonajmskoig i socialnog razvoja Ju?o;
slavlje u 1975 godini i prva ski-

5,6
4,8
4,7
—2,0
37,6
34,4
23,7
1,4
12,7
22,6
26,9

ca osnova zajedničke politike razvoja u 1976 godini.« (Bgd., 29.
sept. 1975)
12
projekcije na osnovi metode
digitalnega filtriranja brez vsakih
naknadnih korektur

Že prvi pogled na prikazane stopnje rasti pove, da so
avtonomna gibanja na nekaterih področjih z družbenoekonomskega vidika, zlasti z
vidika stabilizacije sprejemljiva (npr. stopnja rasti industrijske proizvodnje), na
nekaterih drugih področjih
pa so nesprejemljiva. Ukrepi
ekonomske politike in združenega dela bodo morali biti
usmerjeni zlasti na tista področja, kjer avtonomni razvoj
ni zadovoljiv:
— rast zaposlenosti za 4,8
odstotka pomeni nadaljevanje dosedanjega ekstenzivnega zaposlovanja in ne prispeva h kvalitetnim spremembam v gospodarjenju;

— stopnja rasti izvoza je
verjetno prenizka, da bi izvoz lahko predstavljal dinamičen faktor gospodarske rasti;
— zmanjšanje uvoza je sicer z vidika plačilno-bilančnih možnosti zaželjeno, toda
vprašanje je, kako bi to vplivalo na oskrbljenost s surovinami in repromaterialom in
na nadaljnjo gospodarsko
rast;
— tako visoka rast investicij v osnovna sredstva utegne
biti nadaljnji faktor inflacije;
glede na počasnejšo rast
amortizacije in ostanka dohodka za sklade v letošnjem
letu pa se postavlja tudi
vprašanje, od kod zagotoviti

Grafikon 6
PROGNOZE RASTI NEKATERIH OSNOVNIH KAZAI^
CEV GOSPODARSKIH GIBANJ
(stopnje rasti v %, glede na isto obdobje preteklega leta)
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sredstva za tako rast investicij; nesprejemljivo bi bilo tudi počasnejše naraščanje gospodarskih investicij; taki
avtonomni trendi narekujejo
še nadalje ukrepe za omejevanje investicij v negospodarskih in neproizvodnih dejavnostih;
— medtem ko je predvidena povprečna letna porast
cen proizvajalcev sprejemljiva, pa daje avtonomna projekcija gibanja cen na drobno in še zlasti gibanja življenjskih stroškov rezultate,
ki so z vidika stabilizacijskih
prizadevanj odločno previsoki. Obenem te tendence opozarjajo, da je pričakovano
umirjanje cen ob koncu letošnjega leta predvsem posledica organizirane družbenopolitične akcije in ne predstavlja dejanskega izzvenevanja inflacijskih impulzov. Zato bo treba nadaljevati z zastavljeno akcijo in obenem z
ukrepi ekonomske politike
(prometni davki, znižanje obveznosti gospodarstva) zagotoviti, da razvoj cen ne bo
šel v nakazano smer. Da bi
preprečili anticipirano potrošnjo na osnovi pričakovane rast} cen, bi morali vsi
programi razvoja osebne,
skupne in splošne porabe izhajati iz dosežene ravni cen
ob koncu leta 1975, njihova
realna rast pa bi morala biti v dogovorjenem razmerju
z realno rastjo družbenega
proizvoda. Vsako trimesečje
pa bi se tako dogovorjena
sredstva korigirala glede na
doseženi nominalni porast
družbenega proizvoda v predhodnem trimesečju;
— rast realnih osebnih dohodkov na zaposlenega za
1,4 odstotka je v skladu z
možnostmi, njihova nominalna rast pa je odvisna predvsem od uspešnosti zaviranja
rasti življenjskih stroškov.

Če pa bi se dejansko realizirala predvidena razmerja v
gibanju cen in življenjskih
stroškov, bi nujno prišlo do
pritiskov za hitrejše povečevanje osebnih dohodkov, pa
čeprav na račun akumulativne sposobnosti gospodarstva.
Ekonomska politika v prihodnjem letu bo torej morala osredotočiti vso pozornost
zlasti na naslednja področja:
— krepitev izvoza ter racionalno omejevanje uvoza;
— krepitev reprodukcijska
sposobnosti gospodarstva;
— obvladovanje vseh oblik
porabe v okvire razpoložljivih sredstev in večjo diferenciacijo osebnih dohodkov pa
tudi drugih oblik porabe glede na doseženo produktivnost;
— dinamično gospodarsko
aktivnost na kvalitetnih osnovah;
— zmanjšanje stopnje rasti
cen in življenjskih stroškov.
Poleg teh nalog, ki v bistvu predstavljajo ustvarjanje pogojev za postopno stabilizacijo gospodarstva, pa bi
moralo težišče politike družbenoekonomskega
razvoja
SR Slovenije v letu 1976 zasledovati tudi skladnejši razvoj vseh območij v SR Sloveniji ter krepitev varnosti,
družbene samozaščite in ljudske obrambe.
Izvajanje teh zahtevnih nalog na področju gospodarstva predpostavlja pospešitev
procesov širšega samoupravnega organiziranja združenega dela v okviru zaokroženih
reprodukcijskih celot, ki bodo zajele proizvodnjo, promet
in finančno sfero in ki bodo
sposobne učinkoviteje reševati skupne probleme ter sodelovati pri oblikovanju in izvajanju tekoče ekonomske
politike ter pri reševanju pomembnejših sistemskih vprašanj.
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Poročilo

o

izvajanju

izvršnega sveta

staSišč

Skupščine

k

oceni uresničevanja

o
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SR

Slovenije

ter
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SR

predlogov

ukrepov

Slovenije

resolucije
politiki

neposrednih

in

razvoju

nalogah v

L 1975

(ESA 388)
A) UVOD
V skladu s stališči Skupščine SR Slovenije, ki sta jih
sprejela zbor združenega dela
in zbor občin dne 24. 7. 1975,
ko sta obravnavala »Analizo
o tekočih gospodarskih gibanjih in izvajanju nalog resolucije o družbenoekonomski
politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1975«, podaja Izvršni svet Skupščine SR Slovenije poročilo o uresničevanju operativnega programa in
rezultatih skupne družbenopolitične akcije za uresničevanje »Resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1975«.
Poročilo temelji na informacijah nosilcev posameznih
nalog, ki podrobneje obrav
navajo izvajanje teh nalog.
V skladu s »Stališči in
predlogi ukrepov Izvršnega
sveta Skupščine SR Sloveni-

je k oceni uresničevanja resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR
Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1975« daje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije hkrati z »Analizo izvajanja politike družbenoekonomskega razvoja v SR Sloveniji v letu 1975 in tendence
v gospodarskih tokovih na
prehodu v leto 1976« in »Os
nutkom resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976«
v razpravo tudi to poročilo.
Poročilo je sestavljeno iz
dveh delov. V prvem delu je
globalno prikazano izvajanje
nalog po področjih, v drugem
delu pa je podan pregled
konkretnih nalog, nosilcev,
izvajanja in problemov, ki
v zvezi s tem nastajajo.

B) OSNOVNE UGOTOVITVE
Analiza polletnih gospodar- ta presegla okvire, predvideskih gibanj je opozorila, da ne z družbenim dogovorom;
— obseg investicij je presese naloge, dogovorjene z Resolucijo o družbenoekonom- , gel realne možnosti. Struktuski politiki m razvoju SR ra investicij v korist infraSlovenije ter neposrednih na- strukturnih in drugih priorilog v letu 1975, le delno ure- tetnih naložb se je le počasi
sničujejo ter, da se kažejo spreminjala. Za vrsto investiodstopanja v nekaterih bist- cij niso bila zagotovljena
kvalitetna sredstva;
venih elementih razvoja:
— v večjem obsegu se je
— gospodarska aktivnost,
ki je v začetku leta temeljila povečala nelikvidnost v gopredvsem na dinamični inve- spodarstvu;
— hitra dinamika rasti živsticijski dejavnosti in visoki rasti zalog, ne pa na pove ljenjskih stroškov je vplivala
čevanju izvoza in drugih kva ,na naraščanje osebnih dohodlitetnih dejavnikih, je posto- kov mimo z družbenim dogopoma upadala. Zaradi počas- vorom dogovorjenih razmerij.
nih sprememb v strukturi Sredstva za skupno porabo
proizvodnje se niso izboljša- so pritekala hitreje, zlasti pri
tistih samoupravnih interesla osnovna nesorazmerja;
— občutno se je poslabšal nih skupnostih, ki združujeodnos med izvozom in uvo- jo sredstva iz dohodka tezom blaga, tako v okviru SR meljnih organizacij združene
Slovenije kot v celotni drža- ga dela;
— zaposlenost je naraščala
vi;
— rast cen in življenjskih znatno iznad predvidevanj in
stroškov je bila višja od pred- ni bila spremljana z ustrezvidevanj in bi ob nespreme- no rastjo produktivnosti dela.
Glede na to, da je razvoj
njeni dinamiki do konca le26

v prvem polletju 1975 odstopal od dogovorjenih nalog na
teh področjih, je Izvršni
svet skupščine SR Slovenije
v mesecu juliju pripravil posebna stališča in predloge ukrepov za uresničevanje dogovorjenih nalog v letu 1975, ki
jih je podprla tudi Skupščina SR Slovenije. Na tej podlagi je bila organizirana ši
roka družbenopolitična akcija za stabilizacijo, v katero
so se vključile TOZD, krajevne skupnosti, interesne skupnosti, družbenopolitične skupnosti in družbenopolitične
organizacije ter drugi nosilni
razvoja.
V izvajanje akcijskega pro
grama so se morale na osnovi lastnih analiz v skladu z
dogovorom vključiti tudi občinske skupščine. Iz poročil
o izvajanju akcije za stabilizacijo, ki jo vodi SZDL, iz
haja, da so nekateri izvršni
sveti občinskih skupščin doslej preveč formalno pristopili k akciji, preveč je bilo
splošnosti v program'"inju,
premalo pa je bi'<~ doslej
sprejetih konkretnih ukrepov.
Eno osnovnih stališč delovanja na področju gospodarstva je povezovanje nosilcev
družbenega razvoja v reprodukcijske celote, ki naj bi
postopoma prevzele nekatere naloge pri oblikovanju in
izvajanju tekoče ekonomske
politike. Pri tem naj bi se
povezovale v take celote
predvsem tiste OZD, ki so
po svoji dejavnosti in dosedanjem poslovanju medsebojno tehnološko, stroškovno im dohodkovno povezane
ter soodvisne. Ker je formiranje reprodukcijskih celot
proces, ki zahteva sivoj čas,
■saj morajo povezaive temeljiti na dohodkovni osnovi, in
soodvisnosti v reprodukcijskem procesu, je to dolgoročna naloga.
Prizadevanja
združenega
dela in ukrepi tekoče eko
nomske politike so bili usmerjeni na odpravljanje pro-

blemov, zlasti na naslednjih
področjih:
— na področju ekonomskih
odnosov s tujino so vplivali
na zniževanje stopnje rasti
uvoza predvsem administrativi ukrepi, medtem ko so bili
sistemski ukrepi za pospeševanje izvoza nezadostni in
premalo učinkoviti, da bi lahko izboljšali neugodne ten-,
dence v gibanju izvoza. Široka družbena akcija, ki je
sprožila ukrepanje v organizacijah združenega dela v
smeri pospeševanja izvoza in
zmanjševanja njihove uvozne
odvisnosti, v tako kratkem
času ni mogla vplivati na izboljšanje odnosov med izvozom in uvozom. Konkretni
rezultati so še vedno neugodni, vendar to ne pomeni,
da je vrsta akcij, ki so stekle v ^vezi s sprejetimi stališči, neuspešnih;
— na področju cen so se
že pokazali prvi uspehi; nekoliko se je umirila rast cen
in s tem tudi življenjskih
stroškov; še vedno pa so odstopanja od predvidevanj v
stopnji rasti cen storitev.
Vsekakor je pomembno, da
se je združeno delo še aktivneje vključilo v oblikovanje
in izivajanje politike cen. Akcija na področju cen je dolgoročnejšega značaja in zahteva kontinuirano delovanje
na
nekaterih sistemskih
vprašanjih, kakor tudi pri
konkretnih nalogah;
— na področju investicij
poteka akoija pri nalogah v
sivezi z zagotavljanjem plačil za investicije skladno z
zakonskimi roki. Doslej so
bile podane še nepopolne
ocene, saj je investitorjem
dan rok do 31. 10. 1975, da
zagotove plačilne instrumente ali zaustavijo dela. Problematika investicij v teku je
obdelana po glavnih namenskih področjih s pregledom
investicijskih objektov po
investitorjih in po občinah.
Večja skupina nalog se nanaša na SIS na področju

gospodarstva, predvsem na
področju prioritetnih dejavnosti. Naloge se izvajajo, čeprav odprti sistemski problemi ovirajo realizacijo zamišljenih rešitev.
Naloge na področju združevanja dela in sredstev s
partnerji v drugih republikah, odpiranja delovnih mest
na manj razvitih in obmejnih območjih so dolgoročnejše narave;
— na področju likvidnosti
gospodarstva in kreditno-monetarne politike poteka akcija skladno z dogovorjenimi
nalogami, kljub temu, da so
ponekod pristopili k akciji
premalo konkretno. Iz poroči nekaterih občinskih skupščin izhaja, da so se premalo usmerili v razreševanje problemov likvidnosti organizacij združenega dela
na svojem območju.
Posegi na področju denarno-kreditnega sistema so
pretežno zveznega značaja.
Zato je izvajanje akcije v
republiki možno v daljšem
obdobju;
— na področju osebnih dohodkov poteka aJkčija za usklajevanje gibanj osebnih
dohodikov z rastjo bruto dohodka. Zaradi novih samoupravnih sporazumov, ki so
bili večinoma sprejeti šele
spomladi, na drugi strani pa
socialnih posledic, ki jih lahko povzroči morebitni padec realne ravni povprečnih
osebnih dohodkov, je uspeh
akcije na tem področju še
vprašljiv. Da -bi dosegli z
Resolucijo predvidena razmerja med nominalno rastjo
družbenega proizvoda in ose
bniih dohodkov, bi se morali
(ob ocenjenem porasitu življenjskih stroškov za okoli
27 %) znižati realni osebni
dohodki na zaposlenega za
okoli 4 do 5 % izpod lanskoletne ravni.
— na področju skupne porabe SDK usmerja dohodke
samoupravnih
interesnih
skupnosti na funkcionalne
račune SIS le do višine, kot
je predvideno po dinamiki
za določeno obdobje. Bruto
priliv realiziranih dohodkov
SIS, ki v posameznem obdobju presega za to obdobje
predvideni znesek, SDK imobiliziira.
V prvem polletju so pritekala hitreje zlasti sredstva Izobraževalne in Raziskovalne skupnosti Slovenije.
Izobraževalna skupnost Slovenije je zato v drugem polletju znižala prispevno stop-

njo, Raziskovalna skupnost
Slovenije tega še ni storila,
ker je priliv dohodkov te
skupnosti od julija dalje v
upadanju in bo ob taki tendenci le minimalno presežen
letni plan.
Da bd gibanje
sredstev
skupne porabe uskladili z
usmeritvijo republiške resolucije in družbenega dogovora o skupni porabi, je koordinacijski odbor za spremljanje izvajanja družbenega
dogovora o skupni porabi
sklenil, da je treba pristopiti h korekciji prispevnih
stopenj.
— na področju splošne porabe je vpliv sredstvev v občinske proračune zaostajal za
predvidevanji. S pospešitvijo
dela na odmeri in izterjavi
davkov bodo občinski proračuni dosegli sredstva v planirani višini.
Realizacija davka iz dohodka TOZD bo v drugem polleitju bistveno nižja tako, da
bo ta davek s prenosom iz
leta 1974 manjši od planiranega. Izpod dohodka republiškega proračuna iz tega vira bo nadomestil večji priliv sredstev iz drugih virov.
— na področju zaposloval
nja je težišče dela na sprejetju medrepubliškega družbenega dogovora- o aktivni
politiki zaposlovanja in družbenem dogovoru o minimalnih standardih za življenjske
in kulturne pogoje pri zaposlovanju delavcev. Pristojni
organi vodijo regionalne posvete, kjer se med drugim
poiskuša doseči, da bi subjekti samoupravnega planiranja upoštevali tudi sklepe
in priporočila za reševanje
zaposlovanja. Rezultati bodo
vidni šele kasneje.
Akcijski program je bi!
sprejet konec julija; vsak
ukrep ekonomske politike pa
zahteva določen čas, da zaživi v gospodarskih tokovih
in da deluje v željeni smeri, zato akcija na nekaterih
področjih še ni dala vidniip
rezultatov, medtem, ko se
na - drugih že kažejo ugodni •
rezultati.
— gospodarska rast je pod
predvidevanji, čeprav se kažejo rahli znaki oživljanja;
— dinamika investicijske
potrošnje se umirja, struktura investicij se popravlja;
— likvidnost gospodarstva
se rahlo izboljšuje;
— cene se umirjajo prav
tako življenjski stroški, vendar na relativno visokem nivoju;

— izvoz ne narašča, stopnja pokritja uvoza z izvozom
pa se bistveno ne izboljšuje;
— dosežena je boljša notranja usklajenost v delitvi
družbenega proizvoda, kar

je predvsem posledica obvladovanja skupne in splošne porabe. Rast osebnih dohodkov ostaja zaradi visoke
ravni življenjskih stroškov
neusklajena z rastjo družbenega proizvoda.

C) PREGLED KONKRETNIH NALOG,
NOSILCEV, IZVAJANJA IN
PROBLEMOV *
I. Področje ekonomskih odnosov
s tujino
1. NALOGE; Povečanje izvoza
z večanjem produktivnosti,
ustreznejšo kvaliteto, s trajnejšimi oblikami sodelovanja,
z boljšo organiziranostjo in
enotnejšim nastopanjem na
tujih tržiščih.
NOSILCI; TOZD, OZD in
širše asociacije združenega
dela, združenja TOZD v okviru GZ
IZVAJANJE: Ugodni rezultati so bili doseženi predvsem
v organizacijskem pogledu,
kot tudi glede informiranja
delavcev v TOZD in širših
asociacijah združenega dela.
Manj zadovoljivi pa so kon-

kretni dosežki v naporih za
pospeševanje izvoza, ker je
celotna akcija dolgoročnejšega značaja.
2. NALOGE: Zagotoviti je treba zadrževanje uvoza v predvidenih mejah z večjo predelavo domačih surovin, njihovo racionalnejšo porabo in
varčevanjem.
NOSILCI: TOZD, OZD in
širše asociacije združenega
dela, združenja TOZD v okviru GZ
IZVAJANJE: Združenje TOZD
v okviru GZ so že razpravljale o tej nalogi. Razprave

Pregled je sestavljen na podlagi poročil pristojnih republiških sekretariatov in komitejev, Gospodarske zbornice
Slovenije ter SZDL Slovenije, ki se nanašajo na izvajanje
akcijskega programa za uresničitev resolucije, in sicer:
' Poročil° 0 dejavnosti Gospodarske zbornice Slovenije pri
uresničevanju resolucije o družbenoekonomski politiki in
razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1975
(GZ, 16. 10. 1975)
' Izvajanje sprejetih ukrepov in stališč IS skupščine SR
Slovenije (Republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje,
23. 10. 1975);
3

Informacija o gibanju cen v prvih devetih mesecih 1975
ter realizacija programa politike cen v SR Sloveniji (Republiški komite za tržišče in cene, 20. 10. 1975);
' Informacija o izvajanju akcije za uresničitev resolucije
na področju investicij (Republiški sekretariat za finance.
15. 10. 1975);
5

Poročilo o izvajanju prioritetnih investicij v prometni infrastrukturi (Republiški komite za promet in zveze, 18. 9.
1975, dodatno gradivo 30. 9. 1975);

6

Poročilo o izvajanju akcije za uresničitev resolucije (Republiški komite za promet in zveze, 20. 10. 1975);

7

Izvajanje osnovnih ciljev in politike razvoja v letu 1975
(Republiški komite za energetiko, 10. 10. 1975);

8

Likvidnost in njena žarišča (SDK, oktober 1975);

' Poročilo o izvajanju akcije za uresničitev resolucije (Narodna banka Slovenije, oktober 1975);
2?

so dale vrsto konkretnih pobud za akcijo v smeri večje
preorientacije proizvodnje na
domače surovine.
PROBLEMI: Gospodarstvo je
doslej v razpravah posvetilo
večjo pozornost predvsem sistemskim ukrepom za omejevanje uvoza.
3. NALOGE: OZD in poslovne
banke naj zagotovijo, da se
pri uvozu opreme ali tehnologije uvaža predvsem oprema za prioritetne dejavnosti.
NOSILCI:
banke

OZD,

poslovne

IZVAJANJE: Poslovne banke
uspešno izvajajo sprejeto
usmeritev.
4. NALOGE; Izdelava programov raziskovalnih del in drugi ukrepi za prehod na domače surovinske vire.
NOSILCI: Združenja TOZD
v okviru GZ, pristojni organi uprave in Raziskovalna
skupnost Slovenije
IZVAJANJE: Izvajanje naloge je v teku. Rezultatov še
ni, ker je naloga dolgoročna.
5. NALOGE:
Učinkovitejše
zbiranje odpadnih materialov
in surovin ter njihova nadaljnja predelava.
NOSILCI: Združenja TOZD v
okviru GZ, Republiški komite za varstvo okolja, Raziskovalna skupnost Slovenije
IZVAJANJE: Opravljena je
bila anketa o odpadlih materialih v okviru GZS. V pripravi so raziskovalni projek-

ti o uporabi teh materialov.
Pripravlja se organizacija informativne borze za odpadle
materiale. Pripravlja se posvetovanje o odpadlih surovinah.
6. NALOGE: Izdelava programov varčevanja energije, surovin in reprodukcijskih materialov.
NOSILCI: OZD, zlasti OZD
za nafto, metalurške proizvode in les.
IZVAJANJE: Naloga je v teku: konkretnih rezultatov še
ni, ker je naloga dolgoročnejšega značaja.
7. NALOGE: Racionalnejša
organizacija prodajne mreže
ter učinkovitejše nastopanje v
tujini, zlasti v deželah v razvoju.
NOSILCI: TOZD v okviru
GZ
in pristojni organi
uprave.
IZVAJANJE: GZ pripravlja
posvetovanje predstavnikov
in delegatov OZD, ki delajo
v tujini. V zaključni fazi sta
predloga za poslovno sodelovanje pri investicijskem sodelovanju z deželami v razvoju in samoupravni sporazum o načinu in pogojih
skupnega nastopanja pri izvrševanju investicijskih del v
tujini.
8. NALOGE: Medsebojno povezovanje, povezovanje z OZD
v drugih republikah, usklajen nastop na tujih tržiščih,
skupna vlaganja s tujimi
partnerji za zagotovitev dolgoročne preskrbe s surovina-

10
Poročilo o delu koordinacijskega odbora za usmerjanje
družbenopolitične aktivnosti za uresničevanje ciljev družbeno,
ekonomske politike v letu 1975 (SZDL, 25. 9. 1975);

NOSILCI: OZD, združenja
TOZD v okviru GZ in pristojni upravni organi.
IZVAJANJE: Naloga je dolgoročna, zato jo bo gospodarstvo lahko le postopoma
reševalo v okviru izvajanja
novega srednjeročnega plana.
9. NALOGE: Dodatni ukrepi
za pospeševanje izvoza za katere se zavzema SRS na področju:
— kreditne politike;
— sprostitve uvoznih omejitev pri proizvodnji namenjeni za izvoz;
— izpopolnitve sistema povračila carin;
— sistema zavarovanja izvoznih rizikov;
— oproščanje družbenih dajatev izvoznikom;
— vzpodbujanja izvoza v
DVR;
— izvajanja politike realnejšega tečaja dinarja;
— izpopolnitve zaščitne politike.
NOSILCI: Zvezni organi v
dogovoru z drugimi republikami in AP.
IZVAJANJE: IS SRS je skupaj z GZ in NB Slovenije
predlog sistemskih ukrepov,
ki so bili na zvezni ravni le
deloma sprejeti. Ti ukrepi so
doslej dali konkretne rezultate le na področju kreditne
politike. Za uveljavitev vseh
ostalih ukrepov pa si bo SR
Slovenija še nadalje prizadevala v letu 1976.
PROBLEMI:
Uveljavljanje
predlogov SR Slovenije pri
svezinih organih.

10. NALOGE: Dodatni ukrepi na področju uvoza za katerih uveljavitev si prizadeva
SRS:
— poenostavitev vezave uvoza
z izvozom;
— združevanje
interesov
TOZD za povečanje izvoza in
koriščenje pravic pri uvozu
na osnovi samoupravnih sporazumov;
— uvedbo posebnega režima
za uvoz tistih surovin in reprodukcijskega materiala s
katerega
predelavo doma
zmanjšujemo uvoz končnih
izdelkov;
— omejevanje uvoza blaga na
restriktivnih uvoznih režimih
v okvire materialnih bilanc;
— izpopolnitev sistema samoomejevanja uvoza.
NOSILCI: Zvezni organi v
dogovoru z drugimi republikami in AP.
IZVAJANJE: Uveljavljeni so
bili le nekateri dodatni ukrepi in izpopolnitve, ki jih je
predlagala SR Slovenija, zlasti v mehanizmu vezave uvoza z izvozom in pri izdaji
posebnih soglasij.
PROBLEMI:
Uveljavljanje
predlogov SR Slovenije pri
avetmih organih.
11. NALOGE: Pregled poslovanja tistih OZD, ki se pretežno ukvarjajo z uvozom.
NOSILCI: Zdiruženjje TOZD v
okviru GZ in pristojni upravni organi.
IZVAJANJE: Akcija se še ni
začela.

Vir:Republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje:
»Izvajanje sprejetih ukrepov in stališč IS Skupščine SR
Slovenije«, 23. 10. 1975

11

Poročilo o usklajenosti dinamike osebnih dohodkov z izhodišči resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR
Slovenije v letu 1975 in z določbami družbenega dogovora
in samoupravnih sporazumov o razporejanju dohodka in delitvi sredstev za osebne dohodke za obdobje I—VI. 1975
(Republiški sekretariat za delo, 6. 10. 1975);
12

Poročilo o usklajenosti dinamike osebnih dohodkov z izhodišči resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju
SR Slovenije v letu 1975 in z določbami družbenega dogovora in samoupravnih sporazumov o razporejanju dohodka
in delitvi sredstev za osebne dohodke za obdobje I—VI.
1975 (Republiški sekretariat za delo, 20. 9. 1975);
13
Poročalo o spremljanju doseženih dohodkov SIS iz družbenega sektorja v letu 1975 in o prenosu presežkov dohodkov iz leta 1974 v občinske sklade skupnih rezerv (SDK,
21. 10. 1975);
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lf
Izvajanje stališč ter ukrepov skupščine SR Slovenije in
IS skupščine SR Slovenije k oceni uresničevanja resolucije
za leto 1975 (Izobraževalna skupnost Slovenije, 22. 10. 1975);
15

Poročilo o izvajanju stališč in predlogov ukrepov IS in
skupščine SR Slovenije k oceni uresničevanja resolucije za
leto 1975 (Raziskovalna skupnost Slovenije);
16
Sklep skupščine SR Slovenije o uresničevanju resolucije o
družbenoekonomski politiki v letu 1975 (Zdravstvena skupnost Slovenije, 23. 10. 1975);

" Poročilo o gibanjih na področju zaposlovanja z ozirom
na izhodišča resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju. SRS v letu 1975 ter neposrednih nalogah (Zveza skupnosti za zaposlovanje, 26. 9. 1975);

II. Področje cen
1. NALOGE:
Samoupravne
stanovanjske skupnosti in
drugi dejavniki v občinah so
dolžni v najkrajšem času
skleniti družbeni dogovor o
načinu oblikovanja cen v stanovanjski izgradnji na ravni
občine.
iNOSILEC: Občinske skupščine, samoupravne stanovanjske skupnosti.

nadomestitev določenim kategorijam občanov.
3. NALOGE: Drožbeno-politični organ in organi delavske kontrole morajo zaostriti
osebno odgovornost posameznikov vodstvenih struktur in
samoupravnih organov pri
sprejemanju odločitev pri
povečanju cen.

IZVAJANJE: Družbeni dogoSindikat, SZDL,
vor o oblikovanju cen v sta- NOSILEC:
novanjski gradnji v SRS je OZD.
bil podpisan v februarju
1975. Ta dogovor vsebuje le IZVAJANJE: Delovanje orgatemeljna izhodišča za pripra- nov samoupravne delavske
vo družbenih dogovorov o kontrole na tem področju še
oblikovanju cen v stanovanj- ni zadovoljivo.
ski graditvi v občinah. Skle-,
panje občinskih družbenih PROBLEMI: Izvajanje naloge
dogovorov poteka počasi, saj je treba nadaljevati z večjim
je bilo do konca septembra angažiranjem družbeno-poliZavodu SRS za cene predlo- tičnih skupnosti.
žena le dobra tretjina občinskih družbenih dogovorov.
4. NALOGE: Tržni inšpektorPROBLEMI: Omenjeni druž- ji morajo na vseh ravneh pobeni dogovor o načinu obli- večati svojo aktivnost pri
kovanja cen v stanovanjski nadzoru spoštovanja predpigarditvi v SRS pa zavezuje, sov o cenah.
da se v 3 mesecih sklene poseben družbeni dogovor o NOSILEC: Organi republiške
ukrepih za racionalizacijo in občinske tržne inšpekcije,
stanovanjske graditve, ki pa
je šele v fazi priprav.
IZVAJANJE: Enotna navodila republiškega tržnega inšpektorata so omogočila or2. NALOGE: Oblikovati je ganiziran nastop tržne intreba politiko na področju špekcije, kar je ugodno vplistanarin s posebnim poudar- valo na razmere na trgih.
kom na solidarnostnem reševanju problemov socialno PROBLEMI: Na zveznem nišibkih družin. Potrebno je voju bi bilo potrebno razčivskladiti porast stanarin z stiti uporabo sporazumov o
dogovorom o politiki stana- spremembi zadržanih cen z
rin v letu 1975.
datumom pred veljavnostjo
teh sporazumov.
NOSILEC: Občinske skupščine, samoupravne stanovanj
5. NALOGE: V vsaki TOZD
ske skupnosti.
naj se opravi temeljita anaIZVAJANJE: Naloga je del- liza stroškov in se na tej
no dolgoročnejšega značaja. osnovi poiščejo notranje reOb upoštevanju metodologije zerve.
izračuna stanarin na osnovi
novega točkovanja, so vse NOSILEC: Združeno delo.
občine prikazale povečanje v
okviru dogovora o politiki IZVAJANJE: Gibanje cen pri
stanarin, nekaj občin pa bo proizvajalcih je v zadnjem
izračune ponovno preverilo. času pod vplivom izvajanja
akcijskega programa za staPROBLEMI: V preteklih le- bilizacijo v samih TOZD, ta
tih zbrana sredstva stanarin ko da so nekateri proizvajalniso omogočala zadovoljivega ci znižali cene svojim izdelvzdrževanja stanovanjskega kom. Ob tem so se znižale
fonda, zato je v naslednjem cene nekaterim izdelkom še
srednjeročnem obdobju po- na osnovi zmanjšane stopnje
stopoma potrebno prehajati prometnega davka (pohištvo,
na oblikovanje stroškovnih aparati za gospodinjstvo,
stanarin ob zagotovitvi delnih predmeti za higieno).

PROBLEMI: Cene storitev so
še vedno v visokem porastu
— v 9 mesecih kar za 26 odstotkov — predvsem zaradi
visokega porasta RTV naročnin v začetku leta, stanarin
in PTT storitev. Cene komunalnih in obrtnih storitev po
izjavi občinskih skupščin se
gibljejo v dogovorjenih okvirih.
6. NALOGE: Zbornice in druge asociacije OZD se morajo
pri sklepanju SS in DD o
cenah odločneje zavzemati za
sprejeto politiko cen in se
aktivneje vključiti v njeno
izvajanje.

za področje komunalnih dejavnosti.
NOSILEC: Krajevne skupnosti, SZDL.
IZVAJANJE: Tako na področju oblikovanja organizacij potrošnikov kot zlasti
SIS za komunalne dejavnosti, so dela v začetni fazi in
ni bilo storjenega nič konkretnega.
PROBLEMI: Z oblikovanjem
SIS bodo komunalne dejavnosti zbirale sredstva za svoj
razvoj z združevanjem sredstev in z dolgoročnimi krediti, ne pa s povečevanjem
cen.

NOSILEC: GZ SRS, asociacije OZD.
IZVAJANJE: Koordinacijski
odbor za trg in cene pri GZ
SRS se je aktivno vključil v
izvajanje akcije v zvezni GZ
za' stabilizacijo cen. Sama
GZ SRS je sprejela akcijski
program za uresničitev sprejete politike cen. Sprejeti so
bili sklepi o ponovnem pregledu kalkulacij, ki so služile za odločitev o cenah in v
tem smislu je bilo nekaj
predlogov za znižanje oen
(mlečni izd.).
PROBLEMI: Na določenih
področjih vseh predvidevanj
za znižanje cen proizvajalci
niso sprejeli zaradi položaja
na trgu.
7. NALOGE: Družbeno-politične organizacije naj opredelijo vlogo in pospešujejo
ustanavljanje organizacij potrošnikov ter oblikovanje SIS

8. NALOGE: GZ in RK za trg
in cene bosta na tistih področjih, kjer je prišlo do občutnega padca cen surovin in
renromateriala na svetovnem
trgu, dala ustrezno pobudo
za spremembo DD oziroma
SS.
NOSILEC: GZ in RK za trg
in cene.
IZVAJANJE: Sprejeta je bila
dopolnitev zveznega predpisa
o oblikovanju cen surovin in
repromateriala z ozirom na
gibanja na svetovnem trgu.
9. NALOGE: Poročilo o gibanju cen iz pristojnosti republike in občin.
NOSILEC: IS SR Slovenije.
IZVAJANJE: Poročilo le izdelal 20: 10. 1975 Republiški
komite za tržišče in cene.

Poleg so naštete tudi tiste naloge na področju cen, ki izvirajo iz stališč in predlogov ukrepov IS SRS in Skupščine
SR Slovenije, ki so dolgoročnega značaja ali pa zahtevajo
sistemske rešitve:
— politika cen naj se oblikuje v dohodkovno soodvisnih reprodukcijskih celotah;
~ uspešnejše zaviranje rasti cen bo odvisno od učinkovitejšega delovanja celotnega spleta sistemskih in tekočih ukrepov na vseh področjih ekonomske politike;
— pri samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju je potrebno upoštevati v večji meri trajnejše interese, ki izvirajo iz dolgoročnejših potreb;
— ob široki strokovni in družbeni podpori pri oblikovanju
reprodukcijskih celot je potrebno preprečiti razne oblike
monopolov in zapiranje tržišč;
— samoupravne interesne skupnosti na področju gospodarskih dejavnosti posebnega družbenega pomena morajo dobiti večji vpliv na oblikovanje cen teh dejavnosti.
Vir: Republiški komite za tržišče in cene: Informacija o gibanju C6n v prvih devetih mesecih 1975. leta ter realizacija
programa politike cen v SR Sloveniji, Ljubljana, 20. oktobra
1975
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III. Področje investicij
1. NALOGE: Proučitev inve- organi, organi občinskih
sticijskih programov pri upo- skupščin, SIS skupaj s porabnikih držbenih sredstev o slov. bankami in investitorji.
realnosti obsega investicij
glede na zahteve zakona o IZVAJANJE: Pristojni organ
zagotovitvi plačil za investi- opravljajo zadolžitve za izvajanje prioritetnih investicij v
cije.
energetiki in prometni infraNOSILEC: SDK v sodelova- strukturi glede na zahteve
nju s TOZD, poslovnimi ban- Zakona o zagotavljanju plakami, poslovnimi združenji, čil. Poročilo o vseh investiinteresnimi skupnostmi, GZ, cijah pa bo končano v novembru.
DPS.
IZVAJANJE: SDK je opravil
analizo investicij v teku in
jo predložil RSF, ki je v
dveh informacijah že poročal o izvajanju akcije; glede
na zakonski rok 31. 10. 1.1.
o zagotovitvi plačilnih instrumentov pa bodo v novembrski informaciji dokončno znane tudi eventualne zaustavitve.
PROBLEMI: Problem enotnih kriterijev za oceno predračunskih vrednosti, katerih
izgradnja traja več let.
2. NALOGE: Preveritev koristnosti, nujnosti ter družbeno-ekonomske učinkovitosti
naložb.
NOSILEC: Organi samoupravljanja v TOZD, poslovnimi združenji, interesnih
skupnostih, posl. bankah, GZ,
DPS.
IZVAJANJE: Nosilci so nalogo izvajali z različno zavze
tostjo. Najmanj pripravljenosti je v občinah za odrekanje naložbam v teku ali v
pripravi, ki niso neogibne in
jih je mogoče v pogojih stabilizacije odložiti. V TOZD in
v poslovnih bankah so začasno odložili večje nove investicije. GZ SRS nove investicije evidentira in daje mnenje o upravičenosti (Zakon o
obveznem evidentiranju investicij).
PROBLEMI: Organi delavske
kontrole ne reagirajo ali pa
zelo počasi. Le v nekaterih
občinah so pregledali vrstni
red, prioritete ter tudi odstopili od naložb, ki trenutno niso nujne.
3. NALOGE: Poročilo o investicijah, ki se prolongirajo,
omejijo, znižajo, zaustavijo
ali pospešeno dokončajo.
NOSILEC, IS, rep. upravni
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•PROBLEMI: Glej 1. in 2.
4. NALOGE: Nadaljevanje in
intenziviranje združenega dela in sredstev s partnerji v
drugih republikah.
IZVAJALEC: Dolgoročna naloga, pogovori gospodarstvenikov v Crni gori, Kosovu.
Širitev mreže LB (črni gori,
Makedoniji).
PROBLEMI: Sistem financiranja manj razvitih republik
in AP še ni sprejet za naslednje srednjeročno obdobje.
5. NALOGE: Ukrepi za racionalno
izvajanje izgradnje
energetske infrastrukture v
SIS.
NOSILEC: Samoupravna interesna skupnost za elektrogospodarstvo, OZD s področja energetike.
IZVAJALEC: Stalna akcija ob
sodelovanju Republiškega komiteja za energetiko. Pri
SOZD za elektrogospodarstvo
je imenovana stalna investicijska grupa za koordinacijo,
nadzor ter za racionalnost
pri izvajanju investicij.
PROBLEMI: Obstoječi problemi domačih dobaw kot tudi protidobav, zlasti glede
rokov. Kasnitve nastopajo
predvsem zaradi nepravočasne priprave dokumentacije,
pomanjkanja ustreznih kadrov za izvajanje investicij
ter nabav reprodukcijskega
materiala in opreme za domače izvajalce.
6. NALOGE: Predlog samoupravnega spor. o združevanju sredstev TOZD za pokritje izpada dohodka in potrebnih obratnih sredstev v letu
1975.

NOSILEC: Izvršni odbor samoupravne interesne skupnosti za elektrogospodarstvo.
IZVAJANJE: Skupščina ISE
je potrdila rešitev o pokrivanju izpadlega dohodka v
višini 533 milijonov din v letu 1975.
PROBLEMI: Skupščina ISE
ni samostojna pri odločitvah
niti o reprodukcijski ceni
električne energije, mora pa
skrbeti za pokritje izgube.
7. NALOGE: Predlog izdaje
zakona o prispevku porabnikov električne energije za pokrivanje izpada dohodka.
NOSILEC:
SRS.

IS

Skupščine

IZVAJANJE: Osnutek zakona
je pripravljen.
8. NALOGE: Predlog samoupravnega spor. s konstrukcijo financiranja razvoja v letih 1976—1980 (rok do konca
oktobra).
NOSILEC: SIS za energetiko,
SIS za železniški in luški
promet ob sodelovanju republiških komitejev.
IZVAJANJE: Osnutki že v
pripravi. Rok za sprejem je
30. 6. 1976 v SIS za železniški in luški promet je v fazi priprave tudi predlog za
pokrivanje izpada transportnih dohodkov.
PROBLEMI: Neenakomerna
dinamika pritoka in porabe
sredstev.
9. NALOGE: Predlog za razpis javnega posojila.
NOSILCI: SIS za ceste skupaj z Republiškim komitejem
za promet in zveze .
IZVAJANJE: IO Republiški
skupnosti za ceste je predal
17. 9. IS SRS sklep o izdaji obveznic, obrazložitev, program modernizacij in novogradenj 1976—1980 in amort.
načrt. Predlog je v javni razpravi.
PROBLEMI: Izvršitev programa je odvisna v pretežni meri še od drugačne prerazdelitve prometnega davka.

10. NALOGE: Odgovornejše
angažiranje predelovalcev v
prehrambeni industriji in poslovnih bankah pri izvajanju
družbenega dogovora in samoupravnega sporazuma o
razširjeni reprodukciji v kmetijstvu do leta 1980.
NOSILCI: (Podpisniki).
IZVAJANJE: Koordinacijski
odbor podpisnikov družbenega dogovora je problematiko
investicij obravnaval na dveh
sejah in sklenil v novembru
1975 predložiti dopolnitve samoupravnega sporazuma o
kreditiranju kmetijstva in sicer glede obresti za kredite
v kooperaciji in glede kreditiranja obratnih sredstev; rešeno je vprašanje investitorjev pri kreditu Mednarodne
banke; izdelana je analiza
obratnih sredstev v kmetijstvu
PROBLEMI: Reproduktivna
sposobnost kmetijstva, ki še
vedno pada, onemogoča izvajanje razvojnih programov v
planiranem obsegu. Pospešiti
je oblikovanje poslovno zaključenih dohodkovnih celot
v živinoreji.
11. NALOGE: Odpiranje novih delovnih mest na področju manj razvitih in obmejnih
območij.
a) z beneficirano obrestno
mero (pri Komisiji za pospeševanje razvoja manj razvitih območij)
b) politika LB je usmerjena
v pospeševanje naložb na teh
območjih.
12. NALOGE: Zakon o polaganju depozita pri investicijskih Vlaganjih v nove negospodarske in neproizvodne investicije.
NOSILCI: (IS SRS skupaj s
SIS za družbene dejavnosti).
IZVAJANJE: Predlog spremembe odloka o merilih za
oprostitev obveznosti depozita za neproizvodne in negospodarske investicije je v pripravi.
PROBLEMI: ZIS je 29. sept.
1.1. sprejel sklep o merilih.
(Ur. 1. SFRJ 49/75), vendar
le-ta ni v skladu s stališči posameznih republik.

Viri:
Republiški sekretariat za finance: Informacija o izvaja-

nju akcije za uresničitev resolucije na področju investicij
(15. 9. 1975 in 15. 10. 1975)
— Republiški komite za promet in zveze: Poročilo o izvajanju prioritetnih investicij v prometni infrastrukturi (18. 9.
19*75) — dodatno gradivo 30. 9. 1975 ter poročilo o izvajanju
akcije za uresničitev resolucije (20. 10. 1975)
— Komite za energetiko: Izvajanje osnovnih ciljev in politike razvoja v letu 1975 (10. 10. 1975).
IV. Likvidnost gospodarstva in
kreditno-monetarna politika
1. NALOGE: Ugotoviti žarišča sredstva za dogovorjene nanelikvidnosti v gospodarstvu. mene.
NOSILCI: SDK skupaj s
DPS in PB.

NOSILCI: Poslovne banke.
IZVAJANJE: Poslovne banke
v Sloveniji izvršujejo vsa določila medbančnega sporazuma o selektivnem kreditiranju prioritetnih namenov.

IZVAJANJE: SDK je ugotovila žarišča nelikvidnosti.
Vsem OZD, ki imajo večkrat
blokirane žiro račune je poslala posebno pismo, kjer jih
opozarja na njihov finančni
položaj.

5. NALOGE: Večje aktiviranje gotovinskih sredstev prebivalstva.

2. NALOGE: Zaostriti je potrebno plačilno disciplino.

NOSILCI: Poslovne banke,
OZD in druge organizacije.

IZVAJANJE: Plačilna disciplina je zaostrena z dopolnitvijo Zakona o ugotavljanju
vrednosti zalog, kjer se je
rok za popravek finančnega
rezultata za del neizterjanih
terjatev skrajšal od 60 na
45 dni, pri trgovini pa na
30 dni.
Z zakonom o zagotavljanju
plačil za investicije se je zaostrila plačilna disciplina na
tem področju.

IZVAJANJE: Akcija uspešno
poteka.

PROBLEMI:
Pomanjkanje
sredstev je povzročilo počasnejše poravnavanje obveznosti. Povprečni roki poravnav
so se podaljšali. Predvsem zaradi spremembe zakona so
bili odpisi terjatev ob polletju nekajkrat višji kot lani.
3. NALOGE: Pripraviti sanacijske programe v okviru poslovnih 'bank in v sodelovanju z OZD.
NOSILCI: TOZD, OZD, poslovne banke, Izvršni sveti,
občinskih skupščin.
IZVAJANJE: Naloga je v izvajanju.
PROBLEMI: Izvršni sveti občinskih skupščin so ponekod
preveč formalno pristopili k
akciji.
4. NALOGE: Poslovne banke
morajo dosledno usmerjati

PROBLEMI: Banke s svojo
tehniko težko sledijo hitremu
prenosu izplačil OD na hranilne knjižice.
6. NALOGE: Pri kreditiranju
obratnih sredstev TOZD, naj
se poslovne banke v večji
meri usmerjajo na monetizacijo vrednostnih papirjev
TOZD.
NOSILCI: Poslovne banke in
TOZD.
IZVAJANJE: Doslej še ni
uspelo uveljaviti prenosnih
vrednostnih papirjev kot
sredstev plaćanja.
PROBLEMI: Naloga je dolgoročna.
7. NALOGE: denarna masa
naj raste skladneje z rastjo
nominalnega družbenega proizvoda.
NOSILCI: Narodna banka.
IZVAJANJE: Globalna rast
denarne mase je v predvidenih razmerjih z rastjo
družbenega proizvoda;
— izboljšuje se udeležba gospodarstva v strukturi denarne mase, pada pa udeležba negospodarstva in prebivalstva.

PROBLEMI: Povečana udeležba gospodarstva v denarni masi je posledica upadanja uvoza in zadrževanja izplačil v OZD zaradi izplačevanja osebnih dohodkov.
8. NALOGE Sistemska ureditev potrošniškega kreditiranja.
NOSILCI: Izvršni svet skupščine SRS.

IZVAJANJE: Izvršni svet
skupščine SRS je predlagal
spremembe in dopolnitve
uredbe o odobravanju potrošniških kreditov pri čemer
se je zavzemal za enakopravnejšo obravnavo potrošniškega blaga, za odpravo spornih limitov m za omogočanje odobravanja kreditov za
blago izdelano v kooperaciji
s tujimi partnerji.

Vir: SDK: Likvidnost in njena žarišča, oktober 1975.
NB Slovenije: Poročilo o izvajanju akcije, oktober 1975.
SZDL: Poročilo o delu koordinacijskega odbora za usmerjanje družbeno-politične aktivnosti za uresničevanje ciljev družbeno-ekonomske politike v letu 1975, 25. september 1975.
V. Področje osebnih dohodkov,
skupne in splošne porabe
1. Osebni dohodki
NALOGE: Ob periodičnem
obračunu za prvo polletje se
morajo analizirati podatki o
delitvi dohodka. Kjer le-ta
odstopa od dogovorjenih razmerij, se morajo gibanja
uskladiti z razmerji, dogovorjenimi z resolucijo in družbenim dogovorom o* razporejanju dohodka in osebnih dohodkov.

večini skupin podpisnic samoupravnega sporazuma razmerja v delitvi niso bila
ustrezna. Komisija za presojo skladnosti samoupravnih
sporazumov je pozvala skupne komisije udeležencev, da
ji posredujejo svoje ugotovitve. Sindikati pa so se zavzeli, da spremljajo usklajenost dinamike osebnih dohodkov z rastjo dohodka, z
NOSILCI: Skupne komisije določbami samoupravnih spoudeležencev
samoupravnih razumov in z izhodišči resosporazumov o razporejanju lucije ter za odpravo anomadohodka in sredstev za oseb- lij pri najvišjih osebnih done dohodke, sindikati, vsi hodkih.
udeleženci družbenega dogo- PROBLEMI: Hitro naraščavora.
nje življenjskih stroškov je
IZVAJANJE: Komisija za. vplivalo na to, da so se
družbeno dogovarjanje na po- osebni dohodki povečevali
dročju razporejanja dohodka mimo z družbenim dogovoin delitve osebnih dohodkov rom dogovorjenih meril.
je na osnovi polletnih za- Učinkovanje novih sporazuključnih računov analizirala mov se bo lahko preverilo
usklajenost dinamike osebnih šele ob celoletni razporeditvi
dohodkov z izhodišči resolu- dohodka, saj je bila večina
cije. Analiza je potrdila, da SS sprejeta šele v letošnjem
tako v globalu kot v veliki letu.
Vir: Republiški sekretariat za delo: — Poročilo o usklajenosti dinamike osebnih dohodkov z izhodišči resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1975
in z določbami družbenega dogovora in samoupravnih sporazumov o razporejanju dohodka in delitvi sredstev za osebne dohodke za obdobje I—VI. 1975. Lj. 6. 10. 1975.
—■ Poročilo o usklajenosti dinamike osebnih dohodkov z izhodišči resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju
SR Slovenije v letu 1975 in z določbami družbenega dogovora in samoupravnih sporazumov o razporejanju dohodka
in delitvi sredstev za osebne dohodke za obdobje I—VI.
1975. Lj. 20. septembra 1975
2. Skupna poraba
1. NALOGE: Limitiranje dohodkov SIS iz družbenega
sektorja, ki se združujejo iz
bruto osebnih dohodkov in

prispevka iz dohodka TOZD,
ki se plačuje od osnove bruto osebnih dohodkov.
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i
NOSILCI: Služba družbenega
knjigovodstva.
IZVAJANJE: Od 1. VII. 75 dalje SDK usmerja dohodke
SIS iz družbenega sektorja,
ki se združujejo iz brutp OD
in iz dohodka TOZD, ki se
plačujejo od osnove bruto
OD, na funkcionalne račune
SIS le do višine, kot je predvidena po dinamiki za določeno obdobje SDK imobiliziran bruto priliv realiziranih
dohodkov SIS, ki v posameznem obdobju presegajo za to
obdobje predvideni znesek.
2. NALOGE: Znižanje prispevnih stopenj iz dohodka
TOZD za drugo polletje 1975.
NOSILCI: Izobraževalna skupnost Slovenije, Raziskovalna
skupnost Slovenije.
IZVAJANJE:
Izobraževalna
skupnost je s sklepom svoje
skupščine že znižala prispevno stopnjo za drugo polletje
1975. Raziskovalna skupnost
Slovenije ni pristopila k zni
žanju prispevne stopnje. Priliv dohodkov Raziskovalne
skupnosti Slovenije je od julija dalje v upadanju in bo
ob taki tendenci le minimalno presežen letni plan.
3. NALOGE: Limitiranje dohodkov SIS iz družbenega
sektorja, ki se združujejo iz
dohodka TOZD.
NOSILCI: Služba družbenega
knjigovodstva.

4. NALOGE: Znižanje prispevnih stopenj pri Ms, ki
združujejo sredstva iz bruto
osebnih dohodkov.
NOSILCI: Koordinacijski odbor za spremljanje izvajanja
družbenega dogovora o skupni porabi, republiške, regionalne In občinske SIS s pod
ročja družbenih dejavnosti.
IZVAJANJE: SIS še niso pristopile k znižanju prispevnih
stopenj. Koordinacijski odbor
za spremljanje izvajanja
družbenega dogovora o skupni porabi je obravnaval osem
mesečno realizacijo dohodkov
SIS in sklenil, da je treba
usklajevanje prispevnih stopenj opraviti v oktobru po
9. mesečnem obračunu.
5. NALOGE: Presežke dohodkov SIS iiz družbenega sektorja za leto 1974 nad višino
dohodkov valoriziranih samoupravnih sporazumov je treba v celoti usmeriti v občinske sklade skupnih rezerv.
NOSILCI: Občinske in regionalne SIS s področja druž
benih dejavnosti, Služba družbenega knjigovodstva.
IZVAJANJE: SIS so dolžne
usmeriti v občinske sklade
skupnih rezerv 86,7 milijonov
din. Do 18.10.1975 je bilo
prenešeno v sklade skupnih
rezerv 15,7 milijonov din.

Vprašanje presežkov zdravIZVAJANJE: Od 1. VII. 1975 stvene skupnosti Ljubljana, v
dalje SDK usmerja dohodke višini 63,7 milj. din še ni deIzobraževalne skupnosti Slo- finitivno rešeno, o problemu
venije in Raziskovalne skup bo ponovno razpravljal koornosti Slovenije iz družbenega dinacijski odbor za spremljasektorja na njune račune do nje izvajanja družbenega dovišine dvanajstin letnega pla- govora o skupni porabi na
na dohodkov.
svoji naslednji seji.
Vir: SDK: Poročilo o spremljanju doseženih dohodkov SIS
iz družbenega sektorja v letu 1975 in o prenosu presežkov
dohodkov iz leta 1974 v občinske sklade skupnih rezerv.
Ljubljana 21. 10. 1975
Izobraževalna skupnost Slovenije: Izvajanje stališč ter ukrepov skupščine SR Slovenije in IS Skupščine SR Slovenije
k oceni uresničevanja resolucije za leto 1975, Ljubljana
22. 10. 1975
Raziskovalna skupnost Slovenije: Poročilo o izvajanju stališč in predlogov ukrepov IS in skupščine SR Slovenije k
oceni uresničevanja resolucije za leto 1975
Zdravstvena skupnost Slovenije: Sklep Skupščine SR Slovenije o uresničevanju resolucije o družbeno-ekonomski politiki v letu 1975, Ljubljana 23. 10. 1975
3. Splošna poraba
1. NALOGE: Pospeševanje dela na odmeri in pobiranju
davkov.

32

NOSILCI: Občinske skupščine, drugi pristojni organi,
Republiški sekretariat za finance.

IZVAJANJE: Republiški sekretariat za finance je imel
posvetovanje z občinami glede zastojev v odmeri davkov
in dal- navodila za odpravo
pomanjkljivosti, sestavil je
informacijo o stanju davčnih
služb.
2. NALOGE: Oblikovanje dogovorjene ravni dohodkov
proračunov republike in občin.
NOSILCI: Republiški sekre
tariat za finance, Republiški sekretariat za pravosodje,
organizacijo uprave in proračunov.

IZVAJANJE:
Po polletnih
obračunih OZD se je obveznost davka na dohodek TOZD
v' primerjavi z akontacijami
znižala in bo realizacija tega
davka nižja od planirane za
64,5 milj. din.
V preteklih mesecih je realizacija lastnih virov proračunov občin izrazito zaostajala
za dinamiko priliva sredstev
in za dinamiko po dvanajstinah, zato je republika močneje angažirala dopolnilna
sredstva in svojo obveznost
izpolnjevala pred postavljenimi roki.

Opomba: Podrobnejša poročila bosta dala Republiški sekretariat za finance in Republiški sekretariat za pravosodje,
organizacijo uprave in proračun naknadno.
VI. Področje zaposlovanja
1. NALOGE: Upoštevanje politike opredeljene v sklepih
in priporočilih skupščine SR
Slovenije v planih vseh nosilcev samoupravnega družbenega planiranja.

vor o pospeševanju razvoja
na teh območjih.

NOSILCI: TOZD in njihove
interesne skupnosti za zaposlovanje in občinske skupščine; Zveza skupnosti za zaposlovanje, Zavod SRS za družbeno planiranje.

IZVAJANJE: Osnutek zakona
in družbenega dogovora o pospeševanju razvoja manj razvitih in manj razvitih- obmejnih območij je še v razpravi.

IZVAJANJE: Sekretariat za
delo ter skupnosti za zaposlovanje in Zavod SRS za
družbeno planiranje vodijo v
oktobru in novembru regionalne posvete tudi z vidika
izvajanja nalog iz sklepov in
priporočil.

4. NALOGE: Sklenitev družbenega dogovora o minimalnih standardih za življenjske
in kulturne pogoje pri zaposlovanju delavcev.

2. NALOGE: Sprejem in podpis medrepubliškega družbenega dogovora o aktivni poli
tiki zaposlovanja.
NOSILCI: Izvršni svet skupščine Slovenije, sekretariat za
delo, Zveza skupnosti za zaposlovanje, gospodarska zbor
niča in Zveza sindikatov Slovenije.
IZVAJANJE: Osnutek družbenega dogovora je bil z usklajevalnimi predlogi vseh slo
venskih podpisnikov na I. S.
Sprejet bo do konca leta 1975.
3. NALOGE: Pri zaposlovanju
na manj razvitih in manj razvitih obmejnih območjih upoštevati razen sklepov in priporočil tudi družbeni dogo-

NOSILCI: Gospodarska zbornica Slovenije, samoupravne
interesne skupnosti za zaposlovanje, občinske skupščine.

NOSILCI: Izvršni svet skupščine Slovenije in sekretariat
za delo, Zveza sindikatov Slovenije, Zveza skupnosti za
zaposlovanje,
Gospodarska
zbornica.
IZVAJANJE: Osnutek se nahaja v verifikaciji podpisnikov ter bo nato dan v javno
razpravo. Sprejet bo do konca leta 1975.
5. NALOGE: Poslovne banke
morajo pri odobravanju kreditov upoštevati tudi mnenje
strokovnih služb skupnosti za
zaposlovanje o razpoložljivih
delavcih. Ekonomičnost investicij se mora ocenjevati tudi s stališča izdatkov potrebnih za zagotovitev minimalnega družbenega standarda
novo zaposlenih delavcev.
NOSILCI: Poslovne banke v

sodelovanju s skupnostmi za
zaposlovanje in gospodarsko
zbornico.
IZVAJANJE: Poslovne banke
so do sedaj le v manjši meri
zahtevale strokovno mnenje
skupnosti za zaposlovanje.
Prav tako se do sedaj še ve-

Osnutek
politiki

dno premalo ocenjuje ekonomičnost investicij s stališča
sredstev potrebnih za minimalni družbeni standard novo zaposlenih.
PROBLEMI: Skupnosti za zaposlovanje bodo ob koncu leta 1975 imela izdelano anali-

resolucije

in

nalogah v

razvoju

o

SR

zo slovenskega delovnega potenciala. šele na osnovi teh
podatkov bodo strokovne

službe lahko oblikovale mnenje o razpoložljivih delavcih.

Vir: Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije, Poročilo
o gibanjih na področju zaposlovanja z ozirom na izhodišča
resolucije o družbeno-ekonomski politiki in razvoju SRS v
letu 1975 ter neposrednih nalogah, Ljubljana, 26. 9. 1975.

družbenoekonomski
Slovenije

ter neposrednih

1.1976 (ESA 389)

I. Izvajanje osnovnih ciljev in politike
razvoja v letu 1975
Pod vplivom mnogih zapletenih procesov in značilnosti
doma in v svetu je razvoj v prvi polovici leta 1975 na nekaterih bistvenih področjih odstopal od ciljev in nalog dogovorjenih t resolucijo o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1975. Zato je bila sprožena široka
politična akcija, ki je povezala družbenopolitične, samoupravne in strokovne dejavnike v prizadevanjih za premagovanje
gospodarskih težav in za poglabljanje in razvijanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov. Rezultati te akcije
prihajajo deloma do izraza že v drugi polovici leta 1975, ob
doslednem in pospešenem nadaljevanju teh aktivnosti pa
bodo uspehi vidni predvsem v prihodnjem letu.
Osnovne značilnosti gospodarskih gibanj v letošnjem letu
se kažejo v zmanjševanju stopnje gospodarske rasti, do katere je prišlo predvsem zaradi zmanjševanja izvoza in počasnejše rasti vseh oblik domačega popraševanja, razen investicij v osnovna sredstva.
Po grobih ocenah bo v letu 1975 družbeni proizvod le za
okoli 4 odstotke višji kot v letu 1974, industrijska proizvodnja za okoli 5 odstotkov, kmetijska proizvodnja pa za okoli
1 odstotek. Le v gradbeništvu bo porast proizvodnje višji
(12 odstotkov), kar je povezano z intenzivno investicijsko
dejavnostjo v letu 1975.
V preteklih letih se je gospodarstvo prilagajalo visoki
konjunkturi predvsem s povečanjem števila zaposlenih delavcev; v letošnjem letu, ko se konjunktura znatno poslabšuje, pa so šele v drugi polovici leta opazni prvi znaki racionalnejšega zaposlovanja. Zato bo po ocSnah porast zaposlenosti v letu 1975 znašal okoli 5 odstotkov, produktivnost dela
pa bo prvič v zadnjih petnajstih letih nižja kot v predhodnem letu.
Sprejeti ukrepi na področju ekonomskih odnosov s tujino so začasno vplivali na zniževanje stopnje rasti uvoza,
tako da skupna vrednost uvoza po ocenah v vsem letu ne
bo bistveno višja kot v letu 1974. Ukrepi na področju izvoza
pa so bili sprejeti pozno, bili so nezadostni in neceloviti,
zato niso uspeli zaustaviti tendence upadanja izvoza. Tako
bo po oceni vrednosti izvoza blaga v letu 1975 po vrednosti
le za 2—3 odstotka večja kot v letu 1974. Obseg zunanje-trgovinske menjave bo torej nižji, kot je bilo predvideno in kot
bi bilo potrebno za ohranitev stabilne in dinamične rasti
proizvodnje.
Ob večletni stagnaciji realnih osebnih dohodkov na zaposlenega, ki se nadaljuje tudi v letu 1975 in ob omejevanju
potrošniških posojil, zlasti v prvi polovici leta, popraševanje
prebivalstva v letošnjem letu ni moglo prispevati k dinamični gospodarski rasti. Priliv sredstev za skupno in splošno
porabo je bil sicer med letom višji od predvidevanj, dejanska poraba pa je bila omejene v dogovorjene okvire, hkrati
pa ne dovolj povezana z gospodarstvom kot eden od sicer
pomembnih razvojnih faktorjev.
Večji obseg naložb v osnovna sredstva gospodarstva je

še vedno dejavnik dinamičnejše gospodarske rasti. Njihov
delež v družbenem proizvodu znaša v letu 1975 okoli 20,3
odstotka, realno pa so za okoli 8 odstotkov večje kot v letu
1974. Spremembe v strukturi investicij v korist prednostnih
dejavnosti (zlasti v energetiko) pa zaostajajo za predvidevanji.
Zaloge gotovih proizvodov so znatno presegle normalno
raven. Ker bo prirast le-teh angažiral po oceni okoli 14 odstotkov družbenega proizvoda, je njihovo zmanjšanje bistven
pogoj za normalni potek celotnega procesa reprodukcije v
prihodnjem obdobju.
Široka družbena akcija za stabilizacijo je vplivala na
umiritev cen v začetku drugega polletja, tako da se bodo
v letu 1975 cene gibale v okviru družbenega dogovora. Umirjanje cen pa je predvsem posledica široko organizirane družbeno-politične akcije in ne predstavlja dejanskega izzvenevanja inflacijskih impulzov, še nadalje so prisotni dolgoročni faktorji inflacije, ki predstavljajo nevarnost za ponovno povečanje cen.
Gospodarski položaj na prehodu v leto 1976 je torej
težak in zapleten, ker se v njem prepletajo znaki stagnacije in inflacije. Zato bo moralo biti težišče tekoče družbene
aktivnosti usmerjeno na stabilizacijo pogojev gospodarjenja
in dinamično gospodarsko rast na kvalitetnih osnovah. Združeno delo pa bo moralo svoje napore osredotočiti na dvig
produktivnosti dela in uspešnosti poslovanja kot edinih
zdravih osnov za nadaljnji razvoj.
II. Težišče politike družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije v letu 1976
Upoštevaje stališča Skupščine SR Slovenije k osnutku
dogovora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976—
1980, k analizi o tekočih gospodarskih gibanjih in izvajanju
nalog resolucije ter druge politične dokumente in ob upoštevanju zunanjih in notranjih pogojev razvoja, sledijo naslednji osnovni cilji in naloge politike družbenoekonomskega
razvoja SR Slovenije v letu 1976.
1. Uveljavljanje socialističnega samoupravljanja kot bistvene predpostavke za uresničitev ciljev in nalog tekoče
ekonomske in razvojne politike zahteva:
— utrjevanje ustavne vloge delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih in samoupravnih interesnih skupnostih ter krepitev delegatskih odnosov
in sistema;
— oblikovanje, razvijanje ter stvarno uveljavljanje dohodkovno soodvisnih reprodukcijskih celot v procesu oblikovanja skupne razvojne politike na osnovi združevanja dela
in sredstev (dohodka);
— nadaljnji razvoj samoupravnih interesnih skupnosti v
gospodarstvu in v družbenih dejavnostih ter krepitev vloge,
uporabnikov znotraj njih;
— intenzivno nadaljnjo izgradnjo gospodarskega sistema
v skladu z Ustavo.
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2. Krepitev varnosti, družbene samozaščite in ljudske
obrambe — razvoj in dograjevanje priprave na splošni ljudski odpor in podružbljanje ljudske obrambe.
3 Uresničevanje pogojev za postopno stabilizacijo gospodarstva terja:
— povečevanje proizvodnje in spreminjanje njene strukture ob bistveno večji udeležbi produktivnosti dela pri oblikovanju družbenega proizvoda;
okrepitev konkurenčne sposobnosti gospodarstva za
vključevanje v mednarodno delitev dela, da bi izboljšali razmerja med izvozom in uvozom in regionalno strukturo izvoza
in uvoza ter krepili sodelovanje z neuvrščenimi deželami in
deželami v razvoju;
,
obvladovanje vseh oblik porabe v okviru razpoložljivih sredstev na osnovi celovitega odločanja delavcev o dohodku in njegovi delitvi na akumulacijo in porabo z opredeljevanjem prioritet, ki so odraz njihovih interesov ter krepitev reprodukcijske sposobnosti gospodarstva;
reševanje prioritetnih razvojnih nalog jn združevanje
sredstev za te namene.
Dogovorjene prioritete za leto 1976 so:
— racionalno in selektivno izvajanje programa gospodarske infrastrukture (energetika, promet) kot pogoja za skladnejši družbeni razvoj;
. .
.
— izvozno usmerjene dejavnosti, ki izboljšujejo plačilno
bilanco, vključno turizem in izvoz storitev;
. .
— razvijanje dejavnosti, ki vzpodbujajo domačo konjunKturo in ne poslabšujejo plačilne bilance (stanovanjska gradnja, malo gospodarstvo);
_ selektiven pristop znotraj vsake družbene dejavnosti
s posebnim poudarkom na usmerjeno izobraževanje, izobraževanje ob delu, raziskovalno delo za gospodarstvo, zdravstveno varstvo delavcev, otroško varstvo in kulturo.
4. Nadaljevanje politike skladnejšega razvoja vseh obmo
čii v SR Sloveniji, kar zahteva postopno vzpostavljanje enakih pogojev za delo in življenje delovnih ljudi na vseh območjih in zmanjševanje razlik v razvoju med bolj in m j
razvitimi območji.
111. Možni okviri razvoja v letu 1976
Težnje v gospodarskih gibanjih, ki se iz leta 1975 prenašajo v leto 1976, In nadaljevanje intenzivne družbene akcije
za stabilizacijo ob pravočasno
sprejetih ukrepih tekoče ekonomske politike soP izhodišča, ki omogočajo P^videvanje,
da se bodo gospodarska in družbena gibanja v letu 1976 odrazite v naslednjih globalnih razvojnih usmeritvah m razmerjih:
— stalne cene
— stopnje rasti v %
1975
1976
1974
1975
Družbeni proizvod celotnega
okoli 4
gospodarstva
5
Industrijska proizvodnja
5
Zaiposlenoet
—1
Produktivnost dela
—8
Izvoz blaga
—5
Uvoz blaga
Investicije v osnovna sredstva gospodarstva 8
2,9
Sredstva za življenjski standard
2,8
— osebna potrošnja
— družbena standard
3,3
(materialni izdatki in investicije)
0
Realni OD na zaposlenega

okol i 5
6
3
2—3
6
4
7
4.0
3,7
5.1
do 1

Gospodarsko rast v letu 1976 bo moč doseči s povečanjem izvoza blaga in storitev, ki bo omogočalo tudi potrebni
uvoz reprodukcijskega materiala in opreme za prioritetne
namene. Manjša konkurenčnost gospodarstva pri nas in gospodarska gibanja v razvitih zahodnih državah povzročajo,
da bodo možnosti za povečanje izvoza na ta območja v letu
1976 omejerie.
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Da bi uresničili pričakovano rast izvoza, bodo nujni maksimalni napori za večjo konkurenčnost naše ponudbe v samih
organizacijah združenega dela. Te napore morajo spremljati .
učinkovitejši sistemski in drugi ukrepi.
Ob upoštevanju odnosov, ki jih moramo zagotoviti v plačilni bilanci, ocenjujemo, da bi se izvoz blaga v letu 1976
moral realno povečati najmanj za okoli 6 odstotkov, uvoz
blaga za okoli 4 odstotke, vrednost neblagovnih deviznih dohodkov pa za okoli 14 odstotkov.
Nadaljevati bo treba tudi z izboljšanjem regionalne
usmerjenosti gospodarskih odnosov s tujino v smeri večje
diverzifikacije in povečanja deleža neuvrščenih držav in držav
v razvoju ter hkrati doseči takšen obseg in strukturo blagovne in neblagovne menjave s tujino, da odnosi v plačilni
bilanci in zunanja likvidnost države ne bi ovirali realizacije
sprejete politike razvoja v letu 1976.
Osnovni nosilec izvozne aktivnosti bo tudi v prihodnjem
letu industrija, v okviru katere naj bi dosegle najintepzivnejši porast predvsem kovinsko-predelovalna industrija, elektroindustrija, lesna industrija, kemična in gumarksa industrija, industrija usnja in obutve ter tekstilna industrija.
Z boljšo organiziranostjo in povečanjem zmogljivosti je treba
povečati tudi izvoz tistega dela gospodarstva, ki ustvarja devizna sredstva s storitvami, in ustvariti pogoje za nadaljnje
naraščanje neblagovnega deviznega priliva, zlasti dohodkov
od turizma in transporta.
Investicije v osnovna sredstva gospodarstva, ki so bile
v letu 1975 osnovni dejavnik gospodarske aktivnosti, bodo
tudi v letu 1976 rasle hitreje od rasti družbenega proizvoda.
Zaradi sprejetih ukrepov ekonomske politike (zagotavljanje
plačil za investicije, depoziti za neproizvodne in negospodarske investicije) in poslabšanja reproduktivne sposobnosti
gospodarstva v letu 1975 ni pričakovati, da bi bile investicije
v osnovna sredstva tudi v letu 1976 poglavitni nosilec proizvodne aktivnosti, čeprav bodo še vedno zelo pomemben dejavnik gospodarske rasti. Možnosti za investiranje so v veliki
meri odvisne tudi od uresničevanja ukrepov za zmanjšanje
zalog s poudarkom na znižanju cen (znotraj OZD), kar bo
spremljala davčna politika in politika potrošniških posojil.
Ocene kažejo, da bodo v letu 1976 gospodarske investicije
porasle realno za okoli 7 odstotkov, investicije v družbeni
standard pa za okoli 2 odstotka.
Osebna, skupna in splošna poraba se mora v letu 1976
gibati izpod realne rasti družbenega proizvoda. Realni osebni
dohodki na zaposlenega bodo obdržali približno raven iz leta
1975; celotna osebna potrošnja prebivalstva pa bo ob povečanju zaposlenosti za okoli 3 odstotke porasla za 3—4 odstotke.
Realna rast sredstev za skupno in splošno porabo bo za okoli
20 odstotkov nižja od realne rasti družbenega proizvoda m
bo znašala okoli 4,3 odstotka.
Da bi preprečili anticipirano potrošnjo na osnovi pričakovane rasti cen, morajo vsi programi razvoja osebne, skupne
in splošne porabe na vseh ravneh izhajati iz dosežene ravni
cen konec leta 1975, njihova realna rast pa mora biti v dogovorjenem razmerju z realno rastjo družbenega proizvoda.
Vsakotrimesečje pa se bodo tako dogovorjena sredstva korigirala glede na doseženi nominalni porast družbenega proizvoda v predhodnem trimesečju.
IV. Smernice in ukrepi na področju
proizvodne politike
Temeljna naloga v gospodarstvu v naslednjem letu bo
vzdrževati dinamično gospodarsko rast ob bistveno večji udeležbi produktivnosti dela pri oblikovanju družbenega proizvoda in postopni stabilizaciji gospodarstva. Produktivnost
dela je treba dvigniti zlasti s sodobno organizacijo dela, modernizacijo sredstev za delo, izboljšanjem tehnologije, stimulativne j šimi oblikami delitve osebnih dohodkov, racionalnim
zaposlovanjem, izboljšanjem koriščenja delovnega časa in
večjo delovno disciplino. Glede tega še vedno veljajo usmeritve v resoluciji o družbenoekonomskem razvoju SR Slovenije v letu 1975 in ukrepih Izvršnega sveta in Skupščine SR
Slovenije k oceni uresničevanja resolucije za leto 1975.
Organizacije združenega dela, Gospodarska zbornica Slo-

venije, interesne skupnosti in poslovne banke bodo s tem
v zvezi izvajale zlasti naslednje naloge:
— vgraditi v kriterije investiranja postavko o minimumu
tehnične opremljenosti delovnih mest in o minimumu družbenega proizvoda na zaposlenega;
— preverjati investicije s širšega narodno-gospodarskega
vidika (vključno z zahtevami po infrastrukturi, novih zaposlitvah, kadrih, stanovanjih itd.);
— pripravita ukrepe, ki bodo stimulirali intenzivni razvoj
in racionalno zaposlovanje;
— pospešiti povezovanje raziskovalnega dela z gospodarstvom, kar naj spremljajo tudi ekonomski in drugi ukrepi;
— začeti z načrtnim razvijanjem in koordinacijo računalništva;
— doseči večjo vzpodbudo za organizirano inovacijsko
ter inventivno dejavnost v celotnem procesu družbene reprodukcije in jo vključiti v razvojno politiko temeljnih in drugih
organizacij združenega dela
— uveljaviti sistem materialnega in moralnega priznanja
za dosežene uspehe, zlasti kadar gre za kreativno delo in
inovacije.
V izvajanje omenjenih nalog se bodo vključili, glede na
ustrezno delovno področje, Zveza skupnosti za zaposlovanje,
Zveza sindikatov Slovenije, Republiški sekretariat za delo,
Raziskovalna skupnost Slovenije in Republiški komite za
raziskovalno dejavnost.
Na področju energetike bo združeno delo na samoupravni
osnovi združevalo sredstva iz dohodka in zagotovilo racionalno izvajanje sprejetega programa izgradnje in dogovorjenih rokov. Ob tem bodo sprejeti ukrepi in kriteriji, ki bodo
omogočili družbeni vpliv na pripravo programov, izvajanje
investicij in racionalno trošenje združenih sredstev. Samoupravna interesna skupnost za elektrogospodarstvo bo v sodelovanju z drugimi nosilci ekonomske politike kompleksno
obdelala položaj in vlogo posebnih odjemalcev.
Interesna skupnost za nafto in plin bo nadaljevala dogovarjanje in dopolnitev samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev za plinifikacijo Slovenije. Z aktivno udeležbo
prizadetih občinskih skupščin je treba omogočiti konec leta
začetek izgradnje pilnovodne mreže.
Samoupavne interesne skupnosti s področja energetike
bodo pripravile enotne kriterije za določanje cen posameznih energetskih virov. S sistemom in politiko cen v okviru
sporazumov si je potrebno prizadevati vsaj za pokrivanje
stroškov poslovanja na nivoju enostavne reprodukcije.
V okviru interesne skupnosti za energetiko je treba omogočiti uveljavitev pristojnosti skupščine glede določanja tarif
električne energije. Vsi porabniki si morajo prizadevati za
racionalnejšo izrabo vseh vrst energije in omogočiti, da raste
poraba primarne energije počasneje od rasti koriščene energije in družbenega proizvoda. Pri tem je treba ekonomsko
stimulirati izkoriščanje domače energetske osnove. S samoupravnimi sporazumi o razvoju posameznih energetskih panog pa morajo SIS s področja energetike zagotoviti racionalnost proizvodnje, transporta in potrošnje vseh energetskih
virov. Racionalno izkoriščanje primarnih energetskih virov
je treba upoštevati kot kriterij pri vseh investicijah v energetiko in pri drugih investicijah, kar naj prispeva k relativ
nemu zniževanju izdatkov za energijo v skupni strukturi stro
škov. Zaradi dolgih časovnih obdobij, ki so potrebna za pripravo programov in izgradnjo energetskih objektov, moramo
v obdobju izvajanja srednjeročnega plana zagotoviti konti
nuiteto investicij za naslednja planska obdobja, ter v letu
1976 pripraviti projekcije strukture porabe ter alternativne
proizvodne možnosti za njeno pokrivanje do leta 1985 in preliminarno do 1990. leta.
Za izpolnjevanje nalog s področja energetike bodo neposredno odgovorni predvsem interesna skupnost elektrogospo
darstva in interesna skupnost za nafto in plin, ob sodelovanju Gospodarske zbornice Slovenije, Republiške' raziskovalne
skupnosti, poslovnih bank in Republiškega komiteja za
energetiko.
Na področju prometa in zvez bo v letu 1976 treba nadaljevati z izvajanjem začetih programov ter ustvariti pogoje
za kakovostno in racionalno izvajanje srednjeročnega programa razvoja Temeljne naloge so:
— za modernizacijo in dograjevanje železniške in luške
infrastrukture bo treba na samoupravni način združevati

sredstva v okviru samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet. V okviru sistema in politike cen si je
treba prizadevati, da se železniškemu in luškemu gospodarstvu omogoči enostavna reprodukcija in pa ustrezne pristojnosti SIS za železniški in luški promet na področju cen;
— skleniti je treba samoupravni sporazum o ustanovitvi
in utrditi SIS cestnega gospodarstva. Ta bo zadolžena za izvajanje programa izgradnje in modernizacije cestnega omrežja,
za zagotavljanje in samoupravno združevanje sredstev ter
za izvedbo posojila za ceste;
— nadaljevati s samoupravnim združevanjem in povezovanjem organizacij cestnega transporta, predvsem zaradi racionalne delitve dela in usklajenega razvoja;
— skleniti je treba samoupravni sporazum o ustanovitvi
SIS za PTT promet;
— samoupravno organizirati in povezovati je treba organizacije združenega dela letališke dejavnosti, predvsem zaradi
racionalne delitve dela in dograjevanje letališke infrastrukture;
— z ustreznimi dogovori in akti povezovati interesne skup.
nosti in TOZD prometnih dejavnosti z nalogo usklajevanja,
formiranja enotne prometne politike in zagotavljanja izenačenih možnosti razvoja in poslovanja;
— zavzemati se za preoblikovanje Skupnosti jugoslovanskih PTT podjetij, Skupnosti jugoslovanskih železnic in za
organiziranje Zvezne zveze samoupravnih interesnih skupnosti za področje prometnih dejavnosti.
Za izvajanje naštetih nalog bodo odgovorne organizacije
združenega dela, pristojne samoupravne interesne skupnosti
ob sodelovanju Gospodarske zbornice Slovenije, Zveze sindikatov Slovenije in Republiškega komiteja za promet in zveze.
Tam, kjer je potrebno ustanoviti samoupravne interesne
skupnosti, bo Gospodarska zbornica nosilec pobude za sklenitev samoupravnega sporazuma.
Na področju kmetijstva bodo temeljne organizacije združenega dela, obrati za kooperacijo in kmetijske zadruge v
sodelovanju z organizacijami združenega dela s področja predelave in prometa preko poslovnih skupnosti v okviru Gospodarske zbornice Slovenije in Zadružne zveze, zagotovile intenzivnejšo rast predvsem tržne proizvodnje nadaljevanje modernizacije proizvodnih zmogljivosti v družbenem sektorju
in kooperaciji ter hitrejšo intenzifikacijo proizvodnje, posebno ratlinske. Posebna asociacija gospodarstva bo poskrbela
za izdelavo načrtov za izgradnjo sladkorne tovarne in za
začetek pridelovanja sladkorne pese.
Socialistične republike in avtonomni pokrajini bodo tudi
v letu 1976 sklenile medrepubliški družbeni dogovor o razvoju kmetijstva in živilstva. SR Slovenija bo še posebej
opredelila sistem gospodarskih intervencij za področje kmetijstva in poskrbela za izvajanje že sprejetih obvez na tem
področju. Dopolnjena bo politika kreditiranja v osnovna in
obratna sredstva v okviru samoupravnega sporazuma med
kmetijsko razvojno skupnostjo in upravljalci bank. S politiko
družbenega dogovarjanja bo v občinah zagotovljeno delovanje samoupravno organiziranih skupnosti (skladov) za pospeševanje kmetijstva.
V občinah bodo sprejeti kmetijski zemljiški prostorski
plani in s samoupravnimi sporazumi kmetijsko-zemljiških
skupnosti bo ustanovljena republiška zveza kmetijsko-zemljiških skupnosti.
Na področju živilske industrije je potrebno zlasti utrditi
organiziranost v okviru povezanih poslovnih skupnosti, zlasti
na tistih področjih, kjer je moč preko neposrednega združevanja dela sredstev zagotavljati oskrbo z domačimi surovinami — ali iz SR Slovenije ali iz celotnega jugoslovanskega
tržišča.
Poslabšani ekonomski položaj gozdarstva še posebej terja
dosledno nadaljevanje krepitve samoupravne organiziranosti
gozdarstva, tako znotraj organizacij združenega dela za gozdarstvo kakor tudi v vseh samoupravnih interesnih skupnostih za gozdarstvo. Dobra organiziranost TOZD in obratov za
kooperacijo, preprečevanje ekonomsko neutemeljene drobitve
znotraj gozdarskih OZD in vsestransko uresničevanje družbenoekonomske vloge vseh samoupravnih interesnih skupnosti
za gozdarstvo so pogoji, od katerih zavisi v veliki meri povečanje gozdne proizvodnje.
Uresničitev teh pogojev pa bo, ob ustreznem oblikovanju
reprodukcijske celote za področje gozdnega in lesnega gospo35

darstva, prispevala tudi k zagotovitvi večje usklajenosti dohodkovnih in surovinskih odnosov in s tem k postopnem
odpravljanju sedanje velike neusklajenosti med možnostmi
domačega lesno-surovinskega zaledja in potreb po lesu v obstoječih in novih lesnopredelovalnih kapacitetah.
Pospešiti je treba procese spreminjanja strukture gospodarstva zlasti tam, kjer je možno v relativno kratkem času
doseči večje učinke. V zvezi s tem je potrebno:
— pospeševati proizvodnjo surovin in reprodukcijskega
materiala ter razvoj tistih zmogljivosti, v katerih je možno
v racionalnih okvirih substirati uvoz. Zato morajo organizacije združenega dela usklajevati surovinske in dohodkovne
odnose predvsem v okviru reprodukcijsko dohodkovno soodvisnih celot. S sistemskimi in drugimi ukrepi je treba stimulirati izgradnjo proizvodnih zmogljivosti za racionalno substitucijo uvoza, ki so usklajene v okviru reprodukcijskih celot. Pri realizaciji naštetih nalog se mora posebno vključiti
Gospospodarska zbornica Slovenije, ustrezni sekretariati ter
poslovne banke;
— podpreti izvozne dejavnosti, ki zboljšujejo plačilno
bilanco, vključno turizem in izvoz storitev. Osnovna naloga
na področju izvoznih dejavnosti je povečati konkurenčnost,
kar je poglavitna naloga samih organizacij združenega dela,
ter sprejeti učinkovitejše sistemske ukrepe za stimulacijo
izvoza.
Zaizvajanje teh nalog so neposredno odgovorni Gospodarska zbornica Slovenije, upravljalci v poslovnih bankah
in pristojni republiški upravni organi;
— podpreti dejavnosti, ki delujejo pozitivno na notranjo
konjunkturo, slone pa v pretežni meri na domačih surovinskih virih. To velja predvsem za stanovanjsko izgradnjo in
ves kompleks, ki je povezan z njo. Treba je odločno pristopiti k industrializaciji gradnje, zato bo v letu 1976 ustanovljena poslovna skupnost za industrializacijo stanovanjske gradnje. Skleniti je potrebno tudi samoupravni sporazum o racionalizaciji stanovanjske gradnje. Za omenjene naloge so odgovorni Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza
stanovanjskih skupnosti Slovenije, poslovne banke, Republiški sekretariat za urbanizem in Republiški sekretariat za
industrijo
Tudi malo gospodarstvo vzpodbuja notranjo konjunkturo,
poleg tega pa preko kooperantskih odnosov prispeva k substituciji uvoza in k izvozu. Malo gospodarstvo se bo tesneje
povezalo med seboj in z ostalimi organizacijami združenega
dela v okviru reprodukcijskih dohodkov soodvisnih celot.
Čimprej je treba sprejeti predpise o ustanavljanju organizacij združenega dela s strani občanov, kar bo omogočilo tudi
vlaganja sredstev zdomcev v malo gospodarstvo. Zato so,
predvsem odgovorni občinske skupščine, Gospodarska zbornica Slovenije, Republiški sekretariat za industrijo in Republiški sekretariat za delo;
— Podpreti razvoj in višjo stopnjo organiziranosti tistih
dejavnosti, ki bodo omogočile gradnjo in modernizacijo proizvodnih, energetskih, prometnih in drugih zmogljivosti z
vključevanjem domačega znanja in raziskovalnega dela, domače tehnologije in domače opreme. Zlasti velja to za strojegradnjo in elektroniko. Strojegradnja se mora organizacijsko in kadrovsko intenzivno usposabljati, da bo skupaj z
drugo industrijo in projektantskimi organizacijami sposobna
graditi kompletne objekte in da se bo dolgoročno angažirala
pri izgradnji industrijskih objektov doma in v tujini, še zla' sti v deželah v razvoju. Strojegradnji je t treba omogočiti
podobne pogoje prodaje svojih proizvodov, kot jih nudijo
tuji proizvajalci. Zato je treba pripraviti in sprejeti ustrezne
ukrepe za kreditiranje domače opreme, pri čemer se morajo vključiti Združeno podjetje strojegradnje, poslovne banke in Gospodarska zbornica ob sodelovanju Republiškega
sekretariata za industrijo in Republiškega sekretariata za finance.
Elektronika, ki je ena od osnov za modernizacijo proizvodnih procesov, prometa in posodobljanja družbenega življenja nasploh, mora slediti hitrim in revolucionarnim spremembam tehnologije v svetu. Zaradi tega se mora tesneje
povezovati z raziskovalnimi organizacijami. Pri tem se morajo poleg organizacij združenega dela s področja elektronike angažirati Republiška raziskovalna skupnost, poslovne
banke, Gospodarska zbornica Slovenije ob sodelovanju Re36

publiškega sekretariata za finance in Republiškega sekretariata za industrijo.
V. Smernice in smeri ukrepov na
področju ekonomskih odnosov s tujino
Temeljne organizacije združenega dela morajo, v težnji
za nadaljnjim povečanjem izvoza, usmeriti svoje napore k
večanju produktivnosti dela, ustreznejši kvaliteti in večji prilagoditvi svojih proizvodov povpraševanju na zunanjih trgih,
uveljavljanju razvitejših oblik sodelovanja s tujino in učinkovitejšemu nastopanju na tujih trgih.
Na osnovi združevanja dela in sredstev, skupne poslovne
politike, skupnega ustvarjanja in delitve dohodka ter prevzemanja rizika bodo proizvodne organizacije združenega dela pripravile programe trajnega sodelovanja na zunanjetrgovinskem področju ter izvedle ustrezno dohodkovno povezanost zunanjetrgovinskih in proizvodnih dejavnosti.
Z organizacijskimi in sistemskimi ukrepi je treba doseči
odločilen preobrat v ekonomskih odnosih z deželami v razvoju in neuvrščenimi državami. Povečanje deleža teh držav
je bistvenega pomena za regionalno usmerjanje in za povečanje izvoza ter eden od pogojev za prestrukturiranje proizvodnje. Gospodarska zbornica Slovenije bo preko že obstoječih odborov za pospreševanje ekonomskega sodelovanja z
deželami v razvoju in preko združenj TOZD, s pomočjo
Centra za proučevanje sodelovanja z deželami v razvoju,
proučila prioritetni vrstni red držav, kjer obstajajo optimalne možnosti za povečanje menjave. Nadalje bo proučila oblike povezovanja in dajala informacije delovnim organizacijam,
ki so se sposobne učinkovito vključiti v gospodarsko sodelovanje ter te tudi usmerjala. Sodelovala bo pri izbiri primernih poslovnih projektov, ki naj bi jih čimprej uresničili,
ter pri projektih za skupne nastope z drugimi inozemskimi
partnerji na tržiščih dežel v razvoju in neuvrščenih dežel.
Združeno delo in drugi zainteresirani činitelji v republiki
naj pospešujejo, vzpodbujajo in nadaljujejo z združevanjem
sredstev za pospeševanje ekonomskega sodelovanja z deželami v razvoji; in neuvrščenimi na osnovi sklenjenega samoupravnega sporazuma. Komite za ekonomske odnose s tujino, Republiški . sekretariat za mednarodno sodelovanje in
Gospodarska zbornica Slovenije bodo dajali predloge in pobude za sprejem ustreznejših sistemskih ukrepov za pospeševanje gospodarskega sodelovanja z deželami v razvoju.
Pregledali bodo tudi zastopanost predstavnikov naše republike v mešanih komitejih za gospodarsko sodelovanje z
deželami v razvoju in neuvrščenimi, stopnjo njihove aktivnosti ter dosegli, da se vključimo s potrebno intenzivnostjo.
Upravljalci poslovnih bank morajo v svoji politiki v letu
.1976 zagotoviti ustrezen delež sredstev za kreditiranje izvoza
in priprave proizvodnje za izvoz, kot tudi za usmerjanje
investicijskih naložb v tiste dejavnosti, ki znatno povečujejo
devizni priliv.
Za modernizacijo in večje izvozno usposabljanje gospodarstva je nujno, da organizacije združenega dela izkoristijo vse obstoječe možnosti enakopravnega dolgoročnega
industrijskega sodelovanja, vključno skupne naložbe, v odnosih s tujimi partnerji razvitih industrijskih držav, kar lahko
bistveno prispeva k oživljanju gospodarske aktivnosti in
usposabljanju naših OZD za nastop na svetovnem trgu.
V okviru omejenih možnostih pri uvozu opreme morajo
v katere je vključena tudi akcija za izboljšanje odnosov v
zunanjetrgovinski menjavi, je treba nadaljevati z napori za
zmanjšanje odvisnosti proizvodnje od uvoza in večjo predelavo domačih surovin in reprodukcijskega materiala, racionalnejšo uporabo in štednjo s surovinami ter energijo in
boljše izkoriščanje odpadkov.
Gospodarska zbornica Slovenije bo v okviru združenja
panog skrbela za usklajevanje in preverjanje navedenih programov organizacij združenega dela in zagotovila spremljanje in kontrolo njihovega izvajanja.
V dkviru omenjenih možnosti pri uvozu opreme morajo
organizacije združenega dela in poslovne banke zagotoviti
predvsem nujen uvoz opreme za prioritetne dejavnosti.
Napore združenega dela za povečanje izvoza blaga in
storitev bodo morali podpirati tudi ustrezni sistemski in
drugi ukrepi. V tej smeri bo potrebno:

— bolj fleksibilno izvajati tečajno politiko kot pomemben faktor za zagotovitev konkurenčne sposobnosti našega
gospodarstva;
— še nadalje podpirati izvozno usmerjeno gospodarstvo
z davčnimi olajšavami in vzpodbujati izvoz storitev (turizem, transport);
— čimprej realizirati sprejeti dogovor o izpopolnitvi sistema povračila carin pri izvozu blaga v smeri določitve novih stopenj carinskih povračil, diferenciranih po ožjih proizvodnih grupacijah;
— s kreditno politiko zagotoviti širšo podporo izvozu
ter pripravi proizvodnje za izvoz in to ne samo v smeri
povečanja reeskontnih stopenj in podaljšanih rokov za reeskont izvoznih kreditov, pač pa tudi razširitvijo namenov kreditiranja;
— uvoz reprodukcijskega materiala vezati na pokritje z
izvozom v globalnih odnosih in omogočiti združevanje deviznih in uvoznih pravic na podlagi samoupravnih sporazumov o združevanju dela in sredstev in v okviru širših reprodukcijskih celot;
— z intenzivnejšimi kontakti z razvitimi zahodnimi državami se je treba na vseh ravneh zavzemati za odpravljanje
zastojev pri izvozu na ta področja in tako doseči skladnejša
gibanja med izvozom in uvozom.
Odgovornost za izvajanje teh nalog prevzema Gospodarska zbornica Slovenije ob sodelovanju Komiteja za ekonomske odnose s tujino. Republiškega sekretariata za mednarodno sodelovanje in Narodne banke Slovenije.
VI. Smernice in ukrepi na področju
tržišča in cen

jev, skupna oskrba, vprašanje izvoza in uvoza, usmerjanje
sredstev za razvoj, usklajevanje pogojev pridobivanja in delitve dohodka);
— zagotovilo boljšo založenost trga in omogočilo hitrejši prenos zalog iz proizvodnje v trgovino ob fleksibilnejši
poslovni politiki in z zniževanjem cen;
— pospeševalo preko samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov razreševanje problemov cen in medsebojnih odnosov, tako, da ne pride do monopolnih oblik zapiranja trga, kar bi omejevalo enotnost jugoslovanskega trga.
..^.e Yin *eobčinskih
';u
Jeblagovnih
potrebno rezerv
začeti vz oblikovanjem
republiških
skladu z dinamiko
predvideno v srednjeročnem programu oblikovanja blagovnih rezerv. Republiški komite za tržišče in cene bo pripravil v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za finance načrt zagotovitve sredstev.
Da bi čimprej zaživelo ustavno načelo, da so delovni
ljudje temeljni nosilci sistema in politike cen in da le-ti
samoupravno urejajo medsebojne odnose v cenah, se bo v
letu 1976 intenzivno delalo na izgradnji novega sistema cen,
da bi se ta že v celoti lahko uveljavil 1977. leta. Hkrati se
bodo pripravljali tudi vsi spremljajoči predpisi, ki naj bi
omogočili učinkovito funkcioniranje novega sistema.
VII. Denarno-kreditna politika in
likvidnost gospodarstva
Denarno-kreditna politika naj zagotovi rast denarne mase po stopnji, ki bo ob skladnem delovanju drugih ukrepov
ekonomske politike učinkovala v smislu splošnih stabilizacijskih ukrepov. V okviru denarne mase se mora povečevati
delež sredstev gospodarstva in to s krediti poslovnih bank
in z odkupom vrednostnih papirjev, ki jih izdajajo OZD in
imajo podlago v odnosih nastalih iz prometa blaga in storitev. K ustreznejši razdelitvi denarne mase bo pripomogla
tudi zmernejša rast sredstev za splošno in skupno porabo.
Skladnejša razmerja med izvozom in uvozom in s tem
mamjši odliv denarne mase iz OZD na osnovi deviznih transakcij ter ukrepi za racionalnejše gospodarjenje z obratnimi
sredstvi v OZD bodo omogočili, da bo stopnja rasti kreditov poslovnih bank za obratna sredstva lahko nekoliko zaostajala za rastjo družbenega proizvoda. Stimuliranje raznih
oblik varčevanja ter izplačevanja osebnih dohodkov in drugih prejemkov prebivalstva preko hranilnih knjižic bo povečalo kreditno sposobnost poslovnih bank in tako pripomoglo
k večji rasti kreditov gospodarstvu, kot bi to bilo sicer
možno le na temelju denarno kreditne politike Narodne
banke. Narodna banka Jugoslavije naj bi dopolnjevala kreditno sposobnost poslovnih bank predvsem z linearnim zniževanjem obvezne rezerve poslovnih bank. Tako sproščena
sredstva bi se uporabljala predvsem za selektivno kreditiranje za namene, ki so posebnega družbenega interesa in
bodo razvidni iz medbančnih sporazumov. Le v izjemnih
primerih, ki bodo predvideni v skupnih osnovah denarnokreditne politike, naj Narodna banka Jugoslavije izvaja reeskontiranje bančnih kreditov. To velja zlasti za reeskontiranje izvoza in proizvodnje za izvoz.
Kreditiranje federacije in direktnih koristnikov iz primarne emisije naj izvaja Narodna banka Jugoslavije le za
že sprejete obveznosti na temelju zakonov.
Za racionalnejše gospodarjenje z obratnimi sredstvi morajo OZD še nadalje razvijati interne banke ter v večjem
obsegu uporabljati prenosne vrednostne papirje. V cilju zniževanja obsega zalog bodo OZD proučile strukturo cen svojih izdelkov in po možnosti znižale cene, pri čemer bi jim
v okviru svojih možnosti pomagale DPS z zniževanjem stopenj prometnega davka v primerih, ko gre za izdatke, ki so
pomembnejši za življenjski standard.

Za zagotovitev .večje stabilnosti gospodarjenja bo potrebno v letu 1976 doseči približno polovico manjšo stopnjo rasti cen proizvajalcev kot v poprečju leta 1975. Tudi cene na
drobno in življenjski stroški bodo občutno počasneje naraščali kot v lanskem letu, tako da se bodo v letu 1976 v
poprečju povečevali z za okoli tretjino manjšo stopnjo rasti kot v letu 1875.
V letu 1976 se bo vodila restriktivna politika cen med
drugim tudi tako, da se v cene ne bo mogla vgrajevati razvojna komponenta, dokler ne bo uveljavljen nov sistem cen
in sprejet srednjeročni načrt razvoja.
Družbenopolitične skupnosti bodo v letu 1976:
— posvetile posebno pozornost cenam osnovnih živil in
storitev, pri čemer bodo vodile aktivno interventno politiko
na področju življenjskih stroškov;
— storile na ravni občine več za izboljšanje preskrbe ter
za ustreznejše cene za osnovna živila, posebno za sadje in
vrtnine. V ta namen bodo mesta in večja industrijska središča pospešila organizacijo samoupravnega sistema preskrbe,
ki bo preko samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov namensko povezoval kmetijske proizvajalce, živilsko
industrijo, trgovske organizacije in končne porabnike;
— ustvarjale pogoje za ustanavljanje samoupravnih interesnih skupnosti, za področja komunalnih storitev na ravni občine, tako, da se sredstva, ki so potrebna za razvoj
teh dejavnosti ne bodo zagotavljala izključno s povečanjem
cen na kratke roke, temveč z dolgoročnimi krediti ter z zbiranjem in združevanjem sredstev v okviru SIS;
— postopno uveljavljale načelo stroškovnih stanarin, sočasno pa močneje razvijale komponento solidarnosti in socialne varnosti;
— pospešile ustanavljanje organizacij potrošnikov na
vseh ravneh, tako, da bi se le-te lahko vključile v sporazumevanje in družbeno dogovarjanje o cenah.
Združeno delo bo v letu 1976:
— izvajalo politiko cen na osnovi vsebinsko izpopolnjenih družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov, ki
morajo zajeti vprašanja in pogoje oblikovanja cen znotraj
proizvodno-prometnih celot ob maksimalni udeležbi končnih
VIII. Smernice in naloge na področju
potrošnikov;
— vključevale v samoupravne sporazume o cenah ne zaposlovanja
glede na to, da še ni sprejet nov sistem cen, tudi tiste
elemente, ki so bistveni za raven in medsebojna razmerja
Smotrnejše zaposlovanje, višja produktivnost dela, boljši
v cenah in ki so sestavni del dolgoročnejše poslovne poli- življenjski pogoji ter socialna varnost delavcev in občanov
tike (vprašanje možnosti prodaje, skupnih enotnih aranžma- so osnovni cilji politike zaposlovanja v letu 1976.
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Na vsem področju vzgoje In izobraževanja morajo izobraževalne organizacije in skupnosti intenzivirati delo in kar
najbolj izkoristiti razpoložljivo opremo in strokovne kadre.
Za povečanje učinkovitosti in splošen dvig ravni osnovnega izobraževanja naj občinske izobraževalne skupnosti nadaljujejo z izboljševanjem pogojev za delo osnovnih šol,
zlasti vseh oblik individualne pomoči učencem, razvijajo podaljšano bivanje in celodnevno šolo ter v skladu z možnostmi še naprej pospešujejo predšolsko vzgojo in vsebinsko
poglabljajo malo šolo. Posebno skrb je treba posvetiti dvigu
kvalitete osnovnega izobraževanja na manj razvitih in obmejnih območjih in ustrezno razvijati solidarnost.
Na področju usmerjenega izobraževanja morajo izobraževalne skupnosti, Zavod SRS za šolstvo in izobraževalne
organizacije skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije odločneje usklajevati vsebino in razvoj izobraževanja s kadrovskimi potrebami združenega dela, izboljševati možnosti za
izobraževanje odraslih in razvijati centre usmerjenega izobraževanja. Izobraževalna skupnost Slovenije mora skupaj
z asociacijami združenega dela pospešiti ustanavljanje posebnih izobraževalnih skupnosti. Okrepiti je treba marksistično, delovno in obrambno vzgojo, hitreje preusmerjati
mladino k študiju za poklice proizvodnih smeri ter dopolnjevati študijski sistem tako, da bo ustrezal kadrovskim
potrebam združenega dela in bolj neposredno navezoval mladino na temeljne organizacije združenega dela. Z intenziviranjem vzgojnoizobraževalnega dela na podlagi reformiranega usmerjenega izobraževanja, z racionalno delitvijo dela in
izboljševanjem študija ob delu je treba zaustaviti ekstenzivni razvoj visokega šolstva in povečati število diplomantov, izboljševati vezavo visokošolskih in raziskovalnih organizacij ter pospešiti pretok kadrov med visokim šolstvom in
gospodarstvom. Izobraževalne skupnosti bodo podpirale samo
tiste razvojne programe, ki bodo temeljili na proučenih kadrovskih potrebah združenega dela; skupaj z organizacijami
združenega dela in samoupravnimi interesnimi stanovanjskimi skupnostmi bodo nadaljevale z akcijo za izgradnjo dijaških in študentskih domov, začeto v letu 1975, v skladu z
načrtovanim razvojem za srednjeročno obdobje. Zagotovile
bodo sredstva za dograditev pedagoške akademije v Mariboru in za začetek gradnja pedagoške akademije v Ljubljani.
V okviru realnih možnosti bodo izobraževalne skupnosti
pospeševale modernizacijo pouka. Posebne izobraževalne
skupnosti, Izobraževalna skupnost Slovenije, Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter Zavod SRS za šolstvo
morajo skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije pripraviti
koncepcijo za začetek dela vseh srednjih šol po načelih
usmerjenega izobraževanja.
V letu 1976 je treba v okviru raziskovalnih skupnosti
doseči večjo skladnost in povezavo med nosilci raziskovalnega dela, raziskovalne programe pa snovati tako, da bodo
vključevali tudi razvojna prizadevanja gospodarstva in družbenih dejavnosti in izhajali iz njihovih planov. Zato bodo
pri financiranju skupnih raziskovalnih programov sodelovali
poleg področnih interesnih skupnosti tudi neposredno zainIX. Prednostne naloge na področju
teresirane organizacije združenega dela, njihove asociacije in
družbenih dejavnosti
banke.
Sredstva, združena v raziskovalni skupnosti, naj bi imela
Na področju družbenih dejavnosti bodo imele v letu predvsem večji usmerjevalni in spodbujevalni namen.
V skupnih raziskovalnih programih bodo imeli pred1976 prednost naloge in potrebe, ki najbolj neposredno prispevajo k dvigu družbene produktivnosti ter k temeljnemu nost projekti za razvijanje domačih energetskih in surovinstandardu občanov in delavnih ljudi. Taike potrebe so pred- skih osnov, proizvodnja hrane, tehnološke izboljšave, raciovsem na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalnega nalizacija in zmanjševanje stroškov v proizvodnji in storitdela, zdravstvenega varstva, otroškega varstva in kulture. vah, obvladovanje prostorskih in socialnih razsežnosti razV letu 1976 bo družbeno zajamčeno v okviru teh pred- voja SRS s poudarkom na zmanjševanje razvojnih neskladij
nostnih nalog samo pokrivanje tistih potreb, ki so nepo- in na razvoj družbenoekonomskega in samoupravnega sistema.
Raziskovalna skupnost Slovenije naj skupno z Gospodargrešljive in jih morajo biti deležni po načelu vzajemnosti
sko zbornico razvije sisteme za vnašanje domačih raziskoin solidarnosti vsi delovni ljudje in občani.
'Na predlog samoupravnih interesnih skupnosti s pred- valnih dosežkov v prakso. V ta namen bo izpopolnila sistem
nostnih področij bo Skupščina SR Slovenije potrdila točno znanstvenih informacij ter ga integrirala v celovit družbeopredeljeno vsebino in obseg dejavnosti, ki bodo zajamčeno noinformacijski sistem.
Na področju otroškega varstva bodo interesne skupnosti
pokrite v letu 1976.
Ostale programirane naloge SIS, ki ne bodo zajete v to v letu 1976 predvsem izenačevale pogoje za razvoj otrok. To
jamstvo bo možno uresničevati le v obsegu, ki ga bodo do- možnost bodo povečale s smotrnimi naložbami v vzgojnovoljevala gospodarska gibanja, dogovorjena razmerja v de- varstvene ustanove, s strokovnim usposabljanjem nadaljnjelitvi družbenega proizvoda in samoupravni sporazumi v okvi- ga vzgojiteljskega kadra ter z uvajanjem vzgojnega varstva
na domu. Hkrati bodo v sodelovanju z osnovnošolskimi
ru posameznih SIS.

V okviru predvidene stopnje rasti zaposlenosti za največ 3 odstotke bi se v gospodarstvu zaposlenost smela hitreje povečevati na področju storitev in drobne blagovne
proizvodnje, v industriji pa naj bi bilo število zaposlenih
višje za 2—2,5 odstotka. S smotrnejšim zaposlovanjem in
predvsem z boljšim gospodarjenjem s sredstvi dela, bi se
v letu 1976 povečala v gospodarstvu družbenega sektorja
produktivnost dela za 2—3 odstotke, kar bi predstavljalo
40 do 50 odstotno udeležbo produktivnosti dela v prirastu
družbenega proizvoda.
Z izvajanjem ukrepov za pospeševanje razvoja na manj
razvitih in manj razvitih obmejnih območjih, ki izhajajo iz
zakona in družbenega dogovora, bo moč tudi v letu 1976 na
teh območjih doseči hitrejšo rast zaposlenosti in to med 5
in 6 odstotki. Na ta način bo moč uspešneje obvladovati
naraščanje nezaposlenosti in omejevati stalne in sezonske
zaposlitve v tujini.
Združeno delo, skupščine občin, občinski sindikalni sveti,
skupnosti za zaposlovanje in druge zainteresirane samoupravne interesne skupnosti bodo sprejele samoupravne sporazume o minimalnih standardih za življenjske in kulturne
pogoje pri zaposlovanju delavcev. Republiški sekretariat za
finance, Republiški sekretariat za industrijo in Republiški sekretariat za delo naj si prizadevajo, da se v okviru zveznih
predpisov najdejo ustrezne rešitve za združevanje sredstev
zdomcev, za vlaganja prihrankov delavcev in da bodo občinske skupščine vzpodbujale oblikovanje pogodbenih organizacij združenega dela, krepitev malega gospodarstva in vlaganja prihrankov v kmetijstvo.
V letu 1976 je treba končati tiste naloge, , ki pogojujejo
oblikovanje aktivne kadrovske politike oziroma načrtovanje
kadrov in zaposlovanja. Gospodarska zbornica naj v sodelovanju s samoupravnimi interesnimi skupnostmi ter skupnostmi za zaposlovanje usklajuje v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela izdelavo nove sistemizacije delovnih mest. Zveza skupnosti za zaposlovanje naj začne z izdelavo nomenklature in profilov poklicev za družbene dejavnosti tako, da bodo do konca leta izdelani za področje vzgoje in izobraževanja.
Zveza skupnosti za zaposlovanje naj skupno z drugimi
nosilci razvije tako poklicno usmerjanje, štipendiranje ter
posredovanje pri zaposlitvi, da se bodo mladina in odrasli
odločali v večji meri za tiste poklice, za katere obstajajo
družbene potrebe.
Zavod SRS za družbeno planiranje naj pripravi v sodelovanju s podpisniki družbenega dogovora o nalogah pri
oblikovanju in izvajanju kadrovske politike metodologijo načrtovanja kadrov. Gospodarska zbornica Slovenije, Republiški
komite za vzgojo in izobraževanje in Republiški sekretariat
za delo naj začnejo urejati tudi vprašanje priznavanja ob
delu pridobljene strokovne usposobljenosti delavcev.
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ustanovami krepile in širile predšolsko vzgojo v okviru teh
ustanov, o čemer se bodo samoupravno sporazumele z izobraževalnimi skupnostmi.
Na področju zdravstvenega varstva bodo zdravstvene
skupnosti v letu 1976 ohranile doseženi obseg storitev in dejavnosti. V tem okviru bodo dale prednost zdravstvenemu
varstvu aktivnega prebivalstva, okrepile tiste službe osnovnega zdravstvenega varstva, ki zagotavljajo uresničevanje
takšne prioritetne usmeritve, kot tudi tiste službe, ki iz
zdravstvenih vidikov skrbe za obvladovanje in varovanje
ožjega in širšega človekovega okolja, ter za potrebe splošne
ljudske obrambe. V okviru Zdravstvene skupnosti Slovenije
se bodo regionalne in občinske zdravstvene skupnosti samoupravno sporazumele o prednostnih investicijah prihodnjega
srednjeročnega obdobja, ki jih bodo dogovorno uresničile v
letu 1976, pa tudi o nalogah, za katere bodo solidarnostno
združevala sredstva.
Organizacije združenega dela s področja kulture ter druge kulturne organizacije in društva bodo opravljale svojo
dejavnost najmanj v obsegu preteklega leta, s tem, da se
bodo še bolj usmerile na približevanje kulturnih dobrin delovnim ljudem v združenem delu in krajevnih skupnostih
ter mladim, zlasti v šolah. Pri tem bodo močneje sodelovali sodobni mediji (RTV). Kulturne skupnosti bodo pospeševale predvsem izvirno slovensko ustvarjalnost in poustvarjalnost ter ustvarjalnost narodnostnih skupnosti v SR Sloveniji, v tem okviru pa bodo še posebej skrbele za materialni položaj slovenske knjige, revialnega tiska in filma. Organizacije združenega dela v založniški, glasbeni, gledališki, muzejski in galerijski dejavnosti bodo v letu 1976 zagotovile
ustreznejšo koordinacijo svojih programov ter združevale
sredstva za investicijsko vzdrževanje in naložbe.
X. Osnovna načela pri politiki
razporejanja dohodka in oblikovanja
sredstev za osebno, skupno in splošno
porabo
Nujnost krepitve reprodukcijske sposobnosti združenega
dela kot osnove za nadaljnji razvoj narekuje, da v letu 1976

realni osebni dohodki (bruto) rastejo počasneje od rasti
bruto dohodka, oziroma osebni dohodki na zaposlenega počasneje od rasti produktivnosti dela. Na podlagi strokovnih
analiz Zavoda SRS za družbeno planiranje o možnostih razvoja v prihodnjem letu se predvideva, da bi ob rasti realnega
bruto dohodka za 5,4 odstotka osebni dohodki (bruto) lahko
porasli za okoli 4 odstotke. V okviru osebnih dohodkov pa
bo ob upoštevanju nekaterih nujnih potreb v razvoju družbenega standarda zagotoviti hitrejšo rast sredstev, ki se
združujejo na kritje skupnih potreb, in počasnejšo rast
sredstev za zadovoljevanje osebnih potreb delavcev.
Ob upoštevanju zaostrenega gospodarskega položaja in
nujnosti, da se vse oblike porabe vključijo v prizadevanje za
stabilizacijo, bo skupna realna stopnja rasti prispevkov in
dohodkov za skupno in splošno porabo za 20 odstotkov nižja
od realne rasti družbenega proizvoda.
Da bi preprečili anticipirano porabo na osnovi pričakovane rasti cen, morajo vsi programi razvoja osebne, skupne
in splošne porabe na vseh ravneh od temeljne organizacije
združenega dela in krajevne skupnosti do širših družbenopolitičnih skupnosti izhajati iz predvidene realne rasti družbenega proizvoda in dosežene ravni cen ob koncu leta 1975,
ki je v globalu za okoli 6,5 odstotka višja od povprečja za
leto 1975.
Vsako trimesečje pa se bodo tako dogovorjena sredstva
korigirala glede na doseženi nominalni porast družbenega proizvoda v združenem delu v predhodnem trimesečju. Metodologija usklajevanja sredstev za osebno, skupno in splošno
porabo z rastjo družbenega proizvoda bo sestavni del družbenega dogovora o razporejanju dohodka in oblikovanje
sredstev za osebno, skupno in splošno porabo.
Na osnovi takih razmerij v delitvi bi se po strokovnih
ocenah mogla povečati reprodukcijska sposobnost gospodarstva tako, da bi se njen delež v bruto dohodku povečal
za okoli 1 strukturni odstotek. V sedanjih izredno zaostrenih pogojih gospodarjenja je nujno povečanje reprodukcijske sposobnosti, da bi mogli izvršiti predvideni program na
področju vlaganj v infrastrukturo in prioritetne dejavnosti.

Razmerje v delitvi bruto dohodka gospodarstva

BRUTO DOHODEK
1. Pogodbene obveznosti
2. Zakonske in samoupraivno dogovorjene obveznosti iz dohodka
3. Sredstva za pokrivanje osebnih potreb zaposlenih
a) bruto OD
— neto OD
— prispevka SIS iz OD
b) stanovanjski prispevek
b) sredstva skupne porabe v TOZD
4. Amortizacija in poslovni skladi (sredstva za reprodukcijo)
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reaHiz.

1975
Ooema

1976
prognoza

5i3.482
3.958
3.762
29.999
26.199
18.594
7.605
1.622
2.179'
15.760

70.061
5.145
4.326
39.466
34.504
24.928
9.576
2,130
2.832
21.124

78.608
5.660
...
43.696
...
...
...
....
...
24.570

1974

— v milijonih din
Struktura v %
5975
19?g

100,0
7,4
7,0
56,1
49,0
34,8
14,2
3,0
4,1
29,5

100,0
7,3
6,2
56,3
49,3
35,8
13,7
3,0
4,0
30,2

100,0
7,2
...
55,6
. . .*
...
...
...
31,2

* Delitev bruto osebnih dohodkov na del za kritje osebnih
potreb in del za pokrivanje skupnih potreb bo rezultat družbenega dogovarjanja in usklajevanja in bo po tem vključena
v predlog resolucije.
Sredstva, ki na narodno gospodarski ravni pomenijo reprodukcijsko sposobnost gospodarstva, se bodo na ravni posameznih TOZD še nadalje združevala in prelivala, in sicer:
— na osnovi obveznih posojil (za gospodarsko manj razvite SR in AP, za skupne rezerve), ki se bodo nadaljevale
tudi v letu 1976;
— na osnovi obveznega združevanja za financiranje in-

frastrukturnih razvojnih programov (energetika, železnica,
ceste), ki se bo moralo v letu 1976 po izteku zakonskih
predpisov nadaljevati na osnovi sklenjenih samoupravnih
sporazumov;
— na osnovi posojil, najetih za lastne naložbe (odplačila
glavnice).
Ocenjujemo, da se bodo formirala naslednja razmerja:
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— v milijonih din

Amortizacija in poslovni skladi (sredstva za reprodukcijo)
Posojilo za razvoj gospodarsko manj razvitih SR in SAP
Posojilo za skupne rezerve
Združevanje sredstev za energetiko, železniški promet,
ceste in drugo
Razpoložljiva sredstva za reprodukcijo na ravni TOZD,
brez združenih sredstev in posojil
Odplačila posojil (glavnica)
Neto razpoložljiva sredstva za reprodukcijo na ravni TOZD
brez združenih sredstev, posojil in odplačil
v % od bruto dohodka

1974

1975

1976

16.762
1.128
462

21.124
1.520
619

24.570
1.705
695

464

1.452

18.708
3.119

15.533
3.432

10.589

14.101

3.947

Struktura v %
100,0
7,2
2,9

100,0
7,2
2,9

2,9

6,9

87,0
193

83.0
16,3

67,2
19^

66,7
20.1

100,0
7,0
2.8

16,1

• Obseg združevanja sredstev bo rezultat samoupravnega
Sjporaaumevanja in dogovarjanja, ker zakonski predpisi veljajo le do 30. junija 1976.
Z družbenim dogovorom za leto 1976 bodo v skladu z
določili te resolucije dogovorjene skupne osnove za razporejanje dohodka in za delitev sredstev za osebne dohodke, ki
bodo upoštevale, da je lahko osnova za povečanje osebnih
dohodkov in skupne porabe le del dohodka, ki je rezultat
povečane produktivnosti dela in bolj racionalnega in ekonomičnejšega poslovanja. Organizacije združenega dela, ki zdru
žujejo delo in sredstva, pripravljajo skupne programe in so
sicer med seboj povezane v reprodukcijskem procesu, bodo
med seboj usklajevale sporazume o merilih za pridobivanje
in razporejanje dohodka in osebnih dohodkov.
V letu 1976 bodo samoupravne interesne skupnosti prevzele tudi naloge, ki so se v letu 1975 še financirale iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti. Zato se bo ustrezno znižal davek na dohodek združenega dela in povečal prispevek
družbenim dejavnostim iz tega vira (socialno varstvo, starostno zavarovanje kmetov, anuitete). V letu 1976 bo združeno
delo financiralo tudi solidarnostno udeležbo družbe za starostno zavarovanje kmetov.
Samoupravne interesne skupnosti in organizacije združenega dela s področja družbenih dejavnosti bodo v okviru stabilizacijskih prizadevanj racionalizirale stroške svojega poslovanja, povečale svojo ekspeditivnost, vodile politiko racionalnega zaposlovanja in tako poskrbele za večjo učinkovitost
v družbenih dejavnostih.
Kot eno izmed sredstev za dosego večje racionalnosti v
uporabi družbenih storitev bodo zbori uporabnikov skupščin
samoupravnih interesnih skupnosti zlasti pri razširjenem
programu, uvajali večjo materialno udeležbo neposrednih
uporabnikov.
Učinkovitejša vključitev splošne porabe v napore za gospodarsko stabilizacijo mora biti eno temeljnih izhodišč pri
sprejemanju odločitev o tej porabi v letu 1976. Družbeno-politične skupnosti morajo s smotrnejšo uporabo sredstev in
ustreznimi varčevalnimi ukrepi izboljšati kvaliteto v opravljanju svojih funkcij, zlasti pa okrepiti skrb za učinkovitejše
uresničevanje ustavnosti in zakonitosti. .
Družbenopolitične skupnosti morajo zagotoviti, da bodo
delavci v temeljnih organizacijah združenega dela in občani
v krajevnih skupnostih vzporedno z obravnavo programov
interesnih skupnosti in lastnih delovnih programov sočasno
obravnavali tudi predloge za oblikovanje splošne porabe v
družbenopolitičnih skupnostih. Na ta način bo delavcem v
TOZD in občanom v krajevnih skupnostih omogočen ustrezen vpogled v to obliko porabe in možnost neposredne j šega
vpliva preko svojih delegatov v delegatskih skupščinah in
sprejemanje odločitev.
_
. .
Dosledneja razmejitev nalog med družbenopolitičnimi
skupnostmi in samoupravno organiziranim združenim delom
se bo različno odrazila na obseg potrebnih sredstev za splošno porabo v občinah in republiki, kar narekuje ustrezne
spremembe v razdelitvi virov sredstev med občinami in republiko. V lebu 1976 bo potrebno zaključita začeti proces uskla40

jevanja sistemskih rešitev s področja davkov z novo ustavo.
V tem okviru bo Republiški sekretariat za finance poskrbel,
da bodo vsi republiški zakoni s tega področja do konca tretjega trimesečja usklajeni. Vzporedno z usklajevanjem sistemskih rešitev pa bo potrebno zagotoviti, da se bodo na dogovorni podlagi med občinami učinkoviteje usklajevala tudi
vprašanja davčne politike občin.
V sodelovanju z drugimi republikami bo treba oblikovati
skupne osnove za urejanje položaja, vloge in odgovornosti
upravnih organov za stanje na področjih, za katere so ustanovljeni, osnove njihove organizacije ter družbenoekonomski
položaj delavcev v delovnih skupnostih ter organov. Odločneje kot doslej bo treba v praksi upravnih organov uresničevati družbene dogovore o nalogah pri oblikovanju in izvajanju kadrovske politike in se pri tem še posebej zavzemati
za boljšo kadrovsko sestavo teh organov, uveljavljanje sistema dopolnilnega izobraževanja delavcev v upravnih organih
ter zagotoviti ustrezen materialni položaj za delo teh organov.
Na podlagi sprejetih idejnopolitičnih izhodišč in tez za
„ustavno preobrazbo pravosodja bo treba v letu 1976 z novimi
pravosodnimi organizacijskimi predpisi uveljaviti take rešitve,
da bodo pravosodni organi dejanski instrument delavskega
razreda in delovnih ljudi, ki bodo ne le ščitili ustavno in
zakonsko ureditev pač pa tudi izpopolnjevali sistem in utrje
vali razvoj vseh norm družbenega ravnanja.
XI. Skladnejši razvoj vseh območij
v SR Sloveniji
Politika regionalnega razvoja se bo v skladu z razvojnimi interesi SR Sloveenije ureisniiče<vala predvsem z boljšim
izkoriščanjem pogojev razvoja zlasti na tistih območjih, kjer
so še večje možnosti zaposlovanja in ki imajo realne prostorske možnosti za optimalne lokacije, oz. razpolagajo z ekonomsko utemeljenimi surovinskimi osnovami in drugimi prirodnimi viri. V tej smeri bo deloval tudi samoupravni sporazum o kriterijih investicijske politike, ki se bo začel izvajati v letu 1976, kot tudi samoupravni sporazumi o minimalnih standardih za življenjske in kulturne pogoje pri zaposlovanju delavcev. Pri investicijskih odločitvah bodo upoštevane
tudi zahteve človekovega okolja, o čemer bo sprejet poseben
družbeni dogovor.
Skladnejšemu regionalnemu razvoju in aktiviranju potencialnih pogojev razvoja posameznih območij bodo prilagojeni tudi neposredni ukrepi samoupravnih interesnih skupnosti na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti v
skladu z zasnovo policentričnega razvoja SR Slovenije.
Za skladnejši razvoj vseh območij v SR Sloveniji bo bistvenega pomena zmanjševanje razlik med bolj in manj razvitimi območji, vključno manj razvitimi obmejnimi območji.

Celoten sistem pospeševanja razvoja manj razvitih in
manj razvitih obmejnih območjij bo v skladu z novim zakonom o ukrepih za pospeševanje razvoja teh območij, ki
bo sprejet še v letu 1975, ter družbenim dogovorom o pospeševanju razvoja teh območij v obdobju 1976-1980, temeljil
predvsem na interesih in ukrepih združenega dela na manj
razvitih in obmejnih območjih samih in drugih območjih.
Hitrejši gospodarski razvoj bo dosežen predvsem z aktiviranjem razvojnih možnosti na teh območjih v skladu z interesi organizacij združenega dela na podlagi sovlaganj ter ob
ustrezni politiki poslovnih bank, ki bodo ob upoštevanju
temeljnih načel bančnega poslovanja praviloma odobravale
ugodnejše kreditne pogoje za vlaganja na teh območjih.
Na področju gospodarske infrastrukture bodo samoupravne interesne skupnosti skrbele za hitrejšo modernizacijo regionalnega in lokalnega cestnega omrežja, še zlasti na
manj razvitih obmejnih območjih ter za boljšo oskrbo z vodo
in energijo ter drugimi infrastrukturnimi storitvami, za kar
bodo zagotovljena sredstva na podlagi družbenega dogovora
in samoupravnih sporazumov o solidarnostnem prelivanju
sredstev. Samoupravne interesne skupnosti na področju družbenih dejavnosti bodo dale poseben poudarek investicijam
za razvoj teh dejavnosti na manj razvitih območjih, pri čemer bodo sodelovale z dogovorjeno udeležbo pri teh vlaganjih ob hkratnem aktiviranju lokalnih sredstev, vključno
sredstev prebivalstva na podlagi samoupravnih sporazumov,
oz. samoprispevkov. V tem okviru bo dana prednost hitrejšemu razvoju osnovnošolske mreže kot tudi izobraževalnim
centrom, zlasti v smeri strokovnega izobraževanja
Vloga republike bo omejena predvsem na stimuliranje
prelivanja sredstev za investicije v gospodarske dejavnosti na
manj razvitih območjih z davčnimi olajšavami. Hkrati bo SR
Slovenija s sofinanciranjem izdelave razvojnih programov in
projektov sodelovala pri opredeljevanju čimbolj optimalnih
rešitev pri pospeševanju razvoja teh območij.
Pomembno vlogo pri pospeševanju razvoja manj razvitih
ln obmejnih območij bodo imeli samoupravni nosilci razvoja v močnejših centrih, na katere posamezna območja gravitirajo. Hkrati pa bo morala biti posebna skrb posvečena
hitrejšemu razvoju tistih razvojnih središč, ki so še prešibka, da bi to funkcijo opravljala.
XII. Naloge na področju krepitve
varnosti, samozaščite in ljudske
obrambe
Pomemben element obrambne sposobnosti je krepitev
družbene in javne varnosti.
Upoštevajoč načela družbene samozaščite bodo temeljne
in druge organizacije združenega dela in družbenopolitične
skupnosti in druge organizacije izoblikovale sistem samozaščitnih meril, načrtov, ukrepov in nalog, organizirale in
usposobile službe notranje zaščite in varnosti in vključile
širši krog delovnih ljudi in občanov v opravljanje teh nalog; organi za notranje zadeve bodo pri tem sodelovali z
dajanjem elementov nosilcem družbene samozaščite za njihovo aktivnost in z doslednim izvajanjem svojih zakonskih
pooblastil na vseh področjih.
Za krepitev varnosti in za učinkovito delo organov za
notranje zadeve bodo republika, občine,''temeljne in druge
organizacije združenega dela zagotavljale potrebne kadrovske,
materialne in druge pogoje v skladu z varnostnimi razmerami in materialnimi možnostmi.
V letu 1976 je potrebno vse sile usmeriti v proces podružbljanja ljudske obrambe tako, da bo lahko vsak delovni
človek in občan uresničeval svoje ustavne pravice in dolžnosti pri obrambi države, zlasti v krajevnih skupnostih in
organizacijah združenega dela, s čimer se bo okrepila obrambna sposobnost in varnost dežele.
Odločneje je treba razvijati in dograjevati priprave na
splošni ljudski odpor. Zato je treba okrepiti dejavnost in
odgovornost nosilcev obrambnih priprav v družbenopolitičnih skupnostih, organizacijah združenega dela, samoupravnih
interesnih skupnostih in krajevnih skupnostih, ki naj vse naloge s področja obrambnih priprav, bodisi organizacijske ali

materialne narave, prilagajajo novim spoznanjem in pogojem
ter nenehno usklajujejo obrambne načrte.
Vso skrb je treba posvetiti nadaljnjemu razvoju teritorialne obrambe, usposabljanju in urjenju enot teritorialne obrambe, posebno pa še njeni sodobni opremljenosti. Zavzemati se je tudi za še številnejše vključevanje žensk in mladine v enote teritorialne obrambe.
Družbenopolitične in druge skupnosti ter organizacije
združenega dela morajo odločneje poskrbeti za hitrejši razvoj, večjo množičnost ter boljšo tehnično in strokovno izpopolnitev civilne zaščite, da bo sposobna za učinkovito izvajanje akcij pri zaščiti in reševanju prebivalstva in materialnih
dobrin v primeru vojne ali hudih nesreč. Posebno skrb je
treba posvetiti tudi vprašanju zgraditve zaklonišč za zaklanjanje prebivalstva v vojni.
Pospešeno je treba delati na izgradnji vojnih zvez in na
razvoju ter usposabljanju službe za opazovanje, javljanje,
obveščanje in alarmiranje.
V skladu s podružbljanjem ljudske obrambe je treba
skrbeti za najširšo vključitev delovnih ljudi in občanov v
obrambno vzgojo, ker je le-ta predpogoj za uspešno in učinkovito vključevanje v priprave na splošno ljudsko obrambno
vojno. Povečati je potrebno prizadevanja vseh družbenih dejavnikov za pridobivanje mladine za vojaške poklice. Razvoj
in potrebe ljudke obrambe morajo postati sestavni del
družbenih planov družbenopolitičnih skupnosti, organizacij
združenega dela in samoupravnih interesnih skupnosti.
XIII. Samoupravno organiziranje in
dogovarjanje združenega dela kot
pogoj za uresničevanje resolucije
Nadaljnja samoupravna preobrazba gospodarstva zahteva,
da delavci v združenem delu v celoti obvladujejo proces
družbene reprodukcije, to je, da se delavci v TOZD sporazumevajo in dogovarjajo o pogojih za ustvarjanje dohodka
in o hkratnem in usklajenem razporejanju dohodka na vse
oblike njegove porabe. To je osnovni pogoj za izpolnjevanje
vseh nalog, dogovorjenih s to resolucijo, ki pa zahteva:
— poglabljati samoupraivne proizvodne odnose v temeljnih organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih in
samoupravnih interesnih skupnostih na ustavnih načelih;
— intenziviranje prizadevanj za oblikovanje onih reprodukcijskih celot ter drugih oblik združevanja dela in sredstev TOZD, ki so medsebojno povezana in soodvisna v procesu družbene reprodukcije v cilju skupnega planiranja (nosilec: organi samoupravljanja, vodilni ter strokovni delavci
v TOZD ob sodelovanju Gospodarske zbornice Slovenije);
— nadaljnji razvoj samoupravnih interesnih skupnosti v
gospodarstvu in krepitev delegatskih odnosov z razvijanjem
in organiziranjem samoupravnih interesnih skupnosti v občinah in regijah. Izpolnjevati je treba samoupravne sporazuma
glede skupnega programiranja in urejanja medsebojnih ekonomskih odnosov ter z oblikovanjem združenj oz. zvez samoupravnih interesnih skupnosti zagotoviti njihovo bolj usklajeno poslovanje in razvoj na posameznih kompleksnih področjih (energetika, promet);
— utrjevanje vloge združenega dela v samoupravnih interesnih skupnostih na področju družbenih dejavnosti, zlasti v tem smislu, da bodo uporabniki dobili odločilnejši
vpliv na določanje prioritet in kvaliteto družbenih storitev.
Za smotrnejše in bolj usklajeno programiranje bodp interesne skupnosti ustanavljale skupne koordinacijske organe, hkrati pa bodo začele tudi vsaka za sroje področje sistematično
spremljati družbene učinke svoje dejavnosti;
— samoupravno organiziranje delavcev in občanov v temeljnih organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih
in samoupravnih interesnih skupnostih kot pogoj za uveljavljanje učinkovitega samoupravnega planiranja in izgrajevanja
sistema kontinuiranega spremljanja in oblikovanja ciljev in
nalog razvojne politike vseh subjektov samoupravnega planiranja. To je zlasti pomembno v letu 1976 in naslednjih
letih, ko bomo uresničevali srednjeročne razvojne usmeritve
za obdobje 1976-1980;
— intenzivno nadaljnjo izgradnjo gospodarskega sistema
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v skladu z ustavo, zlasti v smeri, da se na vseh tistih področjih, kjer je združeno delo samoupravno organizirano,
uveljavljajo samoupravne rešitve, ne pa administrativni ukrepi.
V skladu s tean je treba istočasno s sprejemom resolucije
o družbenoekonomski politiki in nalogah v letu 1976 sprejeti
naslednje pomembnejše samoupravne sporazume in družbene
dogovore, ki naj bi zagotovili uspešno realizacijo dogovorjenih nalog:
1. Družbeni dogovori o razporejanju dohodka in oblikovanju sredstev za osebno, skupno in splošno porabo.
2. Družbeni dogovor o pospeševanju razvoja manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij v SR Sloveniji.
'

Predlog

izhodišč

proračuna za

leto

za

sestavo republiškega

1976

(ESA 390)

I. Osnovna načela
Izhodišča za sestavo republiškega proračuna temeljijo na
osnutku resolucije o družbeno ekonomski politiki in razvoju
SE Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976 in na ukrepih, ki jih ta resolucija predvideva ter na stališčih in sklepih
predsedstva CK ZK Slovenije o nalogah ZK in drugih subjektivnih sil pri uresničevanju politike gospodarske stabilizacije.
Predlog izhodišč za sestavo republiškega proračuna za
leto 1976 sloni na določilih zakona o financiranju splošnih
družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih (Uradni
list SRS, št. 39/74).
Dosedanje obravnave o izhodiščih za oblikovanje splošne
porabe v letu 1976 dajejo nefkatere konkretne pobude tudi
za oblikovanje izhodišč za sestavo republiškega proračuna v
naslednjem letu. Te temeljne usmeritve usklajevanja interesov v splošni in skupni porabi so predvsem:
— zagotoviti, da se splošna poraba omeji v okviru, kot
so z ustavo in zakoni opredeljene funkcije družbenopolitičnih
skupnosti in v tem okviru doseči razmejitev med splošno in
skupno porabo na novih ustavnih osnovah;
— zagotoviti, da družbenopolitične skupnosti v breme
proračunskih sredstev ne prevzemajo obveznosti, kadar gre
za uresničevanje nalog na področjih, ki so samoupravno organizirane kakor tudi, da se že prevzete obveznosti prenesejo
na ustrezne samoupravne asociacije;
— zagotoviti, da se v skladu s prenosom nalog in obveznosti v skupno porabo izvrši tudi ustreizein prenos sredstev
iz vidika razmejevanja med splošno in skupno porabo, to je
izvesti ustrezne spremembe v obremenitvi dohodka TOZD z
davkom iz dohodka v smeri dogovarjanja o prispevkih iz
dohodka TOZD za financiranje programov in nalog interesnih
skupnosti;
— zagotoviti, da se zmanjšanemu obsegu nalog iz republiškega proračuna ali proračunov občin izvrši ustrezna prerazdelitev davčnih virov med družbenopolitičnimi skupnostmi
in se financiranje nekaterih nalog, ki zahtevajo enotno rešitev prenese na republiko;
— zagotoviti je potrebno, da bodo občinam, ki s sredstvi
iz lastnih virov ne morejo izvrševati svojih temeljnih funkcij
dodeljena ustrezna dopolnilna sredstva predvsem iz solidarnostnih sredstev in šele nato iz sredstev republike.
— sistem dopolnilnih sredstev nekaterim občinam za vzajemno prelivanje sredstev med občinami naj bi temeljil na
realnem medsebojnem dogovoru občin v regionalnem okviru,
v določenem delu pa tudi med občinami iz različnih regij;
— zagotoviti čimbolj racionalno uporabo družbenih sredstev ob krepitvi učinkovitosti v izvajanju funkcij družbenopolitičnih skupnosti v skladu z novo ustavo.
Obseg predvidenih dohodkov in izdatkov bo moral temeljiti na smernicah srednjeročnega plana razvoja SR Slovenije
in resoluciji s tem, da se obseg proračunske porabe na ravni
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3. Samoupravni sporazumi o minimalnih standardih za
življenjske in kulturne pogoje pri zaposlovanju delavcev.
4. Samoupravni sporazum o kriterijih investicijske politike.
5. Samoupravni sporazumi o financiranju razvoja energetike, železniškega in luškega prometa v obdobju 1976-1980.
6. Družbeni dogovor o skupnih vlaganjih s tujimi partnerji ter o nakupih licenc in patentov.
7. Samoupravni sporazum o racionalizaciji stanovanjske
izgradnje.
8. Samoupravni sporazumi na področju cen (npr. samoupravni sporazum o oblikovanju cen v stanovanjski izgradnji).

republike prilagodi stopnji rasti družbenega proizvoda, oziroma da zaostaja za nominalno rastjo družbenega proizvoda.
Realna rast sredstev za skupno in splošno porabo naj bi
bila za okoli 20 odstotkov nižja od realne rasti družbenega
proizvoda in bi tako znašala okoli 4,3 odstotka.
Da bi preprečili anticipirano potrošnjo na osnovi pričakovane rasti cen morajo vsi programi razvoja osebne, skupne
in splošne porabe na vseh ravneh izhajati iz dosežene ravni
cen ob koncu leta 1975, njihova realna rast pa mora biti v
dogovorjenem razmerju z realno rastjo družbenega proizvoda.
Vsako trimesečje pa se bodo tako dogovorjena sredstva korigirala in usklajevala glede na doseženi realni porast družbenega proizvoda v predhodnem trimesečju.
V letu 1976 se predvideva, da bo dosledno izpeljano ustavno načelo, da delavci in občani uresničujejo vse skupne interese v samoupravnih interesnih skupnostih. Te skupnosti
bodo prevzele tudi naloge, ki so se v letu 1975 še financirale
iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti. Zato bo potrebno
na nivoju splošne porabe izvršiti razmejitev med skupno in
splošno porabo med interesnimi skupnostmi, splošno porabo
med družbenopolitičnimi skupnostmi in skupno porabo delavcev znotraj organizacij združenega dela.
Uveljavitev nakazanih sprememb bo hkrati s prenosom
nalog terjala tudi ustrezno prerazdelitev sredstev med nosilci"
porabe, ki naloge prenašajo in nosilci, ki jih prevzemajo. Ti
prenosi se bodo konkretno odrazili v dveh smereh. Prvo
med družbenopolitičnimi in samoupravnimi interesnimi skupnostmi in drugo znotraj splošne porabe med občinami in
republiko.
Že ob sprejemanju proračunov SR Slovenije za leti 1974
in 1975 so bili izvršeni pomembni premiki v prenosu financiranja posameznih nalog na samoupravne interesne skupnosti. Pri sestavi proračuna SR Slovenije za leto 1976 je potrebno nadaljevati s prenosi nalog, ki po svoji vsebini spadajo na področje družbenih dejavnosti, združenega dela in
drugih samoupravnih asociacij.
Predložena izhodišča za sestavo republiškega proračuna
za leto 1976 upoštevajo zlasti naslednja načela:
— za financiranje funkcij in obveznosti republike po
ustavi SR Slovenije in po posebnih republiških zakonih, se
sredstva zagotovijo v republiškem proračunu.
— V proračunu SR Slovenije za prihodnje leto je potrebno zagotoviti sredstva za kritje vseh obveznosti, ki jih
je republika dolžna zagotoviti na podlagi določb ustave, sprejetih predpisov oziroma zakonov, med te je šteti tudi obveznosti, ki bodo nastale na podlagi predpisov, ki so v fazi
sprejemanja.
— Vse ostale potrebe, ki so se v letu 1975 še vedno izjemoma financirale iz sredstev proračuna SR Slovenije je potrebno v letu 1976 izločiti ter intenzivno nadaljevati z iskanjem sistemskih rešitev v okviru samoupravno združenega
dela.

II. Republiške finančne obveznosti
za priznavalnine borcev NOV
v letu 1976
Republika je preko pristojnih republiških sekretariatov
dolžna zagotavljati dopolnilna sredstva in skrbeti za varstvo
borcev NOV, vojaških, delovnih in drugih invalidov, španskih
borcev, predvojnih revolucionarjev, borcev za severno mejo,
žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne in vojnega materiala. Zato naj bi se v celoti sredstva za kritje navedenih
obveznosti zagotavljala v republiškem proračunu, v proračunu SR Slovenije za leto 1976 se zagotovijo tudi sredstva za
priznavalnine borcem NOV, s čimer je zagotovljen ustrezen
materialni položaj borcev in enoten pristop do urejanja tega
vprašanja.
V republiškem proračunu za leto 1975 so bila odobrena
za priznavalnine borcem NOV naslednja finančna sredstva:
— republiške priznavalnine
13.230.000 din
— namenska dopolnilna sredstva občinam
za priznavalnine borcem NOV
11.565.000 din
Skupaj
24.795.000 din
V letu 1976 bodo od tega ostale obveznosti za republiške
priznavalnine po sedaj veljavnem zakonu. Po sedanjih predpisih bi za republiške priznavalnine potrebovali v letu 1976
18.628.000 dinarjev. V tem znesku je vključena valorizacija
priznavalnin za 28 odstotkov in povečanje števila uživalcev
republiške priznavalnine v Sloveniji in zamejstvu.
V drugem polletju 1976 pa naj bi se proučile možnosti
za realizacijo dopolnjenega sedaj veljavnega zakona o republiških priznavalninah oziroma možnosti za ustrezno povečanje
tudi tistih priznavalnin, za katere je republika dodeljevala
občinam dopolnilna sredstva.
III. Starostno zavarovanje kmetov
Po osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o starostnem zavarovanju kmetov solidarnostna udeležba
družbe v pokrivanju izdatkov tega zavarovanja od leta 1976
dalje ne bo več postavka republiškega proračuna in občinskih proračunov, temveč posebna postavka splošne bilance,
ki je sestavni del družbenega dogovora o skupni porabi.
Osnutek zakona pa nalaga skupfiosti starostnega zavarovanja
kmetov, da sprejme obračun obveznosti med skupnsotjo in
družbenopolitičnimi skupnostmi za celotno obdobje od uvedbe tega zavarovanj^ leta 1972 do konca leta 1975; po osnutku
zakona bi morale republika in občine saldo po tem obračunu poravnati do konca junija 1975.
(Saldo se ocenjuje cca 17 milijonov din).
»še naprej pa se z republiškim proračunom zagotavlja
sredstva ža kmečke pokojnine kmetov-borcev in za varstveni
dodatek socialno ogroženih kmetov-borcev, zavarovanih v starostnem zavarovanju kmetov«.
Po osnutku zakona je sicer predvideno, da družbena solidarnost v pokrivanju izdatkov tega zavarovanja preneha biti
predmet — vsebina proračunov že s 1. 1. 1976.
Toda, če družbeni dogovor za leto 1976 o skupni porabi
še ne bo zagotovil temu zavarovanju teh sredstev, bo moral
republiški proračun vsebovati za leto 1976 ustrezno postavko:
ki bi zinašala cca 67 milijonov din, to je 2/3 od ene polovice, ki znaša 100 milijonov din izdatkov za leto 1976.
»V tem primeru bodo morale tudi občine v letu 1976
v svojih proračunih še predvideti sredstva za svojo udeležbo,
— ki za vse občine znese skupaj 33 milijonov din.«
IV. Zdravstveno in socialno varstvo
Z zakonom o socialnem skrbstvu, po katerem Republiška skupnost socialnega skrbstva prevzame od Republiškega
komiteja za zdravstveno in socialno varstvo naloge s tega
področja, se prenesejo na Republiško skupnost socialnega
skrbstva Slovenije in vračunajo v osnovo za izračun stopnje

za leto 1976 naslednje postavke:
— prispevek k stroškom za usposabljanje
kmečkih otrok motenih v razvoju
— stroški za pobegle otroke in mladoletnike
iz drugih republik
— oskrbni stroški oseb neznanega bivališča
v socialnih domovih
— izredne socialne pomoči
Skupaj

565.440 din
30.000 din
217.350 din
5.000 din
817.790 din

Na zdravstveno skupnost Slovenije pa se prenesejo:
— sredstva za plačevanje oskrbnih stroškov
oseb neznanega bivališča in gmotno nepreskrbljenih tujih državljanov v zdravstvenih
zavodih v znesku
3.654.000 din
(na podlagi zakona o zdravstvenem varstvu tujcev v SR Sloveniji Uradni list SRS, št. 28/71 in Uredbe o načinu plačevanja zdravstvenih storitev tujcem iz sredstev SR' Slovenije
Uradni list SRS, št. 30/71;
na podlagi zakona o izterjevanju terjatev zdravstvenih zavodov za zdravstveno pomoč in druge zdravstvene storitve osebam neznanega bivališča Uradni list SRS, štev. 8/64 in
6/67;
na podlagi zakona o izvrševanju kazenskih sankcij Uradni
list SFRJ, št. 9/64)
— protiepidemske terenske akcije v znesku
20.000 din
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo bo
sklenil z Zdravstveno skupnostjo Slovenije poseben sporazum O, prenosu nalog in sredstev, po katerem se jim bo
znesek 3.674.000 din upošteval v osnovi za izračun stopnje
za leto 1976 in določile druge medsebojne obveznosti glede
neposrednega izvajanja zgotaj citiranih predpisov.
Iz republiškega proračuna se prenesejo na Republiško
skupnost socialnega skrbstva Slovenije in Zdravstveno skupnost Slovenije tudi sredstva na postavki STROKOVNA
DRUŠTVA v znesku 329.283 din. Ta sredstva naj se prav
tako upoštevajo v osnovi za izračun stopnje v razmerju 1/3
za Zdravstveno skupnost Slovenije in 2/3 za Republiško
skupnost socialnega skrbstva Slovenije.
V. Področje kmetijstva
Glede na razvojno prioriteto kmetijstva v srednjeročnem
obdobju, predvideno politiko cen, socialna gibanja na vasi
in specifike kmetijstva v SR Sloveniji z vidika njegove proizvodne strukture in naravnih danosti, pa tudi zaradi predvidene politike cen, je v letu 1976 potrebno zagotoviti v proračunu SR Slovenije takšna sredstva, ki naj bi omogočila
izpolnitev obveznosti, ki jih bo republika sprejela in dolžna
izvajati po medrepubliškem družbenem dogovoru o razvoju
kmetijstva (ta bo sprejet v prvi polovici leta 1976).
Prav tako naj bi se zagotovilo preko proračuna SR Slovenije pokritje tistih obveznosti SR Slovenije za leto 1976,
ki so kot splošne družbene potrebe že opredeljene s posebnimi predpisi. Glede na to bi bilo potrebno zagotoviti preko
proračuna SR Slovenije sredstva za nadomestilo dela obresti
za kredite, dane iz hranilnih vlog, za sofinanciranje kmetijske pospeševalne službe.
Za izvedbo tistih nalog, ki omogočajo posameznim organizacijam združenega dela ohranitev določenih kulturno-zgodovinskih vrednot in nacionalnih parkov republiškega pomena bo v letu 1976 še zagotovljeno sofinanciranje družbeno
verificiranega programa splošnega pomena v proračunu SR
Slovenije.
Pogozdovanje in melioracija Krasa .naj bi se sofinanciralo na podlagi solidarnostnega prelivanja sredstev med občinami preko republiškega proračuna.
Zaradi kontinuitete proizvodnje in ekonomskih pogojev
kmetijstva v SR Sloveniji bodo sprejeti ustrezni predpisi za
podporo izvajanja srednjeročnega družbenega plana na tem
področju. S temi predpisi bo zagotovljeno pospeševanje samoupravnega organiziranja na področju kmetijstva in živilstva, opredeljeni originalni viri sredstev za intervencije ter
način prenosa sredstev na samoupravno organizirano združeno delo v agroživilskem kompleksu. Na ta način naj bi se
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tudi za leto 1976 in za celotno srednjeročno obdobje zagotovilo premiranje mleka in sofinanciranje stabilizacijskega
oziroma sklada za pospeševanje živinoreje.
Nov sistem financiranja dejavnosti, ki so opredeljene po
sedaj veljavnih predpisih kot obveza proračuna SR Slovenije
še za leto 1976, bo predložen v prvi polovici leta 1976. Tako
bi se na podlagi posebnih , predpisov ta sistem realiziral z
ustreznimi družbenimi dogovori.
V okviru predpisov iz prejšnjega odstavka bodo predloženi tudi predpisi, ki bodo omogočili občinam iz okvira
sredstev za splošno porabo, izdvajanje posebnih sredstev za
pospeševanje oblikovanja skladov za pospeševanje kmetijstva
v občinah.
Do izdelave predloga proračuna SR Slovenije za leto
1976 bo izvršni svet izdelal predloge ustreznih predpisov, s
katerimi naj bi se del navedenih obveznosti skupno z viri
prenesel neposredno na gospodarstvo.
Skupno s sprejemom družbenega dogovora o srednjeročnem družbenem planu pa naj bi se v prvi polovici leta 1976
poiskale najbolj ustrezne trajne oblike zagotavljanja intervencij na tem področju, predvsem z vidika večje odgovornosti samoupravnega angažiranega gospodarstva in porabnikov pri zagotavljanju sredstev in razpolaganju z njimi.
VI. intervencije v gospodarstvu
— Za pospeševanje razvoja manj razvitih območij in zagotavljanje sredstev v skladu s predlogom novega zakona in
družbenim dogovorom o ukrepih za pospeševanje manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij v SR Sloveniji v obdobju 1976—1980, se bodo uredile obveznosti na
novih sistemskih osnovah. Do sprejetja tega zakona pa se
obveznosti do manj razvitih območij urejajo po določbah
sedanjih predpisov.
— Dosedanje obveznosti do ribiškega katastra se vključijo v zakonske naloge sekretariata za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.
Republiški, proračun za leto 1976 pa bo zadržal še naslednje obveznosti:
— Obveznosti SR Slovenije iz prenosa neproračunske bilance federacije. SR Slovenija je na osnovi zveznega zakona
o prenosu državnega kapitala prevzela obveznosti po notranjih in zunanjih posojilih, kar je sankcionirala z republiškim
zakonom o prenosu državnega kapitala na določene TOZD.
Na podlagi republiškega zakona bo SR Slovenija morala tudi
v bodoče poravnati obveznosti za zunanja posojila do Narodne banke Jugoslavije in Jugoslovanske investicijske banke
ter m notranja posojila do Jugoslovanske investicijske banke
in zagotavljati sredstva v proračunu republike.
— Republiški proračun bo obveznosti na osnovi sprejetega zveznega zakona o prispevku republik in pokrajin za
financiranje zveznega sklada solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju (Uradni list SFRJ, številka
60—1017/1974), zagotavljal letno obveznost
— Zagotoviti bo potrebno sredstva na osnovi sprejetega
republiškega zakona o obveznosti SR Slovenije SR črni Gori
za kritje prekoračitev stroškov izgradnje proge Beograd—Bar
na teritoriju SR Crne Gore (Uradni list SRS, štev. 18—187/74).
— V proračunu SR Slovenije bo potrebno zagotoviti sredstva za kritje stroškov za obresti od najetega 100 milj. S
posojila v letu 1972, torej za tisti del, ki ga je konstila SR
Slovenija za kritje obveznosti iz prenosa državnega kapitala.
Hkrati s temi stroški bo potrebno zagotoviti sredstva za
provizijo po pogodbi o odstopanju sredstev za trajno koriščenje med Narodno banko Jugoslavije in SR Slovenije od
9. 9. 1974«.
VII. Dejavnost organov
družbenopolitične skupnosti
Že sprejeti ukrepi stabilizacijske politike zahtevajo čim
racionalnejšo proračunsko porabo. Tem cdJljem sledi tudi
predlog potrošnje sredstev za redno dejavnost dela republiških državnih organov, ki sredstva, dodeljena iz republiškega
proračuna, uporabljajo za njihovo redno dejavnost (osebni
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dohodki, materialni izdatki, regres letni dopust, regres prehrana, strokovno izobraževanje, skupne kulturne in druge
potrebe) ter za posebne namene. Ta sredstva so namenjena
tako za predstavniške kot tudi izvršilne pravosodne in upravne organe. Obveznost izhaja iz Zakona o sredstvih za delo
upravnih organov.
V republiškem proračunu za leto 1976 je potrebno zagotoviti sredstva v skladu z začrtano ekonomsko politiko, kot
bo zapisana v Resoluciji o družbeno-ekonomski politiki in
razvoju SRS ter neposrednih nalogah v letu 1976. Za usklajevanje realne rasti sredstev za OD in materialne izdatke glede
na doseženi nominalni porast družbenega proizvoda, ugotovljenega v posameznih tromesečjih, pa je potrebno k tem
sredstvom predvideti dodatno namensko trošenje.
Predlagamo, da se sredstva za financiranje republiških
državnih organov v SRS predvidijo z večjim odstotkom kot
se povečuje republiški proračun, kar utemeljeno s tem, da je
bila v letu 1975 izvedena reorganizacija republiških organov
in da so bili v letu 1975 sprejeti samoupravni sporazumi,
reailizirami 100 odstotno samo v 2. polletju. R>lna realizacija samoupravnih sporazumov kot startna osnova za leto
1976, povzroči zaradi tega dejstva avtomatičen dvig sredstev
za redno dejavnost za 9,1 odstotka.
V osnutku Resolucije o družbenoekonomski politiki za
leto 1976 so razmere v delitvi bruto dohodka postavljene na
naslednjih načelih:
— proizvodnja naj bi rastla nekoliko hitreje od rasti v
letu 1975;
— bruto osebni dohodki naj rastejo počasneje od rasti
družbenega proizvoda, v tem okviru pa naj rastejo še počasneje neto osebni dohodki, medtem, ko naj sredstva za
družbeni standard rastejo hitreje;
— v celoti naj bi skupna in splošna poraba zaostajala
okrog 20 odstotkov za realno rastjo družbenega proizvoda;
Tako so na osnovi teh postavljenih razmerij v delitvi
bruto dohodka predvidene tudi naslednje stopnje rasti, izražene z nominalnim indeksom porasta 1976 nasproti 1975:
družbeni proizvod 12,2 odstotka bruto osebni dohodki
10,8 odstotka. Ti nominalni indeksi so izračunani le z vključitvijo 6,5 odstotka prenosa cen predvidenih za december 1975.
Glede na to dejstvo je potrebno v proračunu zagotoviti ustrezna rezervna sredstva, s katerimi bomo lahko izvrševali, valorizacijo na osnovi rasti družbenega proizvoda.
Ob upoštevanju predvidenega porasta nominalnega družbedružbeni proizvod 12,2 odstotka, bruto osebni dohodki
lahko porastli za 10,8, kar pomeni obseg sredstev za redno
dejavnost republiških državnih organov, ki jih je treba zagotoviti za leto 1976 v višini 1.399,8 milijona dinarjev. Od
teh sredstev bo namenjenih za bruto osebne dohodke, materialne izdatke in sklad skupne porabe 1.150,3 milijona dinarjev.
Izračunana sredstva za redno dejavnost in posebne namene, ki jih prikazujemo v teh izhodiščih so oblikovana ob
upoštevanju proračunske porabe za leto 1975 in s predvidenim 10,3 odstotnim povečanjem, tako kot je navedeno v prvem delu te obrazložitve. Ker pa se bodo dogovorjena
sredstva korigirala glede na doseženi nominali porast družbenega proizvoda v združenem delu ob vsakem tromesečju
glede na predhodna tromesečja, je zato potrebno zagotoviti
dodatna namenska sredstva.
V zvezi z nalogami pri formiranju družbeno informativnega sistema je potrebno zavodu SRS za statistiko v letu
1976 zagotoviti sredstva za normalno delovanje in izpolnjevanje zakonskih obvez. Pri tem je predvsem potrebno zagotoviti sredstva za rešitev odprtih vprašanj tehnične baze '. računalnik) ter ureditev prostorov za delo, kar je predpogoj,
da zavod lahko izpolnjuje z zakonom določene obveznosti.
Po 39. členu samoupravnega sporazuma za upravne organe
oziroma 43. členu samoupravnega sporazuma za pravosodne
organe pripada delavcu ob delovnih jubilejih nagrada.
Za realizacijo teh določil ocenjujemo, da bi bilo potrebno zagotoviti sredstva za 4.916 delavcev, kar pomeni 16,6 milijona dinarjev obveznosti. Ta sredsitva naj bi se vključila
v proračun za leto 1976 in že v prvem polletju leta tudi
izplačala.
Sredstva za ljudsko obrambo bodo določena v skladu z
razvojnimi načrti in novimi pristojnostmi po osnutku zakona
o ljudski obrambi SR Slovenije, ki ga je Skupščina SR Slovenije obravnavala 8. 10. 1975. Tako bo v republiškem proraču-

mi potrebnih več sredstev za obrambne priprave in prav tako
bodo znatno večja sredstva namenile v ta namen občine, ki
zagotavljajo v letu 1976 še financiranje občinskih štabov za
teritorialno obrambo, pouk mladine na zborovanjih m refundacije osebnega dohodka za mladince v centrih za pouk mladine ter skupne obrambne priprave na ravni pokrajine.

ložbe na področju družbenih dejavnosti in državne uprave,
ter o prenosu določenih investicijskih obveznosti republiškega proračuna na samoupravne interesne skupnosti.

Republiški proračun za leto 1976 bo zagotovil tudi 7,7
milijona dinarjev za sofinanciranje gradnje vojaške gimnazije »Franc Rozman Stane« v Ljubljani. Na osnovi sklepa
Sveta SR Slovenije za narodno obrambo, sprejetega na 22.
seji dne 19. 7. 1973 in sklepa izvršnega sveta skupščine SR
Slovenije, bO SR Slovenija sodelovala pri izgradnji gimnazije s 25 odstotki obračunske vrednosti, drugih 75 odstotkov sredstev gradnje objekta in vse stroške obratovanja
gimnazije pa bo prispeval zvezni sekretariat za ljudsko obrambo.
Izobraževanje kadrov za potrebe republiških upravnih
organov je potrebno zaradi kontinuitete vloženih dosedanjih
sredstev in naporov in z ozirom na doseženo stopnjo sistema izobraževanja nadaljevati.
V okviru sredstev za posebne namene republiških državnih organov se v letu 1976 ne bodo več zagotavljala sred
stva za tiste potrebe republiških državnih organov, ki so
jih dolžne opravljati interesne skupnosti in za tiste pogodbene naloge, ki jih državni organi prenašajo na institute.
Dosledna razmejitev bo izvršena v predlogu proračuna za
leto 1976 na podlagi predloženih in z organi usklajenih zahtevkov.
Republika zagotavlja sredstva za vlaganje v tiste negospodarske investicije, ki jih je prevzela na podlagi družbenega dogovora o razmejitvi investicijskih obveznosti za na-

V republiški proračun za leto 1976 pa je potrebno vključiti tudi vse obveznosti republike do federacije, kar pomeni izvedbo bruto proračunskega sistema, s tem pa tudi določeno stopnjo medsebojne odvisnosti tako republike, kot
federacije od dinamike priliva dohodkov za izvrševanje republiškega in zveznega proračuna.
Obveznosti republike za leto 1976 do proračuna federacije so še v najintenzivnejši fazi usklajevanja in to:\
— federacija predlaga rast skupne in splošne porabe v
letu 1976 nasproti letu 1975 za 11,5 odstotka s tem, da bi
se ta korigirala po prvem polletju, če bodo to narekovali
upravičeni razlogi;
— v času, ko naj bi bil sprejet proračun federacije za
leto 1976, ni pričakovati, da bi bili sprejeti zakonski predpisi, na podlagi katerih bi se uveljavile nove sistemske rešitve po določbah ustave za financiranje federacije, za zagotavljanje sredstev nezadostno razvitim republikam in pokrajini Kosovo, s področja ekonomskih odnosov s tujino,
kakor tudi predpisi, ki urejajo kreditno monetarno politiko, emisiiijo 5m pospeševanje izvoza. Posebej pa se poudarja selektiven pristop na področju splošne porabe, z obveznostjo zagotavljanja sredstev za prilagajanje pokojnin gibanju osebnih dohodkov. Zato se predlaga sprejem zveznega
proračuna za leto 1976 s podaljšanjem sedaj veljavnih predpisov.

VIII. Obveznosti do federacije

Predlog za izdajo zakona o določitvi
zavarovanega območja za reko Sočo s
pritoki, z osnutkom zakona (ESA 392)
Predlog za izdajo zakona
in osnutek zakona sta pripravljena na pobudo Zveze vodnih skupnosti Slovenije po
drugem odstavku 54. člena
zakona o vodah (Uradni list
SRS, št. 16/74).
S predloženim osnutkom
zakona se določa zavarovano
območje in varstveni režim
na delu reke Soče z namenom, da se zavarujejo voda
značilnosti vodnega režiima
voda reike Soče, biološke
lastnosti voda tega območja
ter naravno okolje. Potrebo
po takem zakonskem varstvu
nareikuje nagla urbanizacija
in graditev pomembnih gospodairskih objektov, katerih
prostorski posegi utegnejo
škodljivo vplivati tudi na to
slovensko reko, ki je med
redkimi vodotoki ohranila
svoje naravne lastnosti in
ki tudi zaradi naravnega
okolja dosega pomembne
prostorske kvalitete.
Kvaliteto reke Soče s pritoki in njeno naravno okolje
so potrdile tudi nekatere
študije o valorizaciji prostora, opravljene v zvezi s pripravami za zakon o Triglavskem narodnem parku ter
nalogami v zvezi z izdelavo
prostorskega plana SR Slovenije.
S predloženim osnutkom
zakona, ki sloni na republiškem zakonu o vodah, se ne
želi zavarovati celotna krajina v območju Soče, ker bo
to vprašanje obravnavano in
urejeno s prostorskim planom Sfi Slovenije, deloma
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pa tudi že z zakonom o Triglavskem narodnem parku, ki
v enem delu posega — po
predlogu — v gornji del Posočja. Zato predloženi osnutek prinaša samo zavarovanje vodotoka Soče in njenih
pritokov ne pa širše zavarovanje okolja.
V skladu s sodobnimi dognanji o varstvu voda in naravnega okolja je v osnutku
zakona zastopano načelo
tkim. aktivnega varstva obravnavanega območja, kar
pomeni, da se z varstvenimi
ukrepi ne zapira razvoj varstvenega območja v okvir popolne konservacije, marveč,
da se omogoča tudi gospodarsko, turistično in rekreacijsko izkoriščanje takega
območja, kolikor in kakor
to dopuščajo naraivno ravnovesje in druge okoliščine v
konkretnem primeru.
Izhajajoč iz take koncepcije določa osnutek zakona
za zavarovalno območje reke
Soče in njiemih pritokov, strugo reke Soče ter vodna in
priobalna zemljišča na odseku od izvina reke oziroma
njenih pritokov do vtoka reke Idrijce pri Mostu na Soči. Priobalna zemljišča določi v skladu z zakonom o
vodah (Uradni list SRS, št.
16/74) občinska skupščina s
svojim odlokom. Izven tega
območja in nizvodno vtoka
Idrijce v Sočo je izenačen
varstveni režim Soče oziroma obravnavanega območja
splošnemu varstvu, kot je to
predpisano z zakonom o vodah in z zakonom o varstvu

narave (Uradni list SRS, št.
7/70) ter s splošnimi urbanističnimi dokumenti.
Iz zavarovanega območja
za reko Sočo s pritoki se po
osnutku zakona izloča območje, ki zajema strugo Soče
nizvodno Trnovega. Na tem
območju je dovoljeno graditi umetna jezera za energetske potrebe, če tako določi
urbanistični program občine.
Takšno gradnjo bi bilo mogoče dopustiti samo ob pogojih, ki zagotavljajo poglavitne zahteve varstva okolja.
Gradnjo umetnega jezera
pri Trnovem je skupščina SR
Slovenije dne 30. VI. 1966
zavrnila. Razprava o možnosti gradnje nizvodno Trnovega je še v teku. S tem zakonom, ki opredeljuje le
varstvo vode in vodnega režima ter kvalitete vode, ne
odločamo o možnosti takšne
eventualne zajezitve. Z vidika
vodnega režima je gradnja
umetnega jezera sprejemljiv
poseg, drugo vprašanje pa
je, ali je sprejemljiva takšna gradnja iz širših vidikov
varstva okolja. Ta zakon tega širšega vprašanja ne rešuje.
Glede na dejstvo, da so
vode reke Soče izpostavljene
povečanemu vplivu urbanizacije in gospodarskega razvoja in da se zairadi tega
vpliva lahko kvaliteta vode
nepopravljivo pokvari oziroma poslabša, je na predlog
strokovne službe Zveze vodnih skupnosti Slovenije treba vodotok zavarovati, da se
izognemo trajnejšim posledicam. Osnutek zakona je pri
tem zajel — kot je že navedeno — strugo, vodna in priobalna zemljišča ter vodo
kot tako.
Kan- zadeva varstvena re-

žim, ki ga uvaja osnutek zakona za zavarovano območje Soče, omenjamo prepoved
gradnje in izvajanje drugih
posegov, ki lahko škodljivo
vplivajo na vodni režim in
kvaliteto vode reke Soče; te
prepovedi imajo v prvi vrsti
preventiven namen. Iz prepovedi gradnje so izvzeta dela, ki so potrebna za izgradnjo varstvenih objektov, ob
jektov širšega regionalnega
pomena in podobno. Druga
zvrst je sanacija sedanjega
stanja na tem območju. Ta
naj bi se izvajala v skladu
s sanacijskim programom, ki
naj bi ga skupaj pripravili
občinska skupščina Tolmin.
Območna vodna skupnost
Soče ter Zveza vodnih skupnosti Slovenije. Ker je območje še relativno čisto, niso
predvidena večja sredstva za
sanacijo, ki bi presegala okvir zmogljivosti vodnega in
lokalnega gospodarstva. Potrebna pa bodo večja vlaganja v borbi proti eroziji, ki
ji je izpostavljeno celotno
zavarovano območje.
Končno predvideva osnutek zakona kazensko pravno
varstvo voda v zavarovanem
območju z namenom, da se
zagotovi ohranitev vodnega
režima tako kot to določa
zakon.
Osnutek zakona je hkrati
prvi v vrsti zakonov, ki jih
pripravlja republiški sekretariat za urbanizem in s katerimi bi zavarovali kvaliteto
voda, ter zaloge talne vode
in nekatere druge naravne
znamenitosti in vrednote.
Realizacija tega zakona ne
zahteva posebnih dodaitmih
sredstev, razen sredstev, potrebnih za sanacijo. Višno
teh sredstev ocenjujemo na
približno 48 milijonov din.

NAROČILNICA
Naročamo .... Izvodov »POROČEVALCA«, od tega
Izvodov za (ime in naslov prejemnika):

izvodov za (ime in naslov prejemnika):

Izvodov za (ime in naslov prejemnika):

Izvodov za (ime in naslov prejemnika):

izvodov za (ime in naslov prejemnika):

izvodov za (ime in naslov prejemnika):

izvodov za (ime 1x1 naslov prejemnika):

izvodov za (ime in naslov prejemnika):

izvodov za (ime in naslov prejemnika):

izvodov za (ime in naslov prejemnika):

izvodov za (ime in naslov prejemnika):

Letno naročnino Om
Ljubljana 50100-845-50204.

Dne

1975

(80 dinarjev za en izvod) smo poravnali na žiro račun: Skupščina SR Slovenije,

2ig, podpis naročnika:

VSEBINA

Iz skupščine SR Slovenije
ANALIZA IZVAJANJA POLITIKE DRUŽBENOEKONOMSKEGA RAZVOJA V SR SLOVENIJI V L. 1975
IN TENDENCE V GOSPODARSKIH TOKOVIH NA
PREHODU V L. 1976 (ESA 388)
1. Težišče politike družbeno-ekonomskega razvoja SR Slovenije
v 1. 1975
2. Osnovne značilnosti razvoja v SR Sloveniji in v SFRJ v prvih
mesecih 1, 1975
S. Gospodarska rast
3.1. Globalna ocena
3. 2. Industrija
3. 3. Izvajanje nalog na prioritetnih področjih gospodarstva
3. 3.1. Energetika
3. 3. 2. Promet
3. 3. 3. Kmetijstvo
3. 4. Razvoj na ostalih področjih gospodarstva
3. 5. Zaposlenost
4. Ekonomski odnosi s tujino
5. Položaj gospodarstva v I. polletju 1975 in ocena reprodukcijske
sposobnosti v gospodarstvu v 1. 1975
6. Investicije v osnovna sredstva in prestrukturiranje gospodarstva
7. Likvidnost gospodarstva in kreditno-monetarna politika
8. Osebni dohodki, skupni in splošna poraba
8.1. Uresničevanje medrepubliškega dogovora o skupni in splošni
porabi
8. 2. Razvoj osebnih prejemkov prebivalstva
8. 3. Izvajanje prednostnih nalog na področju družbenih
dejavnosti
8. 4. Razvoj splošne porabe
9. Gibanje cen kot globalni odraz naporov za postopno
stabilizacijo' gospodarskih gibanj
10. Razvoj manj razvitih območij v SR Sloveniji
11. Problemi prostorskih lokacij v SR Sloveniji
12. Pričakovane tendence v gospodarskih tokovih do konca
leta in na prehodu v 1. 1976
POROČILO O IZVAJANJU STALIŠČ IN PREDLOGOV
UKREPOV IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE K OCENI URESNIČEVANJA RESOLUCIJE O DRUŽBENOEKONOMSKI POLITIKI IN RAZVOJU SR SLOVENJE TER NEPOSREDNIH NALOGAH
V L. 1975 (ESA 388)
A) Uvod
B) Osnovne ugotovitve

C) Pregled konkretnih nalog, nosilcev, izvajanja in problemov
1. Področje ekonomskih odnosov 6 tujino
ti. Področje cen
III. Področje investicij
IV. Likvidnost gospodarstva in kreditno-monetarna politika
V. Področje osebnih dohodkov, skupne in splošne porabe
1. Osebni dohodki
8. Skupna poraba
3. Splošna poraba
VI. Področja zaposlovanja
OSNUTEK RESOLUCIJE O DRUŽBENOEKONOMSKI
POLITIKI IN RAZVOJU SR SLOVENIJE TER NEPOSREDNIH NALOGAH V L. 1976 (ESA 389)
I. Izvajanje osnovnih ciljev In politike razvoja v letu 1975
II. Težišče politike družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije
v letu 1976
III. Možni okviri razvoja v letu 1976
IV. Smernice ln ukrepi na področju proizvodne politike
V. Smernice in smeri ukrepov na področju ekonomskih
odnosov s tujino
VI. Smernice ln ukrepi na področju tržišča in cen
VII. Denarno-kreditna politika in likvidnost gospodarstva
VIII. Smernice in naloge na področju zaposlovanja
IX. Prednostne naloge na področja družbenih dejavnosti
X. Osnovna načela pri politiki razporejanja dohodka in oblikovanja
sredstev za osebno, skupno in splošno porabo
XI. Skladnejši razvoj vseh območij v SR Sloveniji
XII. Naloge na področju krepitve varnosti, samozaščite in ljudske
obrambe
.
XIII. Samoupravno organiziranje in dogovarjanje združenega
dela kot pogoj za uresničevanje resolucije
PREDLOG IZHODIŠČ ZA SESTAVO REPUBLIŠKEGA
PRORAČUNA ZA L. 1976 (ESA 390)
I. Osnovna načela
II. Republiške finančne obveznosti za priznavalnine borcev NOB
v 1. 1976
III. Starostno zavarovanje kmetov
IV. Zdravstveno in socialno varstvo
V. Področje kmetijstva
VI. Intervencije v gospodarstvu
VII. Dejavnost organov družbenopolitičnih skupnosti
VIII. Obveznosti do federacije
Predlog za izdajo zakona o določitvi zavarovanega območja za reko Sočo s pritoki, z osnutkom zakona
(ESA 392)

27
27
29
30
31
31
31
31
31
32
33
33
33
34
34
36
37
37
37
38
39
40
41
41
42
42
43
43
43
43
44
44
45
46

Redakcija Je bila končana 30. X. 10T5
Izdajata Skupščina SR Slovenije ln Skupščina SFRJ • Oredniški odboi glasila Skupščine SR Slovenije: Janko Cesnik, Marko Herman, Darko
Marin, Jože Pacek, dr France Petrič. Franjo Turk, Jernej Vrhunec, Janez Zaje ln Beno Zupančič (predsednik) - Glavni urednifcDarko Marm
— Odgovoran urednik; Zoran Lenard - Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, Subičeva 4, telefon 22-741 # Ur^ništa odbor
glasila Skupščine SFRJ: Ktro Hadži- Vasilev (predsednik), AljuS Gašl. Jožel tpač, Radmila Matič Svetlslav Popović, Du^an Cehovin Ateksan/
iar Orlandić, Darinka Puškarlć, Ivica Cačič Moma Radosavljevič. Sinlša Pudai, Krste Calovski, dr. PetarVajoviS Aleksandar Petković in Je
Olić - Odgovorni urednik: Teodor Olič - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Marksa 1 Engelsa 13, telefon 334-149 ® Tisk. Cor
Selo - Cena posamičnega Izvoda 3 din - Naročnina za leto 1975 80 din - Žiro račun: Skupščina SR Slovenije. Ljubljana 501fl0-84=-50204
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