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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA 

Analiza izvajanja družbenega plana SR Slovenije 

v letu 1976 in ocena možnosti za njegovo 

uresničevanje v letu 1977 (ESA - 678) 

UVOD 

Po zakonu o temeljih sistema družbenega planiranja in 
družbenem planu Jugoslavije so vsi nosilci planiranja za- 
vezani, da sproti spremljajo uresničevanje planov, samo. 
upravnih sporazumov in družbenih dogovorov, ki so jih skle- 
nili, in v ta namen občasno pripravljajo analize o izvaja- 
nju razvojnih nalog ter sprejemajo ukrepe, s katerimi bodo 
zagotovili, da bo nadaljnji razvoj potekal v dogovorjenih 
smereh. Namen te analize je, da prikaže uresničevanje skup- 
nih ciljev in interesov, opredeljenih v družbenem planu, ter 
nalog in ukrepov iz Dogovora o temeljih družbenega pla- 
na SR Slovenije za obdobje 1976—1980, kakor tudi izvaja- 
nje ukrepov, ki jih v okviru svoje pristojnosti v skladu z 
družbenim nlmom spourp-tf1". 

Analiza predvsem obravnava probleme in naloge, ki so 
na prehodu v leto 197/ bistvenega pomena za uresničeva- 
nje dogovorjene razvojne politike in s tem služi kot ena 
izmed osnov za oblikovanje Resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije v letu 1977. 

Priprava analize o uresničevanju plana v prvem letu 
planskega obdobja je postavila sestavljalce vsekakor ^ pred 
težavno nalogo, saj je pretečeni čas od sprejetja družbene- 

ga plana sorazmerno kratek in v njem premiki v smeri 
dogovorjenega razsoja niso še dovolj zaznavni in tudi ne 
dognani. Še vedno niso podpisani nekateri samoupravni spo- 
razumi in družbeni dogovori, pomembni za razvoj vse SR 
Slovenije, v republiki in federaciji. Bno največjih težav pri 
oceni možnosti razvoja v letošnjem in prihodnjem letu je 
predstavljalo tudi dejstvo, da še vedno niso na razpolago 
periodični obračuni za 9 mesecev letošnjega leta, še pose- 
bej zato, ker zaradi sprememb v sistemu obračunavanja do- 
hodka polletni rezultati gospodarjenja ne dajejo realne slike. 

Pri izdelavi analize se je Zaivod SR Slovenije-za družbe- 
no planiranje v kar največji možni meri oslonil na podat- 
ke in njihovo razčiščevanje pri samih udeležencih Dogovora 
o temeljih družbenega plana. V nekaterih primerih pa je 
bil navezan tudi na izvedene informacije (Gospodarske zbor- 
nice Slovenije, republiških sekretariatov in republiških ko- 
mitejev). 

V analizi so nakazani ukrepi, ki jih je SR Slovenija spre- 
jela, oziroma jih je v prihodnjem letu dolžna sprejeti v smi- 
slu določil družbenega plana zaradi uresničevanja sprejete 
razvojne politike. V osnutku resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije v letu 1977, ki je predlo- 
žen v razpravo hkrati s to analizo, pa so ukrepi konkreti- 
zirani. 

I. URESNIČEVANJE OSNOVNSH 

CILJEV RAZVOJA V LETU 1976 

1. Čeprav je bil družbeni 
plan SR Slovenije za obdobje 
od leta 1976 do 1930 sprejet 
šele v srediini 1976. leta, pa 
so tekle priprave osnovnih iz- 
hodišč, nalog in ciljev razvo- 
ja ter široke razprave o njih 
vse od leta 1974. zlasti pa v 
letu 1975, tako da je precej- 
šen del temeljnih usmeritev 
družbenega plana že vključen 
v resolucijo o družbenoeko- 
nomski politiki in razvoju SR 
Slovenije ter neposrednih na- 
logah v letu 1976. Oba doku- 
menta izhajata iz naslednjih 
temeljnih cilje družbenega in 
ekonomskega razvoja, ki naj 
bi zagotovili kvaliteten napre- 
dek v razvoju proizvajalnih 
sil in družbenoekonomskih 
odnosov: 

— utrjevanje in vsestran- 
ski napredek v položaju de- 
lavca v združenem delu kot 
odločilnega dejavnika družbe- 
ne reprodukcije na družbeno- 
ekonomskih osnovah, dohod- 
kovnih odnosih in delavčeve 
pravice dela z družbenimi 
sredstvi; 

— stalno izboljševanje živ- 
ljenjskega standarda delavcev 
in občanov ob poudairjeni-kre- 
pitvi njihovega družbenega 
standarda; 

— stabilnejši gospodarski 
razvoj na kvalitetnih osnovah 
ob skladnejših odnosih v ob- 
segu in strukturi proizvodnje 
in porabe s poudarkom na 
tistih nalogah skupnega po- 
mena, ki so temeljni pogoj 
za dinamičen in stabilnejši 
razvoj; 

— intenzivnejše gospodar- 
sko sodelovanje s tujino, po- 
večanje izvoza blaga in stori- 
tev ter racionalno nadome- 
ščanje uvoza, s tem da se do- 
seže večja skladnost v zuna- 
njetrgovinski bilanci; 

— uresničevanje družbeno 
dogovorjene kadrovske politi- 
ke ter razvijanje celovitega 
poklicnega usmerjanja; 

— skladnejši družbenoeko- 
nomski razvoj vseh območij 
v SR Sloveniji; 

— smotrno prostorsko raz- 
porejanje dejavnosti in ob- 
jektov. 

2. V letu 1976 je tekla in- 
tenzivna družbena aktivnost v 
uveljavljanju samoupravnih 
družbenoekonomskih odno- 
sov v temeljnih in drugih or- 
ganizacijah združenega dela, 
samoupravnih interesnih in 
drugih skupnostih. Razprava 
o osnutku zakona o združe- 
nem delu je močno vzpodbu- 
dila konkretno aktivnost up- 
pravljalcev v utrjevanju in 
izpopolnjevanju samouprav- 
nih družbenoekonomskih od- 
nosov na ustavnih temetjih. 

S sprejetjem novih srednje- 
ročnih družbenih planov SR 
Slovenije in SFR Jugoslavije 
ter številnih samoupravnih 
sporazumov in družbenih do- 
govorov se je začel postop- 
no uveljavljati proces samo- 
upravnega družbenega plani- 
ranja kot pomembna sestavi- 
na socialističnega samouprav- 
nega družbenoekonomskega 
odnosa in oblika samouprav- 
nega dogovarjanja o skupnih 
interesih temeljnih nosilcev 
družbene reprodukcije. Pod- 
laga za družbeni plan SR Slo- 
venije in za dogovor o teme- 
ljih družbenega plana SR Slo- 
venije so številni samouprav- 
ni sporazumi o temeljih sa- 

moupravnih planov na po- 
dročjih dejavnosti skupnega 
pomena ter samoupravni spo- 
razumi o temeljih srednjeroč- 
nih planov organizacij združe- 
nega dela, poslovnih bank in 
poslovnih skupnosti, podpis- 
nic dogovora o temeljih druž- 
benega plana razvoja SR Slo- 
venije za obdobje 1976—1980 
ter družbeni dogovori, ki ure- 
jajo zlasti razmerja na po- 
dročju zunanjetrgovinske me- 
njave, zaposlovanja in sklad- 
nejšega regionalnega razvoja. 
Nekateri dogovori in spora- 
zumi še niso podpisani, ne- 
kateri med njimi pa so še v 
fazi osnutka oziroma predlo- 
ga in postopek vsklajevanja 
še poteka. 

Proces uveljavljanja druž- 
benega planiranja in dejstvo, 
da so delavci v okviru sa- 
moupravnih sporazumov in 
planov neposredno začeli ob- 
likovati in uveljavljati svoje 
življenjske interese, so hkra- 
ti s široko družbenopolitično 
akcijo prispevali k temu, da 
se v proces oblikovanja spo- 
razumov, dogovorov in pla- 
nov vključuje vse širši krog 
subjektov samoupravnega 
družbenega planiranja. 

a 



Proces združevanja dela in 
sredstev na temelju dohod- 
kovnih odnosov ter proces 
svobodne menjave dela, zara- 
di uresničevanja skupnih pro- 
gramov in planov razvoja se 
je sicer začel, vendar pa se 
razvija le počasi. To velja za 
proizvodne dejavnosti, zlasti 
pa za odno.se med proizvod- 
no in prometno sfero, za or- 
ganiziranost poslovnih bank 
in bančni mehanizem v celo- 
ti ter za odnose med gospo- 
darskimi in družbenimi de- 
javnostmi. 

Kljub temu, da obstajajo v 
SR Sloveniji samoupravne in- 
teresne skupnosti že več let, 
v družbenoekonomskih osno- 
vah, na katerih naj bi teme- 
ljila svobodna menjava dela 
še ni dosežen viden napre- 
dek.1 Zato ta sestavina od- 
nosov v združenem delu ob 
čutno zaostaja v razvoju do- 
hodkovnih odnosov. Tudi z 
vidika uresničevanja samoup- 
ravljanja na področju svobod, 
ne 'menjave dela dosedanja 
preobrazba še ni dala zado- 
voljivih rezultatov; delegatsko 
sestavljene skupščine so vse 
preveč v položaju, da bolj ali 
manj potrjujejo predloge, ki 
so jih pripravili v izvršilnih 
organih, oziroma strokovnih 
službah. Premalo je dogovar- 
janja o konkretnih skupnih 
programih in ustreznem zdru- 
ževanju sredstev za njihovo 
realizacijo. Delavci se ne od- 
ločajo z osebnim izrekanjem 
o sredstvih za realizacijo pro- 

1 Ustavno sodišče SR Slovenije: 
Obvestilo Skupščini SR Slovenije 
o nekaterih pojavih in problemih 
uresničevanja ustavnosti in zako- nitosti, Ljubljana, 2. 7. 197«. 
Tabela 1 

gramov in je še vedno vse 
preveč avtomatizma pri zbira, 
nju sredstev, - kar poleg te- 
žav, ki so tudi posledica pro- 
blemov v zvezi z merjenjem 
neposrednih učinkov storitev 
na družbeno produktivnost 
dela, povzroča, da pri opre- 
deljevanju programov druž- 
benih dejavnosti še vedno pre- 
vladuje vidik porabe nad vi- 
dikom vlaganj za povečanje 
produktivnosti dela. 

Ob tem pa so potrebe zdru- 
ženega dela po naglem raz- 
voju dejavnosti skupnega po- 
mena (tako v gospodarstvu 
kot v družbenih dejavnostih) 
zelo velike in se povečujejo 
hitreje kot materialne mož- 
nosti v okviru ustvarjenega 
dohodka. To je tudi eden od 
pomembnih razlogov, da se 
samoupravni sporazumi o te- 
meljih planov razvoja na pod- 
ročju družbenih dejavnosti 
sprejemajo z zamudo. 

Na hitrejše uveljavljanje sa- 
moupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov vpliva zavi- 
ralno tudi okoliščina, da še 
niso sprejete nekatere sistem- 
ske rešitve, zlasti na področ- 
ju zunanjetrgovinskega in de- 
viznega poslovanja, sistema in 
politike cen ter denarnega in 
kreditnega sistema. 

3. Za leto 1976 je tipično, 
da se v njem odražajo ten- 
dence, problemi in protislov- 
ja v gospodarskih gibanjih iz 
preteklih let. Tako se v le- 
letošnjem letu lomijo nekate- 
ri dolgoročni negativni tren- 
di, kar je imelo svoj vpliv 
na dinamiko gospodarske ak- 
tivnosti. Že v družbenem pla- 
nu je predvideno, da bo go- 
spodarska rast v prvih letih 

tekočega srednjeročnega ob- 
dobja nižja kot v poprečju 
za celotno obdobje. Za go- 
spodarsko aktivnost v letu 
1976 pa je značilno zaostaja 
nje v prvem polletju in po- 
stopno oživljanje v drugem 
polletju, tako da bo po prvih 
ocenah dosežena občutno niž- 
ja gospodarska rast od pred 
videne. Industrijska proiz- 
vodnja bo večja le za okoli 

2 odstotka nasproti predvide- 
- nim 6 odstotkom, celotni 
družbeni proizvod pa za oko- 
li 2,5 odstotka, v primerjavi 
s predvidenimi 5 odstotki. 

Kljub temu, da v letu 1976 
ni bila dosežena predvidena 
rast proizvodnje, pa se ven- 
dar le že kažejo nekatere 
spremembe v strukturi pro- 
izvodnje v smeri skladnejše- 
ga gospodarskega razvoja: po- 
večuje se delež proizvodnje 
surovinskih dejavnosti, moč- 
no narašča udeležba elektro- 
nike, medtem ko udeležba 
strojegradnje, ki ima v druž- 
benem planu tudi zelo po- 

. membno mesto, stagnira. Na 
nadaljnje premike v proizvod- 
ni strukturi v dogovorjeni 
smeri pa bodo vplivale inve- 
sticije v osnovna sredstva ,ki 
so že v teku, in programi, ki 
so v pripravi. 

Nizka gospodarska rast je 
sicer vplivala na postopno 
zmanjševanje obsega novega 
zaposlovanja, vendar pa ob 
tem produktivnost dela že 
drugo leto stagnira. Tako se 
torej ena od temeljnih nalog 
družbenega plana, to je po- 
večanje deleža produktivnosti 
celotnega družbenega dela v 
prirastu družbenega proizvo- 

da kot globalnega kazalca kva- 
litete in uspešnosti gospodar- 
jenja, še ne uresničuje. Eden 
od osnovnih razlogov za stag- 
nacijo produktivnosti dela je 
slaba organizacija dela, za- 
ostala in premalo razvita eko- 
nomska motivacija delrvcev 
v združenem delu za ii*u»ko- 
vito delo. Prepočasi se uveljav- 
lja princip delitve po delu Ja- 
sti pa je šibka ekonomska 
motivacija za gospodarjenje 
z minulim delom. Kljub te- 
mu, da so v letu 1976 real- 
ni osebni dohodki na zapo- 
slenega nekoliko porasli, je 
njihov realni obseg komaj na 
ravni doseženi v letu 1970 .Ob 
tem pa so zlasti v zadnjih le- 
tih močneje rasli drugi oseb- 
ni prejemki, predvsem social- 
ni prejemki, in družbeni stan- 
dard, kar pa se v tem ob- 
dobju še ni neposredno odra- 
zilo na rast produktivnosti 
dela. 

V letu 1976 se niso uvelja- 
vili v pričakovanem obsegu 
tudi drugi kvalitetni dejavni- 
ki razvoja, kot so povečanje 
tehnične in tehnološke ravni, 
racionalna uporaba proizvod- 
nih zmogljivsoti, modernizaci- 
ja proizvodnih procesov, so- 
dobnejša organizacija dela in 
večji delež znanja in razisko- 
valnega dela v družbenem 
proizvodu. Uveljavljanje teh 
dejavnikov je sicer dolgoro- 
čen proces in se rezultati vla- 
ganj v te namene ne pokaže- 
jo v krajšem časovnem ob- 
dobju, vendar pa stagnacija 
produktivnosti dela v zad- 
njih dveh letih resno opozar- 
ja, da še ni ustreznih napo- 
rov na navedenih področjih. 
Dodatno pa je v letu 1976 

OSNOVNI KAZALCI GOSPODARSKEGA RAZVOJA 
— letne stopnje rasti 
— % 

1966—70 1971 1972 1973 1974 1975 
Ocena 
1976 

Plan 
76—80 

1. Družbeni proizvod 
2. Fizični obseg indust. proizvodnje 
3. Zaposlenost v druž. sekt. 

4. Produktivnost dela v družib. sekt. 
5. Realni OD na zaposlenega 
6. Delež investicij v osnovna 

sredstva družb, sektorja gospodarstva 
v DP družb. sekt. 
— od tega delež investicij 

v infrastrukturo 
7. Izvoz blaga 
8. Uvoz blaga 
9. Prirast zalog v DP 

10. Cene proizvajalcev indust. proiz. 
11. Cene na drobno 
12. življenjski stroški 

7,0 
7.5 
1,2 
6.0 
5.1 

16,7 

3,1 
6,9 

19,9 
7,3 
6,0 

10,6 
11,3 

8.1 
9,6 
5.2 
3,5 
4,0 

16,0 

2,5 
8 
8 
8,8 

15,9 
14,2 
14,9 

6,0 
8,7 
3,7 
2,9 
0,5 

15.4 

2,9 
21 
-2 

9,2 
8,0 

15.5 
17,0 

6,6 
6.6 
3,4 
2.7 

—3,5 

15,5 

2,7 
9 

21 
11.1 
13.2 
18,2 
20,0 

8,5 
11,3 
4,9 
3,8 
1,0 

18,0 

2,9 
-4 

8 
17,4 
33,8 
27.2 
24.3 

3,4 
5,1 
5,1 

—1,1 
—0,7 

20,0 

4,2 
—1 
—2 
10,7 
27,3 
26,0 
26,0 

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

22,1 

6,7 
16 

—13 
7,7 

5-6 
10—11 

14 

6.1 
7,0 
2,9 
3,6 
3,0 

19;V 

6,8 
8.2 
5,0 
9,2 

J Cene 1975. 
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vplivalo na stagnacijo pro- 
duktivnosti dela tudi neza- 
dostno domače povpraševa- 
nje, zaradi česar so bile sla- 
bo izkoriščene proizvodne 
zmogljivosti, ki ,se niso mog- 
le v itoratikem času prilagodi- 
ti spremembam v povpraše- 
vanju na domačem in tujih 
tržiščih. 

Gibanja cen kot globalni 
odraz naporov za stabilizaci- 
jo gospodarstva kažejo v le- 
tu 1976 pomembno umiritev. 
Na takšno gibanje cen je de- 
lovala zmanjšana gospodar- 
ska aktivnost, stagnacija re- 
alnega povpraševanja v prvem 
polletju 1976, visoke zaloge iz- 
gotovljeinih izdelkov in umir- 
janje cen na svetovnem trži- 
šču; predvsem pa rigoroana 
politika na področju cen. Do- 
seženo umirjanje cen vnaša 
večjo stabilnost v tokove 
družbene reprodukcije, ven- 
dar pa prinaša tudi proble- 
me, ker ni v večji meri od- 
raz uveljavljanja kvalitetnih 
dejavnikov v gospodarjenju. 
Cene proizvajalcev industrij, 
skiih proizvodov so v letu 1976 
naraščale počasneje, medtem 
ko je bila rast življenjskih 
Stroškov še nadalje visoka. 

4. V letu 1976 se bo živ- 
ljenjski standard po ocenah 
povečal za okoli 5 odstotkov, 
to -je v okviru dinamike, ki 
jio predvideva družbeni plan, 
vendar pa znatno iznad ra- 
sti ustvarjenega družbenega 
proizvoda. V tem okviru je 
hitreje porasla osebna po- 
trošnja za okoli 6 odstotkov 
predvsem pod vplivom ukre- 
pov na področju potrošniške- 
ga kreditiranja, ki so bili uve- 
ljavljeni za oživljanje gospo- 
darske aktivnosti. 

Pomemben element, ki je 
vplival na rast življenjskega 
standarda v letošnjem letu, 
je gibanje zaposlenosti. Oce- 
njujemo, da se bo zaposle- 
nost v celoti povečala v okvi- 
ru predvidenih 3 odstotkov, 
pri čemer bo rast zaposlenih 
v gospodarstvu nekoliko, nižja 
od poprečne, znatno hitreje 
pa se bo povečala v drugih 
dejavnostih.5 

3 Število zaposlenih v gospodar- 
stvu se bo v letu 1976 povečalo 
za okoli 2,4 %, v negospodarskih 
dejavnostih pa za 5,9 %, vendar 
pa se tudi v teh dejavnostih za- 
poslovanje postopno umirja, zlasti 
na področju vzgoje in izobraže- 
vanja, v zdravstvu, otroškem var- 
stva in socialnem skrbstvu. — 
Med novo-zaposlenimi v negospo- 
darstvu sicer prevladujejo kadri 
pravne, upravne in ekonomske 
smeri, ki pa so se v glavnem 
zaposlovali v državnih organih in 
organizacijah, v zavarovalništvu, 
bankah in zbornici. Drugi stro- 
kovni kadri, med njimi so vid- 

Z doseženo rastjo zaposle- 
nosti smo v celoti zaposlili 
priliv iz Sol, pomemben de- 
lež delavcev iz drugih sociali- 
stičnih republik in pokrajin 
ter delavce, ki so se vrnili 
z dela v tujini, razen na se- 
verovzhodnem območju SR 
Slovenije najvišji.' To po- 
meni, da se še vedno ne iz- 
vajajo dovolj učinkovito do- 
govori in ukrepi za zagotav- 
ljanje skladnejšega regional- 
nega razvoja v SR Sloveniji 
ter razvoja na manj razvitih, 
zlasti obmejnih območjih. Od- 
hajanje delavcev v tujino je 
še nadalje v upadanju, vra- 
čanje naših delavcev iz tuji- 
ne pa je približno enako lan- 
skoletnemu, čeprav je bilo 
pričakovati večji priliv glede 
na gospodarske razmere v 
evropskih državah in zlasti 
glede na ukrepe in akcije, ki 
smo jih začeli izvajati že v 
preteklem letu. 

5. Ena od temeljnih usme- 
ritev in predpostavk družbe- 
nega plana je, da bodo de- 
lavci v združenem delu, izha- 
jajoč iz celovitosti procesa 
družbene reprodukcije, opre- 
delili ustrezno razmerje med 
krepitvijo materialne osnove 
svojega dela in zadovoljeva- 
njem osebnih, skupnih in 
splošnih družbenih potreb ta- 
ko, da bodo pri svojih sa- 
moupravnih odločitvah o de- 
litvi dohodka in razporejanju 
čistega dohodka zagotovili hi- 
trejšo rast sredstev za razši- 
ritev materialne osnove zdru- 
ženega dela od rasti dohodka, 
ob počasnejši rasti sredstev 
za zadovoljevanje osebnih, 
skupnih in splošnih potreb v 
prvih dveh letih plana. Pirav 
tako je predvideno, da naj 
bi se družbeni standard, ki 
vključuje skupno poirabo in 
Stanovanjsko gradnjo povečal 
nekoliko hitreje kot osebna 
poraba, oziroma da skupna 
poraba v naslednjih letih lah- 
ko raste največ po enaki 
stopnji kot družbeni proizT 
vod. Gibanja v letu 1976 ka- 
žejo, da se te smernice in 
predpostavke ne uresničujejo 
v celoti, saj bodo po oce- 

neje zastopani pedagoški in zdrav- 
stveni strokovni delavci, pa so se 
v glavnem zaposlovali na delov- 
nih mestih, ki so neposredno po- 
vezana z opravljanjem temeljnih 
funkcij teh področij, kar kaže 
na kadrovske potrebe teh podro- 
čij, ki so znatno nad predvide- 
vanji družbenega plana. 

4Delež nezaposlenih Je v Sto- 
veniji v celoti znašal 1,7 %, na 
severovzhodnem območju Slove- 
nije pa S,7 %. 

naih skupna sredstva za oseb- 
no, skupno in splošno pora- 
bo presegla dogovorjena raz- 
merja in se bo zato znižal de- 
lež sredstev za razširitev ma- 
terialne osnove združenega 
dela. 

Osebni dohodki od dela se 
bodo po ocenah v letošnjem 
letu v globalu povečali hi- 
treje od rasti dohodka. Hkra- 
ti se bodo povečali tudi real- 
ni osebni dohodki na zapo- 
slenega, čeprav produktivnost 
dela stagnira. Na takšno, do- 
kaj avtonomno gibanje oseb- 
nih dohodkov vpliva pred- 
vsem težnja po ohranitvi re- 
alne vrednosti osebnih do- 
hodkov glede na še vedno ob- 
čutno rast življenjskih stro- 
škov ter nedograjenost sa- 
moupravnih sporazumov o 
merilih za razporejanje do- 
hodka in delitev sredstev za 
osebne dohodke, zlasti z vi- 
dika organske povezave med 
nagrajevanjem po tekočem 
in minulem delu in rastjo 
produktivnosti dela. Vzpored- 
no s tem pa imajo tudi si- 
stemi delitve v internih sa- 
moupravnih alctih premalo 
konkretizirana načela in kri- 
terije, s katerimi bi merili 
delavčev dejanski delovni pri- 
spevek, temveč se preveč na- 
slanjajo na formalno siste- 
matizacijo delovnih mest. 
Vse to deluje v smeri izena- 
čevanja osebnih dohodkov 
med različno vrednotenimi 
delovnimi mesti, predvsem 
pa v okviru enako vrednote- 
nih delovnih mest in ne sti- 
mulira kvalitetnega delovne- 
ga prispevka, zlasti še ustvar- 
jalnega in novatorskega dela, 
boljše izrabe delovnega ča- 
sa, materiala in delovnih 
sredstev itd. 

Rast družbenega standarda 
je nižja od rasti osebne po- 
rabe, medtem ko ,se bodo po 
ocenah sredstva za skupno 
porabo v globalu gibala v 
dogovorjenih okvirih5 Pri 
tem pa prihaja do problemov 
pri izvajanju nekaterih pred- 
nostnih nalog, zlasti na po- 
dročju usmerjenega izobraže- 
vanja in raziskovalnega dela, 
predvsem zaradi počasnejše- 
ga gibanja osnovnega združe- 
vanja sredstev za te dejavno- 
sti. Tudi zamuda pri spreje- 
manju sporazumov o teme- 
ljih samoupravnih srednje- 
ročnih planov teh dejavnosti, 
s katerimi se bodo delavci v 
združenem delu v procesu 

5 Pogoj za tako oceno pa je, 
da se bo do konca leta J976 po- 
raba v posameznih družbenih de- 
javnostih realizirala v okviru nji- 
hovih planov. 

svobodne menjave odločali za 
programe razvoja teh dejavno- 
sti in za potreben obseg sred- 
stev, se neugodno odraža na 
skladnejši razvoj teh dejav- 
nosti in na prestrukturiranje 
znotraj njih. 

Kljub perečim finančnim 
problemom pa so bili na po. 
sameznih področjih družbe- 
nega standarda doseženi raz- 
meroma ugodni rezultati. 

Na področju osnovnega iz- 
obraževanja narašča število 
osnovnih šol s celodnevnim 
poukom in s podaljšanim bi- 
vanjem. V izvajanje progra. 
ma male šole pa so vključeni 
vsi otroci pred vstopom v os- 
novno šolo. Stekla je tudi iz- 
gradnja domov za učence in 
študente. Na osnovi samou- 
pravnih sporazumov, družbe- 
nih dogovorov in samopri. 
spevkov se nadaljujejo pozi- 
tivni premiki na področju 
otroškega varstva. Število 
predšolskih otrok, zajetih v 
dnevno varstvo, stalno nara- 
šča. Nove prostorske in ka- 
drovske zmogljivosti zdrav- 
stvene službe so omogočile 
povečanje obsega zdravstve- 
nih storitev in izboljšanje 
kvalitete dela v zdravstvu. 
Narašča tudi delež zaposle- 
nih, ki so vključeni v orga- 
nizirano družbeno prehrano 
med delom. 

Naloge na področju stano- 
vanjske izgradnje kot po- 
membnega elementa družbe, 
nega standarda se zadovolji- 
vo izvajajo. Po ocenah bo v 
letu 1976 dokončano večje 
število stanovanj od predvi- 
denih, vendar pa intenziv- 
nost gradnje popušča pred- 
vsem zaradi občutnega pora- 
sta cen gradbenih storitev in 
materiala, kar. terja odločnej- 
še in celovitejše ukrepe na 
področju politike cen ter ko- 
munalne in zemljiške poli- 
tike. 

6. Nizka gospodarska rast, 
sposobnosti organizacij zdru- 
ženega dela ter prilagajanje 
gospodarstva novim pogojem 
gospodarjenja, kot tudi neka- 
teri omejitveni ukrepi eko- 
nomske politike, zlasti na po- 
dročju plačilne bilance in po- 
litike cen, so vplivali na po- 
stopno upadanje investicijske 
aktivnosti v letu 1976, tako da 
bo skupni realni obseg inve- 
sticij v osnovna sredstva go- 
spodarstva za okoli 3,5 od- 
stotka višji kot v letu 1975. 
Ob nižji rasti investicij v os- 
novna sredstva pa se uspešno 
izvajata dve osnovni nalogi 
družbenega plana: 
bistveno se je zmanjšal delež 
vlaganj v zaloge v družbenem 
proizvodu (od 13,3 odstotka 
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v obdobju 1971—1975 na oko- 
li 7,7 odstotka v letu 1976); 
v okviru vlaganj v osnovna 
sredstva pa močno narašča 
delež vlaganj v gospodarsko 
infrastrukturo, in to pred- 
vsem zaradi intenzivnejše iz- 
gradnje energetskih objektov. 
Na področju drugih dejavno- 
sti skupnega pomena (proiz- 
vodnja hrane ter proizvodnja 
surovin in reprodukcijskega 
materiala) pa rast investicij 
sicer zaostaja za predvideva- 
nji, vendar s tendenco pribli- 
ževanja dogovorjenim postav- 
kam v Dogovoru. 

Ob povečanih vlaganjih v 
infrastrukturo v letu 1976, s 
čimer je plan tudi računal, 
so bila vložena v moderniza- 
cijo in za prestrukturiranje 
predelovalne industrije soraz- 
merno manjša sredstva kot 
v letu 1975. 

Gibanja na področju raz- 
širjene repodukcije v letu 
1976 kažejo, da se s planom 
dogovorjene usmeritve uspeš- 
neje izvajajo — kljub počas- 
nejši rasti proizvodnje in do- 
hodka — na tistih področjih, 
kjer so se že uveljavile sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti kot nosilci aktivnosti za 
skupne razvojne programe in 
kjer so že sprejeti dogovori o 
temeljih samoupravnih pla- 
nov v tekočem petletnem ob- 
dobju. 

7. Na področju ekonomskih 
odnosov s tujino so bili do- 
seženi izvozni rezultati v letu 
1976 precej iznad predvidenj, 
medtem ko se je uvoz zmanj- 
šal, talko da je doseženo 65- 
odstotno pokrivanje uvoza 
blaga z izvozom, kar znatno 
presega razmerje, predvideno 
z družbenim planom ob kon- 
cu planskega obdobja (60-od- 
stotno). S plačilnobilančne- 
ga vidika, ter z vidika večje 
usmerjenosti v izvoz ter sub- 
stitucije uvoza so takšna gi- 
banja ugodna. Hkrati pa je 
tako naglo spreminjanje raz- 
merij v zunanjetrgovinski bi- 
lanci, zaradi zmanjšanega 
uvoza povzročilo težave pri 
izvajanju planov organizacij 
združenega dela. Taiko odsto- 
panje na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino pa je 
povzročilo debalanse na ne- 
katerih področjih, zlasti v 
zveznem proračunu in v de- 
narno kreditnih odnosih. 

Uresničujejo se nekatere os- 
novne naloge v regionalni 
usmeritvi blagovne menjave 
SR Slovenije s tujino: orga- 
nizacije združenega dela so 
izvoz intenzivneje usmerile na 
tržišča dežel v razvoju in ne- 
uvrščenih držav in v zahod- 

ne razvite države; ob občut- 
nem zmanjšanju uvoza iz za- 
hodnih dTžav se je močno 
zmanjšal deficit v trgovanju 
s temi državami. 

8. Začrtana politika sklad- 
nejšega regionalnega razvoja 
v SR Sloveniji se v letu 1976 
le delno uresničuje. Interes 
gospodarstva za vlaganja na 
manj razvitih in obmejnih ob- 
močjih je sicer prisoten, ven- 
dar splošne gospodarske raz- 
mere, kot tudi nezadostna 
pripravljenost ustreznih prog- 
ramov, omejujejo hitrejšo 
rast vlaganj na teh območjih. 
Stopnja rasti družbenega pro- 
izvoda in zaposlenosti je na 
nekaterih manj razvitih ob- 
močjih hitrejša, na drugih pa 
bistveno počasnejša kot v 
merilu SR Slovenije, med- 
tem ko je v poprečju manj 
razvitih območij skoraj ena- 
ka kot v SR Sloveniji. To 
nadalje zaostruje probleme 
zaposlovanja zlasti na nekate- 
rih območjih, kjer je nezapo- 
slenost še sorazmerno viso- 
ka. 

Uresničevanje nalog v zvezi 
z razvojem infrastrukture na 
manj razvitih območjih po- 
teka delno v skladu s predvi- 
devanji, kar velja zlasti za 
modernizacijo cestnega omre- 
žja in urejanje vodotokov, 
medtem ko naloge na pod- 
ročju oskrbe s pitno vodo in 
ener^jo ter izgradnje PTT 
objektov zaostajajo. K take- 
mu stanju prispeva;o prepo- 
časno združevanje sredstev, 
nezadostno pripravljena do- 
kumentacija, kot tudi po- 
manjkanje sredstev za last- 
no udeležbo investitorjev. 

Zaostajanje v pripravi sa- 
moupravnih sporazumov o te- 
meljih planov za. družbene 
dejavnosti in v zvezi s tem 
še nerazčiščen obseg solidar- 
nostnih sredstev, otežuje iz- 
boljševanje življenjskih I in de- 
lavnih razmer delovnih ljudi 
in občanov na manj razvitih 
območjih. 

9. Gibanja v letu 1976 ka- 
žejo, da so bili na nekaterih 

1. Tendence v gospodarsikili 
gibanjih ob koncu leta 1976 
in na prehodu v leto 1977, ki 
v precejšnja meri pogojujejo 
možnosti družbenoekonom- 
skega razvoja v letu 1977, ka- 
žejLjnbslfjdr.ije značilnosti: 

Gospodarska aktivnost, zla- 
sti industrijska proizvodnja, 
postopoma oživlja, pr: čemer 

področjih doseženi pomemb- 
ni premiki skladno z usme- 
ritvami, začrtanimi v družbe- 
nem planu. Povečala se je 
splošna stabilnost gospodar- 
stva, povečal se je izvoz in 
zmanjšal uvoz, dosežene so 
bile nekatere strukturne pre- 
osnove v proizvodnji, investi- 
cijah in družbenih dejavno- 
stih, izboljšata se je likvid- 
nost gospodarstva in finanč- 
na disciplina pod viplivom 
ukrepov za zagotavljanje pla- 
čil med uporabniki družbenih 
sredstev Ti rezultati pa še ne 
zagotavljajo ekonomske sta. 
bilizacije na trajnejših teme- 
ljih. Ob teh gibanjih so nam- 
reč prišli do izraza nekateri 
drugi problemi, ki se kažejo 
zlasti v bistveno zmanjšani 
stopnji gospodarske rasti, 
stagnaciji produktivnosti de- 
la, nezadostni učinkovitosti 
gospodarjenja, v povečanih 
izgubah, zmanjševanju aku- 
mulativne sposobnosti orga- 
nizacij združenega dela, v ne- 
zadostni pripravljenosti za in, 
vestitsijske programe, v giba- 
nju nekaterih oblik porabe 
iznad materialnih možnosti in 
v visoki rasti denarne mase, 
kar vse predstavlja potenci- 
alno nevarnost za ponovno 
oživljanje inflacijske spirale 
in za obnavljanje. stare pro- 
izvodne strukture. 

Iz dosedanjih gibanj je raz- 
vidno tudi zaostajanje pri 
preobrazbi družbenoekonom- 
skih odnosov na osnovi do- 
hodkovnih odnosov, prepo- 
časna preobrazba odnosov na 
podlagi združevanja dela in 
sredstev z vidika odnosov, ki 
temeljijo na minulem delu in 
da v svobodno menjavo dela 
še niso vgrajene ustrezne os- 
nove dohodkovnih odnosov. 

Nadaljevanje navedenih ten- 
dene bi utegnilo ogroziti iz. 
vajanje nekaterih osnovnih 
nalog družbenega plana v na- 
slednjih letih. Zato bo mora- 
la biti celotna aktivnost in 
ukrepi ekonomske politike 
usmerjeni zlasti v reševanje 
teh problemov. 

pa je intenzivnost oživljanja 
v posameznih organizacijah 
združenega dela in proizvod- 
nih grupacijah dokaj različ- 
na. Konjunkturna gibanja v 
svetu m oživljanje domačega 
povpraševanja, zlasti osebne 
porabe, omogočajo postopno 
izboljševanje izkoriščanja 
zmogljivosti in prilagajanje 

strukture ponudbe zahtevam 
povpraševanja. 

Nadaljuje se zmanjševanje 
zalog gotovih proizvodov, kar 
ustvarja ugodnejše možnosti 
za nadaljnjo rast proizvodnje, 
zlasti na tistih seiktorjih,(kjer 
so bili v letu 1976 problemi 
nakopičenih zalog izgotovlje- 
nih izdelkov najbolj pereči; 
hkrati pa so še vedno prisot- 
ni problemi zalog nekaterih 
proizvodov, zlasti sredstev za 
proizvodnjo, kjer se ponud- 
ba v relativno kratkem času 
ni mogla prilagoditi spreme- 
njenim zahtevam povpraševa- 
nja na domačem in tujih trži- 
ščih. 

Nadaljujejo se pozitivne 
tendence v zunanjetrgovinski 
bilanci. Konjunkturna giba. 
nja v svetu omogočajo na. 
daljnjo rast izvoza blaga, 
vendar pa je rentabilnost ia. 
voza pri posameznih organi- 
zacijah združenega dela ne- 
ugodna. V zadnjih mesecih 
letošnjega leta pričakujemo 
postopno oživljanje dinamike 
uvoza, kar bo omogočilo ia- 
boljšanje oskrbljenosti proia- 
vodnje z deficitarnim repro- 
duikcijskim materialom to op- 
remo iz uvoza. 

Gibanje cen je še nadalje 
precej umirjeno, ob tem pa 
so še naprej prisotne zahteve 
za povečanjem in uskrtajeva- 
njem cen na nekaterih pod- 
ročjih, zlasti zaradi narašča, 
nja proizvodnih stroškov, ia- 
gub itd. 

Likvidnost gospodarstva se 
še nadalje -izboljšuje to bo na 
prehodu v leto 1977 zinatno 
višja kut v preteklem letu; 
poveča*j;p firančne discipline 
med uporabniki družbenih 
sredstev kot posledice uve- 
ljavljanja novega sistema pla- 
čevanja pa prispeva k večji 
usklajenosti finančnih in n» 
terialnih tokov, dvigu kvalite. 
te medsebojnih odnosov t 
združenem delu in je osnova 
za stabilnejše gospodarjenje 
v prihodnjem letu. 

Razpoložljivi podatki in 
ocene kažejo, da se bo v delit. 
vi in raziporejanju dohodka 
oziroma čistega dohodka 
zmanjšal delež sredstev sa 
razširitev materialne osnove 
dela v organizacijah združe, 
nega dela, kar utegne nega- 
tivno vplivati na njihovo in- 
vesticijsko sposobnost v pri- 
hodnjem letu; hkrati pa bo- 
do v letošnjem letu po oce. 
nah tudi zinatno večje izgub« 
kot v letu 1975. 

Ob počasnejšem povečanj« 
zalog ter z uveljavljanjem 
večje kvalitete v finančnem 
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poslovanju se postopoma 
sprošča del sredstev, ki je 
lahko ena od pomembnih os- 
nov za oživitev investicijske 
aktivnosti. Še naprej pa bodo 
prisotni problemi, povezani z 
visoko kreditno-monetarno 
ekspanzijo, ki vpliva na po- 
slabšanje strukture virov 
sredstev organizacij združene- 
ga dela, hkrati pa na poveča- 
nje dohodkov, ki se obliku- 
jejo v bančnem poslovanju. 

Na prehodu v leto 1977 so 
prisotni tudi problemi, ki iz- 
hajajo iz sorazmerno hitrejše 
rasti osebnih dohodkov od ra- 
sti dohodka ter dejanski in 
latentni primanjkljaji na po- 
sameznih področjih, zlasti na 
področju skupne porabe, po- 
vezani s prepočasnim prila- 
gajanjem družbenih dejavno, 
sti realnim možnostim zara- 
di prepočasnega stvarnega 
uveljavljanja svobodne me- 
njave dela, na drugi strani pa 
zaradi obveznosti . intenzivnej- 
šega izvajanja prioritetnih na- 
log v skladu z usmeritvami 
družbenega plana. 

2. Razvoj v letu ,1977 in 
možnosti uresničevanja nalog 
družbenega plana SR Slove- 
nije so v precejšnji meri 
opredeljene z dinamiko, po- 
goji in faktorji razvoja, ki bo- 
do v prihodnjem letu prevla- 
dovali na celotnem jugoslo- 
vanskem trgu ter na medna- 
rodnih trgih.6 

Ocene kažejo, da v letu 
1977 lahko pričakujemo na- 
daljnje oživljanje gospodar- 
ske alcbivnosti, posebno na 
nekaterih sektorjih domačega 
povpraševanja (na področju 
innvesticijske in osebne potro- 
šnje). 

Glede možnosti nadaljnjega 
povečevanja izvoznega pov- 
praševanja, ki so močno od- 
visne od razvoja konjunkture 
v svetu, pa velja povzeti oce- 
ne sekretariata OECD7, po 
katerih se bo oživljanje go 
spodarske; aktivnosti, ki je za- 
jelo svetovno gospodarstvo v 
letu 19768, nadaljevalo tudi 
v letu 1977, čeprav z nekoli- 
ko nižjo dinamiko. Tako pri- 
čakujejo v prvem polletju pri. 
hodnjega leta okoli 5 odstot 
no gospodarsko rast v drža- 

' Analiza ostvarivanja društve- nog plana Jugoslavije za period 
1976—1880 u 197«. i 1977. godini 
(Bgd., 30. sept. 1976). 7 OECD Economic Outlook N° 19 
(julij 1976). 8 Po ocenah se bo v letu ISTO 
v državah, članicah OECD, bruto 
družbeni proizvod povečal za 
okoli 5,5 %, industrijska proizvod- 
nja pa za 8,5 %. 

vah OECD, ni pa še zanes- 
ljivo, če to oživljanje gospo- 
darske rasti pomeni tudi dalj- 
seročno tendenco. 

Probleme povečanih defici- 
tov v plačnnih bilancah v le- 
tu 1976 bodo države — čla- 
nice OECD v prihodnjem le- 
tu skušale reševati z zmanjše. 
vanjam uvoza, tako med čla- 
nicami, kot tudi z ostalim 
svetom.' 

Rast cen surovin, ki je po- 
novno pričela v letu 1976, se 
bo verjetno nadaljevala tu- 
di v prihodnjem letu.10 To 
bo ugodno vpliyalo na del 
našega izvoza, obenem pa bo 
tudi obremenjevalo uvoz in 
povzročalo rast proizvodnih 
stroškov, zlasti v nekaterih 
sektorjih proizvodnje; 

Ob takih mednarodnih eko- 
nomskih gibanjih in ob priča- 
kovanih večjih prodajnih 
možnostih na domačem trgu 
bo po zveznih ocenah jugo- 
slovanska zunanjetrgovinska 
menjava lahko, zlasti na os- 
novi poiitike skladnejše regi- 
onalne usmerjenosti v letu 
1977 dosegla ugodno, vendar 
nekoliko nižjo rast. kot v le- 
tu 1976, tako da bo tudi v 
prihodnjem letu izvoz pred- 
stavljal pomemben faktor ra- 
sti proizvodnje. 

V zveznih analizah računa- 
jo v lesu 1977 s povečanjem 
družbenega proizvoda v Jugo- 
slaviji za okoli 5,5 do 7 od- 
stotkov oziroma z okoli 6 do 
8-odstotnim povečanjem indu- 
strijske proizvodnje. Višjo di- 
namiko rasti družbenega pro- 
izvoda (7 odstotkov) bi bilo 
moč doseči, kolikor bi to do- 
puščala ugodnejša konjunktu- 
ra v svetu od pričakovane in 
usmeritev na ustreznejše raz- 
merje v delitvi dohodka za- 
radi okrepitve reprodukcijske 
sposobnosti organizacij zdru- 
ženega dela, kar bi vplivalo 
na hitrejše oživljanje inve- 
sticijskega povpraševanja, di- 
namiziranje proizvodnje in s 
tem hitrejše uresničevanje 
razvojnih nalog. 

Predvidene možnosti razvo- 
ja Jugoslavije v letu 1977 te- 
meljijo tudi na predpostav- 
kah, da bodo do konca leta 
1976 sprejeti pomembni si- 

' V letu 1976 bo po ocenah do- 
sežen za 11,5 % večji uvoz med 
državami članicami OECD ter za 
11,6 % večji uvoz iz ostalih dr- 
žav. Za leto 1977 pa se predvi- 
deva zmanjšanje rasti uvoza med 
državami članicami na 9,5 % ozi- 
roma z ostalimi državami na 
7,5 %. 

m Za prvo pvolletje 1977 pred- 
videvajo okoli 8°/o rast cen na 
drobno v državah OECD. 

stemslc zakoni in da bodo tu- 
di v ietu 1977 uveljavljene 
nadaljnje sistemske rešitve, 
ki bodo na nekaterih področ- 
jih bistveno spremenile pogo- 
je gospodarjenja v smeri ne 
posrednega odločanja in 
hkrati prevzemanja vse več- 
jih pravic in obveznosti zdru- 
ženega dela. 

Analize in dosedanje oce- 
ne razvojmh možnosti za SR 
Slovenijo kažejo, da bo moč 
doseči v letu 1077 okoli 5-od- 
stotno povečanje družbene- 
ga proizvoda. Ta ocena 
upošteva predvsem predpo 
stavke, dinamike in pogoje 
razvoja na celotnem jugoslo- 
vanskem prostoru, opredelju- 
jejo pa jo tudi faktorji raz- 
voja v okviru SR Slovenije, 
med katerimi imajo odloču 
jočo vlogo predvsem razpo- 
ložljive zmogljivosti v sloven- 
skem gospodarstvu, finančni 
položaj, možnosti večjega 
vključevanja v izvoz, uveljav- 
ljanje kvalitetnih dejavnikov 
razvoja in realizacija politi, 
ke delitve, predvidene v druž- 
benem planu. 

Z vidika razpoložljivih zmo- 
gljivosti, ki bodo v letu 1977 
še povečane z vrsto novih 
proizvodnih objektov ocenju. 
jemo, da obstoje ob ugodnej- 
šihi splošnih pogojih pomemb- 
ne materialne možnosti za do. 
seganje tudi hitrejše, okoli 7- 
odstotne rasti družbenega 
proizvoda oziroma okoli 8-od- 
stotne rastin industrijske pro- 
izvodnje." 

Eden od opredeljuj očih fak- 
torjev je izvoz, ki bi moral 
rasti hitreje od rasti družbe 
nega proizvoda, kot so se za- 
vezali udeleženci v družbe- 
nem dogovoru12 in samo- 

11 Po ocenah bodo več kot po- 
lovico predvidenega povečanja 
proizvodnje v elektrogospodarstvu, 
nafti, črni metalurgiji, kovinski, 
kemični, lesni industriji ter in- 
dustriji celuloze in papirja, ozi- 
roma okoli 40% rast celotne in- 
dustrijske proizvodnje omogočale 
nove zmogljivosti. Samo nove ka- 
pacitete v industriji celuloze in 
papirja omogočajo 64% povečanje 
proizvodnje v tej dejavnosti, kar 
bi pomenilo dva poena v rasti 
celotne Industrijske proizvodnje 
oziroma skoraj en poen v rasti 
celotnega družbenega prodzvoda. 
Pretežno na osnovi boljšega izko- 
riščanja obstoječih kapacitet bo 
predvidoma rasla proizvodnja v 
tekstilni, usnjarski, živilski in to- 
bačni industriji ter v barvni me- 
talurgiji. 

* Družbeni dogovor o razvija- 
nju zunanjetrgovinske menjave 
blaga ta storitev, izboljšanja nje- 
ne regionalne strukture ter ra- 
cionalnem nadomeščanju uvosa ža 
obdobje 1976—1-980 je pred pod- 
pisom. 

upravnih sporazumih in kar 
je predvideno v družbenem 
planu. S tem bi se razširile 
možnosti za uvoz surovin in 
opreme za vlaganje v moder- 
nizacijo proizvodnje in izbolj- 
šalo koriščenje razpoložljivih 
zmogljivosti. Dejstvo je, da 
bodo z uveljavljanjem novih 
sistemskih rešitev na tem 
področju možnosti hitrejšega 
razvoja republike še bolj po- 
vezane z rezultati v plačilni 
bilanci oziroma odvisne od 
prispevka k zagotavljanju po- 
trebne zunanje likvidnosti dr- 
žave. Na teh predpostavkah 
bi morali v letu 1977 doseči 
najmanj 7-odstotno rast iz- 
voza blaga, uvoz blaga pa bi 
glede na ugodne rezultate v 
plačilni bilanci, dosežene v le. 
tu 1976, mogel biti za okoli 
7,5 odstotka večji. 

Pomemben faktor hitrejše- 
ga razvoja SR; Slovenije v letu 
1977 je zagotavljanje razme- 
nj v delitvi dohodka in raz- 
porejanju čistega dohodka, s 
katerimi bodo delavci v zdru- 
ženem delu zagotovili obliko- 
vanje sredstev za razširitev 
materialne osnove dela. Ana- 
liza in ocene možnosti razvo- 
ja v letu 1977 izhajajo iz 
predpostavke, da bodo v skla. 
du z usmeritvami družbenega 
plana oziroma dogovora o te- 
meljih družbenega plana13, pri 
razporejanju čistega dohodka 
delavci v združenem delu za- 
gotovili hitrejšo rast sredstev 
za razširitev materialne os- 
nove dela od drugih name- 
nov porabe, oziroma da bodo 
sredstva za zadovoljevanje 
osebnih, skupnih in splošnih 
potreb, kot je to opredeljeno 
v družbenem planu, tudi v le- 
tu 1977 rasla počasneje od 
rasti dohodka. 

Eden najpomembnejših fak- 
torjev, ki -opredeljujejo go- 
spodarsko rast v prihodnjem 
letu, pa je možnost hitrejše- 
ga uveljavljanja kvalitetnih 
dejavnikov razvoja, zlasti 
produktivnosti dela, ki že 
dalj časa v glavnem stagnira 
in tako negativno vpliva na 
hitrejšo gospodarsko rast. 

Poleg uresničevanja razvoj- 
nih nalog (prestrukturiranje, 
modernizacija in avtomatiza- 
cija, inovacije itd.) bo večja 
produktivnost v letu 1977 od- 
visna zlasti od sposobnosti 
prilagajanja organizacij zdru- 
ženega dela pogojem zunanje- 

" V družbenem planu je pred- 
videno, da bodo v prvih dveh 
letih plana sredstva za zadovolje- 
vanje osebnih, skupnih ta sploš- 
nih potreb rasla počasneje od 
dohodka. 
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ga in notranjega tržišča in v 
zvezi s tem odločnejšega uva- 
janja novih dohodkovno pro- 
pulzivnih proizvodov in po- 
slovnega povezovanja organi 
zacij združenega dela na os 
novi združevanja dela in sred- 
stev na območjih, ker obsta- 
Tabela 2 

OCENA OSNOVNIH KAZALCEV RAZVOJA 
V LETU 1977 

— ocenjene stopnje rasti v % 

jajo perspektivne možnosti 
za plasman. 

Na osnovi analiz m. tendenc 
v razvoju ter ob upoštevanju 
pogojev in nalog družbenega 
plana računamo v letu 1977 
z naslednjimi globalnimi ka- 
zalci razvoja: 

Resolu- 
cija 1976 1976 do 

za leto (ocena) 1977 
1976 

Plan 
1976 do 

1980 

Družbeni proizvod 
celotnega gospodarstva 
Industrijska proizvodnja 
Zaiposlenost v druž. sekt. 
Produktivnost dela 
v družbenem sektorju 
gospodarstva 
Izvoz blaga in storitev 
— v tem: izvoz blaga 
Uvoz blaga in storitev 
v tem: uvoz blaga 
Delež investicij v osnov- 
na sredstva gospodar- 
stva v družbenem pro- 
izvodu (tekoče cene) 
Življenjski standard 
Osebna potrošnja 
Družbeni standard 
Realni OD na zaposlen. 

2-3 

- 6 

4 
3,7 
5,1 
I 

2,5 
2,0 
2,9 

0,0 
8,7 

16,0 
—10,0 
—13,0 

22,2 
3,7x 
4,1* 
2,7 
1,4 

5,0 
5,8 
2,6 

2,8 
7.4 
7,0 
7,3 
7.5 

22,4 
4,0« 
4,0x 
3,8 
2,0 

3,7 
3,9 
2,7 

1,4 
8,0 

11,5, 
—1,3 
—2,5 

22,3 
3,8 
4,0 
3,2 
1,7 

6,1 
6.8 
2.9 

3,6 
8,4 
8,2 
5,1 
5,0 

20,lxx 

5,9 

3,0 
* Brez upoštevanja potrošniških 

kreditov; če bi upoštevali tudi vi- 
sok porast potrošniških kreditov 
v letu 1976 in predvideni zmer- 
nejši porast v letu 1977, bi zna- 
šala rast osebne potrošnje v letu 

Predvidoma se bo zaposle- 
nost v družbenem sektorju 
v letu 1977 povečala med 
2,6" do 3-odstotno, odvisno 
od dinamike oživljanja go- 
spodarske aktivnosti. 

Do konca letošnjega leta 
bodo predvidoma sprejeti vsi 
občinski samoupravni spora- 
zumi o politiki zaposlovanja, 
sporazumi o letnih stopnjah 
zaposlovanja in občinski spo- 
razumi o minimalnih standar- 
dih za kulturne in življenj- 
ske pogoje pri zaposlovanju 
delavcev, računamo pa tudi z 

" S predvideno 2,6®/o rastjo za- 
poslenosti v združenem delu bi 
po ocenah lahko zaposlili na no- 
vih in izpraznjenih delovnih me- 
stih okoli 37.000 delavcev; od 
tega zraaSa nairavtni priliv okoli 
25.000 delavcev, na osnovi vrača- 
nja in zaposlovanja zdomcev bi 
zaposlili nadaljnjih 2000 delavcev, 
priliv iz kmetijstva je ocenjen 
na okoli Ii300 delavcev, zaposlo- 
vanje delovno usposobljenih inva- 
lidov pa okoli 3000 delavcev. Na- 
dalje bi zaposlili okoli 500 neza- 
poslenih delavcev, ostalih 6000 do 
70S0 pa bi znašal priliv zaposle- 
nih iz drugih republik. 

1976 6,1%, oziroma rast življenj- 
skega standarda 5,2%, oziroma 
v letu 1977 rast osebne potroš- 
nje okoli 3 % in življenjskega 
standarda okoli 3,3 %. 

»* Cene 1975. 
intenzivnejšim sodelovanjem 
med proizvodnimi in izobra- 
ževalnimi organizacijami. Za- 
to lahko pričakujemo učin- 
kovitejše in skladnejše izvaja- 
nje kadrovske in zaposlitve- 
ne politike v prihodnjem in v 
naslednjih letih. 

Pričakovana rast osebne 
potrošnje in družbenega stan- 
darda temelji na predpostav- 
ki, da se bodo osebni dohod- 
ki ter skupna poraba v skla- 
du z usmeritvami družbenega 
plana tudi v letu 1977 gibali 
za 10 odstotkov počasneje od 
rasti družbenega proizvoda. 
To naj bi v skladu s planom 
zagotovili z izpopolnitvijo sa- 
moupravnih sporazumov o 
delitvi dohodka in razporeja- 
nju sredstev za osebne do- 
hodke ter samoupravnih spo- 
razumov o temeljih planov na 
področjih družbenih dejavno- 
sti, ki so pred sprejetjem. 
Enako razmerje bi na teh os- 
novah morali uresničiti tudi 
na področju splošne porabe. 
Hkrati bi morali pri oblikova- 
nju sredstev za stanovanjsko 
izgradnjo zaradi ohranjevanja 

planiranih razmerij približati 
stopnjo združevanja sredstev 
za te namene smernicam 
družbenega plana. 

V skladu z navedenimi 
usmeritvami bi realni osebni 
dohodki na zaposlenega ra- 
sli nekoliko počasneje od ra- 
sti produktivnosti dela. V 
tem okviru pa bi bilo treba 
zagotovita doslednejše uve- 
ljavljanje principa nagrajeva 
nja po delu, s tem, da bi pri- 
šlo do večjega razlikovanja 
med osebnimi dohodki v od 
visnos+i od osebnega prispev- 
ka v delu, tekočem in minu- 
lem, kar pomeni večjo dife. 
renciacijo osebnih dohodkov 
znotraj skupin delavcev z 
enako formalno strokovno 
usposobljenostjo. ( 

Navedeni kazalci, ki izha- 
jajo iz ocenjenih možnosti 

razvoja v lotu 1977 kažejo, da 
z dinamiko razvoja v letih 
1976 in 1677 zaostajamo za 
predvidevanji družbenega pla- 
na, kar terja maksimalno iz- 
rabo vseh možnosti in rezerv 
za doseganje hitrejše gospo- 
darske rasti. Zato bi morala 
biti aktivnost vseh nosilcev 
planiranja usmerjena v napo- 
re, da se ustvarijo pogoji za 
dinamične j šo gospodarsko 
rast, kot bistvene osnove za 
uspešnejše uresničevanje te- 
meljnih nalog družbenega pla- 
na, to je uresničevanja poli- 
tike ekonomske stabilizacije 
ob intenzivnejših strukturnih 
in kvalitetnih preosnovah v 
ma/terialni in nematerialni 
sferi ter zagotavljanja dina- 
mične investicijske aktivno, 
sti. 

ilL URESNIČEVANJE NALOG 

NA POSAMEZNIH PODROČJIH 

SKUPNE POLITIKE RAZVOJA 

1. FINANČNI REZULTATI IN RAZŠIRJENA 
REPRODUKCIJA 

1.1. Finahčni rezultati 

1.1.1. Pogoje, v katerih so 
se odvijala gospodarska gi- 
banja v letu 1976 ter njiho- 
ve rezultate, lahko na finanč- 
nem področju povzamemo v 
naslednjih globalnih ugoto- 
vitvah: 

— ukrepi za preprečevanje 
antioiparne porabe so vpliva- 
li na relativno nižji izkazani 
dohodek; 

— relativno hitrejša rast 
proizjvodnih stroškov in dru- 
gih oblik porabe v primerja- 
vi z dohodkom je povzročila 
absolutno zmanjšanje sred- 
stev iz tekoče delitve za raz- 
širitev materialne osnove or- 
ganizacij združenega dela in 
tudi izgube, ki so se poveča- 
le nasproti preteklemu letu; 

— sorazmerno nizka sred- 
stva za razširitev materialne 
osnove združenega dela so do- 
polnjena s sredstvi, ki se zbi- 
rajo preko bank, predvsem 
na osnovi varčevanja prebi- 
valstva in zadolževanja v tu- 
jini — ter ■ sredstvi, ki so se 
sprostila zaradi povečane li- 
kvidnosti organizacij združe- 
nega dela; 

— finančni primanjkljaji, 
ki se pojavljajo pri zveznem 
proračunu in v republiki 
(predvsem v energetiki in že- 
lezniškem gospodarstvu) bo- 
do imeli svoje posledice pni 

razporejanju sredstev v zdru- 
ženem delu in bodo omejit- 
veni faktor pri uresničevanju 
družbenega plana in Dogovo- 
ra o temeljih družbenega pla- 
na SR Slovenije za obdobje 
1976—1980. 

Kot je bilo ugotovljeno že 
ob polletnih rezultatih, se 
tudi v ocenah delitve in raz- 
porejanj'a dohodka za leto 
1976 kažejo naslednja global- 
na razmerja: 

a) Dosežen bo visok po- 
rast amortizacije, ki je po- 
sledica revalorizacije vredno- 
sti osnovnih sredstev konec 
leta 1975. Povečana amortiza- 
cija bo pri tistih organizaci- 
jah združenega dela, ki so 
dosleij poslovale na meji ren. 
tabiinosti povzročila, da bo- 
do v zaključnem računu iz- 
kazale izgubo. Revalorizacija 
vrednosti osnovnih sredstev 
je vplivala tudi na visok po- 
rast zavarovalnih premij, ki 
so zajete v pogodbenih obvez- 
nostih, kar še zlasti zahteva 
naglejšo preobrazbo zavaro- 
valstva glede na ustavna na- 
čela; 

b) Močno naraščajo pogod- 
bene obveznosti. Glavni delež 
v okviru teh obveznosti odpa- 
de na obresti, ki so porasle 
ob polletju za 26 odstotkov 
in so znašale kar 6,5 odsstot- 

T 



ka od razdeljenega dohod 
ka.15 Nasproti obveznostim 
za obresti pa znaša priliv od 
obresti le okoli 1,7 odstotka 
od razdeljenega dohodka. Na 
tak odnos vpliva predvsem 
zelo nekvalitetna struktura 
virov sredstev, ki je bila ob 
Tabela 3 
STRUKTURA VIROV 
POSLOVNIH SREDSTEV V 
LETU 1975 

Struktura 
v odst 

Viri poslovnih 
sredstev 100,0 
— lastna sredst . d, 39.p 

— kireddti skupaj 52 f 

a) za osnovna 
sredstva 12,2 

b) za obratna 
sredstva 40,2 

— drugi viri 
■neplačane 
obveznosti) 7,7 

15 Delno je na tak porast vpli- 
val spremenjen sistem obračuna, 
po katerem se morajo obresti in 
zavarovalne premije v celoti kriti 
Iz dohodka. 

konou leta 1975 naslednja: 
Struktura poslovnih sred- 

stev po virih je neugodna za- 
radi sorazmerno visokega de- 
leža kreditov, ki imajo v po- 
gojih šibke organiziranosti 
združenega dela še v precej- 
šnji meri obeležje odtujenih 
sredstev. 

V okvuru pogodbenih ob- 
veznosti se močno povečujejo 
tudi prispevki in članarine 
zbornicam in združenjem, ki 
predstavljajo v delitvi dohod- 
ka sicer minimalen delež 
(0,25 odst). 

c) Ne izvršuje se ena od 
osnovnih nalog razvoja v le- 
tu 1976, po kateri morajo vse 
oblike porabe, razen investi- 
cij rasti počasneje od rasti 
družbenega proizvoda. Reso- 
lucija je predpostavljala, da 
bi morali na vseh področjih 
porabe izhajati iz zmanjševa- 
nja stroškov in povečevanja 
produktivnosti ter iz inten- 
zivnejšega izvajanja progra- 
mov varčevanja. Razmerja v 

delitvi pa kažejo, da se do- 
govorjene predpostavke niso 
uresničile ter da je delež 
osebnih dohodkov in skupne 
porabe porasel za 2,5 poena 
iznad predvidenega. Treba je 
tudi pripomniti, da je do so 
raamerno hitrejše rasti oseb- 
nih dohodkov prišlo prvič po 
daljšem obdobju, v katerem 
so realni osebni dohodki za- 
radi gibanja življenjskih 
Stroškov stagnirali. Podobno 
se je v letu 1976 gibal tudi 
tisti del skupne porabe, ki je 
vezan na osebne dohodke 
kar se kaže v presežkih sred 
stev nad dogovorjenimi pla 
ni ustreznih samoupravnih 
interesnih skupnosti. Obrat 
no pa družbene dejavnosti, ki 
oblikujejo sredstva na osno- 
vi dohodka (republiška izo- 
braževalna in. raziskovalna 
skupnost) izkazujejo pri- 
manjkljaje. 

Ce upoštevamo, da so pla- 
ni samoupravnih interesnih 
skupnosti izkazovali dogovor- 
jene naloge, se je v teh oko- 

liščinah tehnika financiranja 
skupne porabe izkazala kot 
okorna, posebno še v pogo- 
jih oscilacij v gospodarskih 
jibanjih in deformacij v 
procesu delitve dohodka. 

č) Ugotovljena gibanja prej 
navedenih elementov dohod- 
ka so se odrazila na obliko- 
vanju sredstev za razširitev 
materialne osnove za rezerve 
tako, da so nominalno le za 
okoli 3 odstotke večja kot V 
letu 1975. V okviru teh sred- 
stev ima hitrejšo rast amor- 
tizaoija, medtem ko /bodo ob- 
likovana sredstva za sklade 
za okoli 36 odstotkov nižja 
kot v lanskem letu. Naloge 
iz Resolucije in tudi iz sred- 
njeročnega plana o krepitvi 
materialne osnove za razšir- 
jeno reprodukcijo tako v le- 
tu 1976 ne bodo uresničene. 

1.1.2. Za leto 1976 se v 
primerjavi z letom 1975 in 
Resolucijo ocenjujejo nasled- 
nja nominalna gibanja do. 
hodka, povečanega za amor 
tizacijo: 

Tabela 4 

OCENA RAZPOREJANJA DOHODKA PO ELEMENTIH DELITVE Sruktura v % 
— v milj. din 

1975 
real. 

1976 indeks 
ocena 1976/75 

1975 1976 1976 
real. resolucija ocena 

Razdeljeni bruto dohodek (dohodek povečan za amortizacijo)" 65.128 73.653 113 100,0 
Pogodbene obveznosti 5.148 6.439 125 7,9 
Zakonske in samoupravno dogovorjene obveznosti 13.448 15.923 118 20,7 
— zakonske obveznosti 961 911 95 1,5 
— prispevki SIS za družbene dejavnosti 

1. iz dohodka 2.649 2.818 106 4,1 
2. iz OD 9.542 11.533 120 14,7 

— prispevek in obveznosti do SIS s področja gospodarstva 296 661 223 0,4 
Osebni dohodki (bruto) evid. 32.717 38.271 117 50,2 
v tem: 

neto OD in drugi osebni prejemki 24.050 28.183 117 36,9 
Skupna poraba in stanovanjski prispevek 
ter del dohodka za potrebe družbenih služb 5.333 5.508 103 8,2 
Sredstva za razširitev materialne osnove in rezerve 17.149 17.600 103 26,3 
v tem: 
— amortizacija skupaj 9.298 12.582 135 14,3 
— sredstva za sklade 7.851 - 5.018 64 12,0 
od tega: 

1. prispevek za manj razvite v SFRJ 1.288 2,0 
2. prispevek skupnim rezervam 473 0,7 
3. sred. rezerv v TOZD 920 1,4 
4. poslovni sklad 4.805 7,4 
5. dirugi skladi 365 0*5 

100 0 
7,3 

20,4 

51,0 

36,5 

7,0 
28,8 

100,0 
8.7 

21.6 
1,2 

3.8 
15.7 

0,9 
52.0 

38,3 

7,5 
23,9 

17.1 
6,8 

M Bruto dohodek je izkazan po 
»istemu zaključnih računov, ki je 
sedaj v veljavi. Leto 1976 je iz- 
kazano po fakturirani realizaciji, 
leto 1976 pa po plačani realiza- 

ciji; podatki zato niso v celoti 
primerljivi, odražajo pa odnose 
oblikovane v gospodarstvu v teh 
dveh letih. Podatki za leto 1976 
predstavljajo v tej lazi predhodno 

oceno, ki je izdelana na osnovi 
rezultatov periodičnega obračuna 
za I. polletje z upoštevanjem 
sprememb v sistemu obračuna; 
glede na realna in finančna gi- 

banja v II. polletju bodo zato 
lahko Se bistveno spremenjene. 

I 



Izgube v gospodarstvu so 
ob polletju znašale okoli 
8,4 mrd. din, ocenjujemo pa 
da bodo znašale ob koncu 
leta še. okoli 2,2 mrd. din, kar 
je za skoraj 2,5 krat več kot 

Tabela 5 

so znašale v preteklem letu. 
Ob teh izgubah je treba 

računati še s finančnimi pri- 
manjkljaji na drugih področ- 
jih (predvsem zveani prora- 
čun), na pokrivanju katerih 

bo udeležena naša republika 
in ki bodo vplivali na finanč. 
ne možnosti v letu 1977. 

1.1.3. Izhajajoč iz sredstev 
oblikovanih iz delitve dohod- 
ka organizacij združenega de- 

la in upoštevajoč ostaHe vire 
sredstev za materialne na- 
ložbe ocenjujemo, da bi se 
mogla v letu 1976 in 1977 ob- 
likovati za materialne nalož- 
be naslednja sredstva: 

OCENA OBLIKOVANJA SREDSTEV ZA RAZŠIRITEV MATERIALNE OSNOVE 
V LETIH 1976 IN 1977 

— tekoče cene 

I 1976 1977 indeks 

1. Sredstva gospodarstva za razširitev materialne osnove 
— amortizacija (iz tekoče delitve) 
— sredistva za poslovne sklade (realizirano v prejšnjem letu) 
— sredstva, k: so jih TOZD dobile iz poravnave dolgorv in so bdila v letu 1975 

izločena te delitve dohodka" 
Skupaj sredstva 
Zmanjšano za transfere skupaj v tem: 
— kreditiranje sklada za gospodarsko nezadostno razvita območja v SFRJ 

(saldo19) 
— odplačila posojil 

a) domače banke 
b) inozemske obveznosti 

— združevanje sredstev za dejavnosti skupnega pomena skupaj 
1) energetika 
2) železnice 
3) ceste 
4) luka 

— združevanje sredstev za pokrivanje iagiube oz. nedoseženega dohodka v 
elektrogospodarstvu in ŽTP19 

— tekoče pokrivana e izgub gospodarstva 
Razpoložljiva sredstav na nivoju TOZD** 

12.582 
7.851 

1.000 
21.433 

9.956 

1.586 

3.168 
1.129 
2.323 
1.426 

373 
466 

58 

950 
800 

11.610 

13.840 
5.020 

1.000 
19.860 
11.141 

2.084 

4.254 
1.347 
2.656 
1.624 

429 
536 

76 

800 
8.719 

110 
64 

100 
93 

131 

134 
119 
114 
114 
115 
115 
115 

100 

2. Bančna sredstva skupau20 

1. Izvirni dohodki bank 
—neto depoziti prebivalstva (varčevanje) 

2. Dohodki iz transferov skupaj (odplačila domačih posojil, depoziti in podobno) 
3. Bruto inozemska sredstva skupaj 

10.323 

4.060 
6.263 
3.185 

12.104 

4.400 
7.704 
3.700 

117 

108 
123 
117 

4. Združena sredstva za dejavnosti skupnega pomena skupaj 
1. Izvirna sredstva SIS s področja gospodarstva: 

— elektrogospodarstvo (prispevki gospodinjstev in negospodarstva) 
— cestni promet: dohodki od bencina, cestnina in cestne takse 
— vodno gospodarstvo 

2. Združevanje sredstev gospodarstva 

3.536 

467 
664 

82 
2.323 

4.099 

553 
800 

90 
2 856 

116 

118 
120 
110 
114 

5. Drugi viiri: 
— sredstva proračunov in skladov DPS 

SKUPAJ SREDSTVA 
217 

28.730 
250 

28.872 
115 
100,5 

17 V letu 1975 je bilo iz delitve 
dohodka izločeno 3980 milj. din 
kot popravek finančnega rezul- 
tata. Ocenjujemo, da bodo ta 
sredstva skoraj v celoti poravna- 
na v letu 1976. Iz analize Repu- 
bliškega sekretariata za finance 
o teritorialni porazdelitvi terjatev 
izhaja, da okoli 47 % odpade na 
dolžnike v SRS. To pomeni, da 
predstavlja dodatni vir sredstev 
za naložbe le 53 % (47 % pa je 
transfer od dolžnikov na upnike 
v Sloveniji). Ocenjujemo, da go- 
spodarstvo nima programov, da 
bi porabilo ta sredstva v enem 

letu ter je zato njihov učinek 
mogoče razporediti na dve leti. 

18 Od leta 1974 so se začela vra- 
čati sredstva vplačana v letih 
1971 in naprej. V letu 1976 bodo 
znašala vračila okoli 176 milj. 
din iti v letu 1977 okoli 272 milj. 
din. 

19 V letu 1976 bodo morale or- 
ganizacije združenega dela pokriti 
izgubo oziroma nedoseženi doho- 
dek za leto 11975 in za katerega 
niso oblikovale sredstev iz de- 
litve dohodka v letu 1075. Ta 

obveznost je že obračunana kot 
zakonska obveznost iz delitve do- 
hodka 1976. Za izgubo oziroma 
nedoseženi dohodek pa bo potreb- 
no za energetiko združiti okoli 
500 milj. din (izračun še ni iz- 
delan) in ŽTP okoli 450 milj. din. 

20 V sredstvih TOZD so vklju- 
čena tudi sredstva, ki izvirajo iz 
poslovanja z bankami (dohodki 
od obresti in iz delitve dohodka 
bank na ustanovitelje, kar je zna- 
šalo v letu 1975 okoli 1,3 mili- 
jarde din). Povečanje sredstev 
zavarovalnic (saldo med prejemki 

in izdatki) je zajeto v sredstvih 
bank (v točki 2.2 transferi). 
Združevanje sredstev TOZD za fi- 
nanciranje dejavnosti skupnega 
pomena (energetika, železnice, ce- 
ste, luka) je izločeno iz sredstev 
TOZD in prikazano v posebni 
točki 4. 2. K sredstvom TOZD so 
v točki 4. 1 dodana sredstva, ki 
se oblikujejo za financiranje na- 
vedenih dejavnosti z združeva- 
njem sredstev izven delitve do- 
hodka TOZD (iz materialnih stro- 
škov TOZD, iz prispevkov gospo- 
dinjstev in ostalih delovnih orga- 
nizacij). 



Pričakujemo, da bo precej 
večji priliv sredstev od ino- 
zemskih posojil (za 17 od- 
stotkov), kar izhaja iz pro- 
grama izgradnje prioritetnih 
objektov (oprema za NE 
Krško, za TE IV. Šoštanj, 
intenzivna izgradnja plinovo- 
da), izvirni dohodki SIS s 
področja gospodarstva bodo 
porasli za 19 odstotkov (pri- 
spevki gospodinjstev za pora- 
bljeno električno energijo, 
priliv sredstev za ceste od 
pogonskih goriv, od cestne 
takse in cestnine, ter prispev- 
ki za vodovodno omrežje v ce- 
ni vode); bančna sredstva bo- 
do porasla za 10 odstotkov 
(v tem okviru predstavljajo 
sredstva iz varčevanja pre- 
bivalstva okoli 56 odstotkov, 
njihov porast je odvisen od 
porasta osebnih prejemkov, 
obrestne mere in rasti živ- 
ljenjskih stroškov — glede na 
realno rast sredstev za oseb- 
no potrošnjo se povečujejo 
tudi sredstva varčevanja, obe- 
nem pa na ta porast vpliva 
tudi prehod izplačevanja OD 
na hranilne knjižice in teko- 
če račune). 

Ker bodo sredstva iz do- 

mačega varčevanja pri ban- 
kah in kreditov iz tujine po- 
rasla hitreje kot (sredstva or: 
ganizacij združenega dela, bo 
v strukturi virov delež sred- 
stev organizacij združenega 
dela nižji za 4 poene. S tem 
se povečuje zadolženost orga- 
nizacij združenega dela in bo- 
do še naprej v delitvi dohod- 
ka naraščale pogodbene ob- 
veznosti oziroma obresti od 
kreditov. 

Iz prikaza oblikovanja 
sredstev izhaja, da se bo v 
letu 1977 oblikoval za mate- 
rialne naložbe nominalno 
približno isti obseg sredstev 
kot je bil v letu 1976. 

Razpoložljiva sredstva za 
materialna vlaganja pa bodo 
v letu 1977 nekoliko večja, 
upoštevaje med drugim po. 
stopne sprostitve sredstev, 
do katerih je prišlo na pod- 
lagi sorazmerno manjših vla- 
ganj v zaloge v letu 1976, kar 
se odraža tudi v visokem po- 
rastu likvidnih sredstev g»- 
spodarstva, katerih del bo 
ostal letos neporabljen in za- 
to razpoložljiv v prihodnjem 
letu. 

1. 2. Razširjena reprodukcija 

Oblikovanje obsega investi- 
cijskih sredstev in uresniče- 

Tabela 6 

vanje strukture vlaganj v 
sikladu s skupno dogovorje- 

nimi krediteriji y družbe- 
nem planu in dogovoru je 
temeljna predpostavka pri 
ustvarjanju pogojev za sklad- 
nejši, učinkovitejši in stabil- 
nejši družbeno-ekonomski 
razvoj. V lanskem letu spre 
jeti ukrepi so vplivali na ob- 
likovanje in porabo investi. 
oijskih sredstev tako, da je 
bila rast investicijskih izpla. 
čil v zadnjih mesecih prve 
polovice leta 1976 v upada- 
nju. Spremembe v sisteimu 
vrednotenja zalog21 pa so 
vplivale na smotrnejše gospo- 
darjenje, s sredstvi glede na 
vlaganja v osnovna sredstva 
in zaloge. Ocenjujemo, da se 
bo ta proces nadaJkjevai tudi 
v letu 1977 in bo talko znaša- 
la udeležba gospodarskih in- 

21 Obveznost usklajevanja knjigo- 
vodskih cen zalog s prodajnimi 
oenaini ter predpis, da se v vred- 
nost zalog ne more všteti pogod- 
benih obveznosti niti ne akontacij 
za delo, ki ni delo pri proizvod- 
nji teh zatag, je po anketi SDK 
iz julija letošnjega leta že vpli- 
vala na racionalnejše vlaganje v 
zaloge (efefct 725 milijonov din). K 
vzrokom za skromnejšo ceno vla- 
ganj v zaloge v letu 1976 pa lahko 
štejemo še nizek porast proizvod- 
nje in sistem odvisnosti uvoza od 
tavocjnflih dosežkov. 

vesticij v osnovna sredstva, 
updštevaje samostojno oseb- 
no delo, v družbenem proiz- 
vodu 22,3 odstotka, v prvih 
dveh letih iavajanja plana v 
primerjavi s predvidenimi 
20,1 odstotka za obdobje 
1976—1980. 

Ker je v letošnjem letu ob- 
čutneje zmanjšan delež vla- 
ganj v zaloge, se glede na 
določeno sproščanje sredstev 
povečujejo možnosti za inve- 
stiranje v prihodnjem letu in 
s tem tudi za la^je reševanje 
problemov na področjih, ki 
so posebnega pomena za 
uresničevanje skupne razvoj- 
ne politike. Vendar pa bo re- 
alizacija investicijske politike 
v prihodnjem letu v veliki 
meri odvisna od pospeševa- 
nja gospodarske aktivnosti, 
izboljšanja odnosov v delit- 
vi dohodka in s tem izbolj- 
šanja reprodukcijske sposob- 
nosti ter racionalnega kori- 
ščenja združenih sredstev go- 
spodarstva ter itnoaamske 
akumulacije. 

Ob upoštevanju rezultatov 
prvega polletja ter smernic 
za izboljšanje gospodarske 
strukture, kažejo ocene na- 
slednja razmerja v strukturi 
investicij v osnovna sred- 
stva: 

RAZMERJA V STRUKTURI INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA GOSPODARSTVA 

cene 1975 
I. poli.'"' Ocena 

1975 1976 1976 
Možnosti 

1977 
Plan 

1976-1980 

Vlaganja v osnovna sredstva gospodarstva v milij. din 
Struktura v % 
Skupaj 
1. Gospodarska infrastruktura 
2. Agroindustrijskl kompleks 
3. Sttrovihske dejavnosti 
4. Ostalo 
Udeležba v družbenem proizvodu v % 

15.398 

100,0 
21,0 

6,1 
6,9 

66,0 
20,0 

8.011 

100,0 
34,2 

6,3 
6,8 

52,7 

15.940 

100,0 
32,7 

7,0 
6,0 

54,3 
20,2 

17.300 

100,0 
34.3 

7,5 
7,8 

50.4 
20.5 

87.616 

100,0 
34,3 

8,8 
9,4 

47,5 
19,7 

* Podatki IN-4 o plačanih inve- 
sticijah v tekočih cenah (tablo- 
gram SDK, oktober 1976) vsebu- 
jejo tudi letošnja izplačila za 
izvršene investicije v preteklem 
letu in avanse za še neizvršene 
Investicije. 

Predvsem se je letos pr- 
vič po daljšem obdobju po- 
kazala preoriantacija na po- 
večanje deleža gospodarske 
infrastrukture. To povečanje 
gre predvsem na račun in- 
tenzivne izgradnje energet- 
skih objektov, medtem ko 

prometna infrastruktura, zla- 
sti zaradi počasne moderniza- 
cije železniškega prometa,22 

le nekoliko prekoračuje lan- 
skoletno udeležbo. Tudi . ag- 
roandustrijski kompleks še 
vedno zaostaja za planirano 
udeležbo, kažejo pa se ten- 

n Tako bo npr. m moderniza- 
cijo magistrate Koper—Šentilj na- 
mesto planiranih 436 milijonov 
din vloženo letos le 174 milijo- 
nov din. 

dence približevanja k planu, 
kar bo še pospešil medrepu- 
bliški dogovor o temeljih 
plana na tem področju. V 
surovinskih dejavnostih raču- 
namo na povečanje investi- 
cijske aiktivnosti po premo- 
stitvi likvidnostnih težav, zla- 
sti pa še ob izboljšanju kon- 
junkture za nekatere izdelke 
in s pričetkom izgradnje ne- 
katerih novih programov v 
bazični kemiji. Investicijska 
vlaganja v drugih dejavno- 

stih in panogah21 so se 
zmanjšala in bodo v letu 
1976 pod lanskim realnim ni- 
vojem za okoli 1,5 milijarde 
din. Tudi v letu 1977 ne bodo 
po ocenah p;-e,segle ravni iz 
leta 1976. Podatki iz prvega 

23 Vključno inozemski turizem 
in strojegradnja, ki sta oprede- 
ljeni kot področja skupnega po- 
mena; s tem bodo področja skup- 
nega pomena dosegla v prvih 
dveh letih izvajanja plana okrog 
53 % gospodarskih investicij. 
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polletja 1976 kažejo, da so v 
primerjavi s celoletnimi lan- 
skimi investicijami v industri- 
ji najbolj upadla vlaganja v 
lesni industriji (od 13,2 od- 
stotka na 4,9 odstotka od in- 
dustrijskih investicij), v tek- 
stilni industriji (od 9,6 od- 
stotka na 4,4 odstotka) ter v 
kovinski industriji (od 113 
odstotka na 7,6 odstotka), na- 
rastla pa predvsem v proiz- 
vodnji papirja 0od lanskih 
6,1 odstotka na 10,3 odstot- 
ka) ter v industriji usnja in 
obutve (od 1,6 odstotka na 
3,0 odstotka). Z občutnimi 
premiki v globalni strukturi 
v korist dejavnosti, ki so po. 
sobnega pomena za skupen 
razvoj se je v globalni struk- 
turi računalo že ob planskih 
projekcijah. 

Analiza globalne investicij- 
ske problematike24 kaže, da 
zastoje v investicijski izgrad 
nji povzroča v eni petini ne- 
popolna investicijsko tehnič- 
na dokumentacija, neurejena 
soglasja in na nekaterih po- 
dročjih dolgotrajen postopek 
pri odobravanju investicijskih 
kreditov. Takšne vzroke za- 
stojev bo potrebno v prihod- 
nje čim bolj odpravljati. 

Pogoji za začetek procesa 
uveljavljanja temeljnih raz- 
vojnih kriterijev so dani zla 
sti s sprejetjem samouprav- 
nih sporazumov o skupni po. 
litiki bank ter s postopkom 
obveznega evidetiranja inve- 
sticij." V dosedanjih proce- 
sih je čutiti začasno zmanj 
šanje investicijske aktivnosti 
in počasnejše snovanje zlasti 
ambicioznih investicijskih pro- 
gramov." Vzroki za to so 
zlasti: zmanjšanje akumula- 
cijske sposobnosti organizacij 
združenega dela, še česta 
kratkoročna orientacija, iz- 
zvana z reševanjem tekočih 
problemov, ukrepi s področ- 

24 pregled investicijske proble- 
matike 32 večjih objektov oziro- 
ma skupin objektov je pokazal, 
da odpade na zamude in zastoje 
zaradi nezagot, ovij enih finančnih 
sredstev okrog 71 % vseh vzro- 
kov, zaradi zamud gradbenih del 
in dobaviteljev opreme okrog 
6 %, restrikcij pri uvozu opreme 
pa 2 %. 25 V teku so dopolnitve, ki iz- 
hajajo iz enoinpolletnih izkušenj 
gospodarskih zbornic pri izvaja- 
nju zakona o obveznem eviden- 
tiranju investicij. Ugotovljeno je, 
da v nekaterih primerih postopek 
tudi zavira hitrejše uresničevanje 
nekaterih pomembnih programov 
kot je npr. mikroelektronika. 26 V teku zadnjih mesecev je 
bilo evidentiranih le nekaj pro- 
jektov z več kot 100 milijonsko 
vrednostjo. Medtem ko je znašala 
v lanskem letu poprečna vrednost 
evidentiranega projekta okrog 24 
milijonov din, je letos po osmih 
mesecih padla na 14 milijonov 
din. 

ja zmanjšanja medsebojne 
zadolženosti, spremembe v 
virih sredstev (manjši delež 
kvalitetnih dolgoročnih sred- 
stev), omejitev inflacije in 
uveljavljanje ukrepov eko- 
nomske politike, zlasti s po- 
dročja plačilne bilance. 

Pomanjkanje investicijskih 
programov utegjne predstav- 
ljati, resno oviro za spre- 
membe v strukturi investicij 
glede na dogovorjene razvoj- 
ne kriterije in s tem tudi za 
željene kvalitativne struktur- 
ne premike v gospodarstvu. 
Planirana zelo močna investi- 
cijska ekspanzija v srednje- 
ročnih planih organizacij 
druženega dela nima kvali- 
tetne potrditve in sloni v ve- 
tiki meri na nerazdelanih 
programih. 

Predvidene spremembe 
pri diferenciaciji obrestnih 
mer27), racionalne sprostitve 
pri uvozu opreme, ki se ne 
proizvaja doma in korekture 
za odpravljanje cenovnih di- 
sparitet v nekaterih dejavno- 
stih bi mogle spodbuditi več- 
jo investicijsko aktivnost v 
dogovorjenih .smereh. Te mož- 
nosti bodo zlasti večje v pri- 
merih združevanja sredstev, 
kjer bo tudi bolj prišel do 
izraza sistem kriterijev za 
ocenjevanje uspešnosti inve- 
sticijkih projektov: narodno- 
gospodarskih, individualnih 
in specifičnih kriterijev, kot 
so čvrstost dohodkovnih od- 
nosov in povezav, združeva- 
nje sredstev in dela, pred- 
vsem pa povečanje deleža 
lastnih (združenih) sredstev v 
investicijah. 

Upoštevajoč letošnji skrom- 
ni realni porast in predvide- 
no nekoliko hitrejšo investi- 
cijsko aktivnost v letu 1977 
lahko pričakujemo v prvih 
dveh letih izvajanja srednje- 
ročnega plana okrog 6,0 od- 
stotka realno rast gospodar- 
skih investicij v osnovna sred- 
stva družbenega sektorja, kar 
pa še vedno pomeni le 38 od- 
stotkov vseh s planom pred- 
videnih investicij za obdobje 

27 Nov sistem obrestnih mer na 
področju dolgoročnejšega poslova- 
nja bi z diferenciacijo omogočal 
hitrejši razvoj in normalnejše po- 
slovanje zlasti manj akumulativ- 
nih prioritetnih panog in s tem 
ustrezno zmanjšanje stroškov na- 
ietih posojil, ki so v tem letu 
močno porasii. Novi sistem in 
višina obrestnih mer naj bi ve- 
ljala za celotno obdobje 1976 do 
1980 vključno z letos že odobre- 
nimi krediti. Tudi na področju 
kratkoročnega poslovanja bo omo- 
gočeno fleksibilnejše prilagajanje 
obrestnih mer splošnim gospodar- 
skim razmeram, likvidnosti situ- 
acij bank in možnosti v okviru 
doseženega dohodka. 

1976—1980, medtem ko plan 
računa s takšno dinamiko, ki 
bo omogočila v prvih dveh 
letih njegovega izvajanja 43,5 
odstotka vseh, v petletnem 
obdobju predvidenih kivesti 
cij. 

Sodeč po investicijskih pri- 
javah2®) v devetih mesecih le- 
tošnjega leta poteka nepo- 
sredno združevanje dela in 
sredstev med samimi bodoči- 
mi investitorji šele z začet- 
niškimi koraki, saj od pred- 
računske vrednosti 17,6 mili- 
jard din odpade le 139 mili- 
jonov din ali 0,8 o/0 na so- 
vlaganja. Očitno je. da v pra- 
ksi še ni zamenjan v po- 
membnejšem razmerju kla- 
sični kreditni odnos z insti- 
tucijo združevanja dela in 
sredstev, kair terja intenzivi- 
ranje preobrazbe bančništva. 
Zato bi morale poslovne ban- 
ke, v kateri organizaciji zdru- 
ženega dela, samoupravne in- 
teresne .skupnosti in ostale 
družbeno-pravne osebe zdru- 
žujejo prosta sredstva druž- 
bene reprodukcije, dajati 
prednost tistim organizaci- 
jam združenega dela, ki bo- 
do združevale sredstva in de- 
lo pri uresničevanju skupnih 
programov. To načelo, pa tu- 
di obveznosti poslovnih bank 
za združevanje sredstev, je že 
vsebovan v sprejetem dogo- 
voru o skupni politiki poslov- 
nih bank za obdobje 1976 do 
1980 in v osnutkih samoup- 
ravnih sporazumov o nalogeh 
in ukrepih za uresničevanje 
skupnih interesov in ciljev 
upravljalcev v poslovnih ban- 
kah. 

Ustrezna organiziranost za 
večje združevanje dela in 
sredstev na dolgoročnih do- 
hodkovnih osnovah je pogoj 
za hitrejša skupna vlaganja. 
Ob sodelovanju Gospodarske 
zbornice Slovenije so bili do- 
seženi določeni rezultati po 
posameznih področjih oziro- 
ma panogan, v teku pa so še 
številne priprave2') za zdru- 

" Pregled prijavljenih Investicij- 
skih namer v SR Sloveniji v času 
od 1.1. do 30 . 9.1976, Gospodar- 
ska zbornica Slovenije, 20. 10. 
1976. 29 Podrobneje v Poročilu o iz- 
vajanju delovnih programov zbor- 
ničnih organov v letu 1876, Vest- 
nik GZ SPlS, št. 38 z dne 23. sep- 
tembra 196. 

ževanje in sodelovanje na po- 
dročju gradbeništva, kovin- 
ske industrije in Združenega 
podjetja slovenskih železarn, 
v lesni industriji, tekstilni in- 
dustriji, pri nekovinah, pa- 
pirni industriji, komunalnem 
gospodarstvu, prometu in 
zvezah, turizmu ter kmetijjst- 
vu in živilski industriji. 

Kjer že poteka proces zdru- 
ževanja dela in sredstev, j« 
še vedno pretežno zaprt v re- 
gionalne meje, se pa odpirajo 
možnosti za nove medrepub- 
liške povezave30). Po novih 
predpisih se namreč skupna 
vlaganja na področju manj 
razvitih republik in pokraji- 
ne Kosovo delno upoštevajo 
kot poravnava obveznosti ar- 
ganizacdj združenega deda do 
sklada federacije za krediti, 
ranje hitrejšega gospodarske, 
ga razvoja manj razvitih re- 
publik in avtonomne pokraji- 
ne Kosovo31). Ob aktivnosti 
Gospodarske zbornice Slove- 
nije bo treba še nadalje 
vzpodbujati medrepubliška 
skupna vlaganja, kooperacije, 
posliovno-tehnično sodelova- 
nje in še druge oblike pre- 
nosa sredstev in znanja") ter 
se tudi tako zavzemati za ved- 
jo in trajnejšo prodajo te 
delkov. 

" Po anketi članov Ljubljanska 
banke odpade 0,9 % vlaganj T 
druge republike od vseh prijav- 
ljenih investicijskih vlaganj «• 
obdobje 1076—1988. 

11 Manj razvite republike ki 
avtonomna pokrajina Kosovo bo- 
do do konca leta 1976 sprejeto 
ustrezne predpise o merilih, po 
katerih bodo priznavale možnost 
nadomeščanja obveznega posojila 
preko Sklada za kreditiranje hi- 
trejšega razvoja s skupnimi vla- 
ganji, 

" Gospodarska zbornica Slove- 
nije je sodelovala pri dogovorih 
o osnovah za skupno gradnjo Pri- 
mata In I barskih rudnikov v 
Uš<5u, skupno izgradnjo tovarna 
za proizvodnjo izolacijskih mate- 
rialov v Mionici (TIM Laško), 
priprave za gradnjo tovarne zdra- 
vil v Prizrenu ( Krka-Farmakos), 
priprave za izgradnjo skupne bla- 
govne hiše v Prištini, nadalje dve 
tovarni v Makedoniji v okviru 
projekta Gorenja »Dom«, ter za 
skupni projekt Emone in Kme- 
tijskega kombinat« iz Titograd* 
itd. 
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2. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO 

Organizacije združenega de- 
la so se v letu 1976 izrazite- 
je usmerile v izvozno dejav- 
nost, tako da se bo po oce- 
nah povedal izvoz blaga za 
okoli 16 odstotkov. To je ugod-j 
t}0 vplivalo na rast proizvod-' 
nje in splošno gospodarsko 
aktivnost. Ob tokratnem moč- 
nem zmanjšanju obsega uvo- 
za blaga za okoli 13 odstot- 
kov, so se bistveno izboljša- 
li odnosi v menjavi s tujino, 
vendar je skupni obseg bla- 
govne menjave manjši. S pla- 
čilno bilančnega vidika so bi- 
li tako doseženi sicer ugod- 
ni odnosi to manijši deficit, 
s stališča dolgoročnih potreb 
to pogojev nadaljnjega inten- 
zivnega razvoja slovenskega 
gospodarstva pa rezultati ni- 
so. y celoti zadovoljivi. 

Kvalitetne preobrazbe slo- 
venskega gospodarstva v smi- 
slu prioritetne usmerjenosti 
v izvoz to zmanjševanja od- 
visnosti gospodarstva od uvo- 
za namreč ni mogoče doseči 
v tako kratkem obdobju, 
temveč je to dolgoročnejša 
naloga. Zato so skokovite 
spremembe v izvozno uvoz- 
nih odnosih težko vzdržljive, 
zlasti z vidika dinamike raz- 
voja in učinkovitosti gospo, 
danjenja. 

Močnejšo ekspanzijo orga- 
nizacij združenega dela na tu- 
jih tržiščih je omogočalo po- 
stopno izboljšanje konjuktu- 
re v svetovnem gospodarstvu, 
zlasti v nekaterih razvitih za- 
hodnih državah, predvsem pa 
je tak izve® narekovalo 
zmanjšano domače povpraše- 
vanje konec leta 1975 to v 
prvi polovici leta 1976, nako- 
pičene zaloge blaga to manj- 
ša investicijska aktivnost ter 
sistem vezave izvoznih dosež- 
kov z uvoznimi pravicami. 

V letu 1976 so zlasti orga- 
nizacij« združenega dela s po- 
dročja industrije močneje po- 
večale svojo izvozno usmerje- 
nost, medtem ko se je delež 
izvoza kmetijstva kljub moč- 
nejšemu pora;stu izvoza živi- 
norejskih sortimentov zmanj- 
šal. Najmočneje se je pove- 
čal izvoz preko nekaterih 
osnovnih nosilcev izvozne 
aktivnosti v okviru kovin- 
ske in lesne industrije ter in- 
dustrije usnja in obutve. 
Močno so povečale izvoz tu- 
di OZD iz drugih dejavnosti, 
kot so tekstilna industrija, 
barvasta metalurgija, elektro 
industrija ter proizvodnja pa- 
pirja, medtem ko je izvoz v 
kemični to gumarski indus- 

triji nazadoval. 
Medtem, ko je blagovni iz- 

voz močho porastel, je nebla- 
govni devizni priliv kot po- 
sledica manjših dohodkov od 
inozemskega turizma, nižjih 
nakazil zdomcev, kakor tudi 
zaradi slabšanja neto deviz- 
nih učinkov v transportni in 
investicijski dejavnosti v tu- 
jini, v manjši meri prispeva- 
li k izboljšanju odnosov v 
mednarodni menjavi. 

Vsklajevanje uvoznih pra- 
vic z izvoznimi dosežki je po- 
speševalo . izvoz to omejevalo 
uvoz to s tem pozitivno vpli- 
valo na stanje v plačilni bi- 
lanci. Hkrati pa se je izvaža- 
lo za vsako ceno, pogosto tu- 
di na meji rentabilnosti. Ob 
omenjenih možnostih prodaje 
doma so se v izvoz močneje 
usmerile tudi tiste OZD, ki 
so v preteklosti poslovale na 
domačem trgu to ki niso kon- 
kurenčno usposobljene za us- 
pešno sodelovanje na tujih 
trgih. Zato so bili ob nara- 
ščanju proizvodnih stroškov 
in ob nizki produktivnosti de- 
la dosežem tudi slabši fioanč- 
ni uspehi, kar je vplivalo na 
dohodek organizacij združe- 
nega dela, ter na njihovo re- 
produktivno sposobnost. 

Ob naraščajočem izvozu 
blaga je močno nazadoval 
uvoz blaga, kar je predvsem 
posledica izredno restriktivne 
uvozne politike, deloma pa 
tudi prvih rezultatov pri us- 
meritvi organizacij združene- 
ga dela v nadomeščanje uvo- 
za z domačim reprodukcij- 
skim materialom. Poleg ad- 
ministrativnih omejitev je 
vplivala na to, da ni prišlo 
do večje rasti uvoza tudi 
zmanjšana rast proizvodnje. 

Slabša preskrbljenost z uvo- 
ženim reprodukcijskim mate- 
rialom je povzročala zastoje 
v proizvodnji kljub nizki go- 
spodarski rasti. Do zastojev 
je prišlo tudi pri tisti proiz- 
vodnji, ki je sicer usmerjena 
v izivoz, kjer pa uvoz to iz- 
voz nista časovno vsklajena. 
Ob tem organizacije združe- 
nega dela zaradi prešibkega 
povezovanja to združevanja 
niso izkoristile vseh možno- 
sti združevanja deviznega pri- 
liva to uvoznih pravic, kar 
je veljavni sistem dopuščal 
in kar bi zagotovilo bolj ra- 
cionalno porabo in boljšo 
preskrbljenost proizvodnje z 
reprodukcijskim materialom. 

V letu 1976 je zmanjšan tu- 
di uvoz investicijske opreme. 
Zlasti v prvih mesecih letoš- 
njega leta je izredno zaost- 

ren uvoz investicijske opreme 
onemogočal tekoče izvajanje 
nekaterih investicijskih del. 
Ob dejstvu, da slabša repro- 
duktivna sposobnost organi- 
zacij združenega dela in niz- 
ka rast proizvodnje. vplivata 
na termtosko zaostajanje v 
koriščenju prijavljenih 
uvoznih poslov, tudi v drugi 
polovici leta 1976 to v prvi 
polovici leta 1977 ne pričaku- 
jemo občutnejšega povečanja 
uvoza opreme za investicije 
v gospodarstvu33). 

V regionalni usmeritvi bla- 
govne menjave s tujino so 
v letu 1976 doseženi nasled- 
nji premiki:34) 

— dosežena je bila intenziv- 
nejša usmeritev izvoza v de- 
žele v razvoju in neuvršče- 
ne dežele, kair je vplivalo na 
večjo blagovno menjavo, 
kljub manjšemu uvozu; 

— znatno se je izboljšalo 
pokritje uvoza z izvozom v 
zahodne razvite držaive to to 
zaradi občutnega zmanjšanja 
uvoza to močnega povečanja 
izvoza; 

— blagovna meinjava s so- 
cialističnimi deželami se je 
zmanjšala; zaradi večjega iz- 
voza v primerjavi z uvozom 
je hkrati tudi manj uravno- 
težena. 

Ugodno se je razvijalo ob- 
mejno gospodarsko sodelova- 
nje s sosednjimi državami, 
medtem ko je realizacija se- 
jemskih aranžmajev zaostaja- 
la. 

Pri uresničevanju nalog iz 
dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SES za obdobje 
1976—1980 Gospodarska zbor- 
nica Slovenije usmerja sivoje 
delovanje na področju eko- 
nomskih odnosov s tujino v 
smeri zagotavljanja skladnej- 
šega nastopa združenega de- 
la na i tujih -tržiščih, prestruk. 
tuiranja to modernizacije go. 
spodarstva s čemer pospešu- 
je uveljavljanje kvalitetnih 
dejavnikov ditoamičnejšega 
gospodarskega razvoja. 

V tem smislu je bilo te- 
kom letošnjega leta sklenje- 
nih vrsta samoupravnih spo. 

33 Do konca leta 1976 bo uvo- 
ženo predvidoma za okoli 310 
milj. opreme iz konvertibilnega 

razumov, preko katerih bo 
združeno delo v srednjeroč- 
nem obdobju uspešnejše na- 
stopalo na tujih tržiščih: 

Za področje DVE je podpi- 
sanih 5 samoupravnih spora- 
zumov o ustanovitvi konzor. 
cijev za nastop v deželah: 
Kuvajt, Vzhodna Afrika, Ii- 
bij a, Irak, Nigerija. VI pripra- 
vi je še okoli 10 sporazumov. 
Konzorciji za nastop v DVE 
so organizirani na principu 
odprtega sodelovanja s pou- 
darkom na široki poslovni 
ekspanziji to poslovanju na 
podlagi skupnega prihodka. 

Za področje socialističnih 
dežel je sklenjenih 7 samou- 
pravnih sporazumov o usta- 
novitvi interesiiih skupnosti 
za nastop v deželah: ZSSR, 
ČSSE, DDE, Poljska, Mad. 
žarska, Bolgarija to Eomu- 
nija. K temu sporazumu je 
pristopilo do sedaj okoli 80 
organizacij združenega dela. 
Poudarek združevanja je dan 
predvsem na medsebojni 
strokovni ta organizacijski 
povezanosti, koordinaciji, in- 
formiranju, povezovanju uvo- 
za z možnostmi izvoza to us- 
pešnemu vključevanju v orga- 
niziran nastop celotnega ju- 
goslovanskega gospodarstva. 

V teku je akcija za čin} 
širši pristop OZD k že pod- 
pisanemu samoupravnemu 
sporazumu za združevanje 
sredstev za gospodarsko so- 
delovanje z DVE, v kar so se 
aktivno vključile tako OZD 
kot tudi poslovne banke. 
Upravljalci Ljubljanske ban. 
ke so združili znatna sred- 
stva (180 milijonov din) za 
kreditiranje skupnih naložb, 
ki naj spodbujajo gospodar- 
sko sodelovanje s temi deže- 
lami. Eden osnovnih proble- 
mov pa je, premajhno števi- 
lo sodelujočih organizacij 
združenega dela to pomanj- 
kanje sredstev v naslednjih 
letih zaradi zapadlosti že 
odobrenih posojil. To bi za- 
htevalo intenzivnejše vključe- 
vanje organizacij združenega 
dela in združevanje sredstev 
zairadi učinkovitejšega uvelja- 
vljanja tega sporazuma. 

področja; od tega je kar okoli 
85 % realizacije uvoza opreme na 
osnovi starih, prenešenih poslov 
iz preteklega leta in le 15 °/o na 
osnovi novo sklenjenih poslov. 

" Regionalna struktura blagovne menjave (v%) 
1875 1976 

Izvoz blaga 100,0 100,0 
— v razvite zahodne države 54,8 60,0 
— v socialistične države 36,1 28,5 
•- v države v razvoju 9,3 114 
Uvoz blaga , 100,0 100,0 
— iz razvitih zahodnih držav ' 78,6 78,2 
— iz socialističnih držav 16,4 16,2 
— iz držav v razvoju 5,0 6,6 
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O načinu in pogojih skup- 
nega nastopa pri izvajanju 
investicijskih del v tujini je 
sklenjen samoupravni spora- 
zum, ki ga je podpisalo 28 
organizacij združenega dela. 
S tem bo v večji meri omo- 
gočeno neposredno angažira- 
nje združenega dela v deže- 
lah v razvoju na temelju skup. 
nega dohodka in skupnega 
prihodka ter povečana pove- 
zanost in poslovna prodor, 
nost na ta tržišča. Preko 
združevanja dela in sredstev 
za izvajanje investicijskih 
del v tujini bo takšni aktiv- 
nosti dan širši poudarek ter 
omogočeno učinkovito delova- 
nje nosilcev in organizator- 
jev teh poslov. 

V teku so dela na pripra- 
vi samoupravnega sporazuma 
o pospeševanju gospodarske, 
ga sodelovanja obmejnih ob- 
močij, s poudarkom na raz- 
vitejših in dolgoročnejših ob- 
likah gospodarskega sodelo- 
vanja. Prav tako je v pripra- 
vi samoupravni sporazum o 
sodelovanju in skupnem 
usklajenem nastopu gospo- 
darstva na sejemskih prire- 
ditvah in razstavah doma in 
v tajim. 

Gospodarska zbornica Slo- 
venije aktivno deluje na po- 
dročju dopolnilnega izobraže- 
vanja vodilnih in strokovnih 
kadrov, ki opravljajo zuna- 
njetrgovinsko dejavnost. V 
tem smislu je bil že sklenjen 
samoupravni sporazum o po- 
sebnih pogojih strokovnih 
delavcev, razporejenih na 
stalno delo v poslovnih eno- 
tah v tujini. 

V prihodnjem leta bo po- 
trebno okrepiti družbenoeko- 
nomsko osnovo na temelju 
dohodkovnih odnosov in de- 
lovanje že obstoječih konzor- 
oijev in interesnih skupno- 
sti za dežele v razvoju in so- 
cialistične dežele, razširiti 
krog organizacij združenega 
dela, podpisnic teh samou- 
pravnih sporazumov, s teim 
izpopolniti samoupravno or- 
ganiziranost slovenskega go- 
spodarstva za nastope v tu- 
jini. 

Pričakovana počasnejša go 
spodarska rast v razvitih za- 
hodnih državah v prihodnjem 
letu in predvidene omejitve 
pri uvozu zaradi povečanja 
deficita v plačilnih bilancah 
nekaterih razvitih držav v le- 
tošnjem leta bodo terjala na- 
daljnje napore organizacij 
združenega dela, da ob ustrez- 
nih spremljevalnih sistem- 
skih vzpodbudah v letu 1977 
dosežejo nadaljnjo rast iz- 

voza blaga in storitev. Pred- 
videna dinamičnejša gospo- 
darska aktivnost bo terjala 
nadaljevanje usmeritev orga- 
nizacij združenega dela v iz- 
voz ter prožnejše selektivno 
povečevanje uvoza za kritje 
potreb naraščajoče proizvod- 
nje. Izvoz blaga se bo v pri- 
hodnjem letu po dosedanjih 
ocenah lahko povečal za oko- 
li 7, do 3 odstotkov, za konti- 
nuirano rast proizvodnje pa 
bo potrebna tudi hitrejša 
rast uvoza blaga (za okoli 
7,5) s čemer bodo krite po- 
trebe naraščajoče proizvod- 
nje po deficitarnem repro- 
dukcijskem materialu, suro- 
vinah ter opremi, zlasti za 
modernizacijo proizvodnje, 
usmerjene v izrvoz. 

V leta 1977 bo potrebno v 
skladu z novimi sistemskimi 
zakoni na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino spre- 
jeti vse ustrezne samouprav- 
ne splošne akte ter organiza- 
cijske in druge ukrepe, da bo 
novi zunanjetrgovinski in de- 
vizni sistem lahko čim prej 
začel delovati. S tem bo uve- 
ljavljena odločujoča vloga 
združenega dela ter dana 
večja vloga, pomen in pravi- 
ce republikam in pokrajinam 
v skladu z njihovo večjo od- 
govornostjo za stanje lastnih 
plačilnih in deviznih bilanc 
kot dela plačilne in devizne 
biiance| Jugoslavije. 

Ker se bodo v leta 1977 še- 
le postopoma ustvarjali pogo- 
ji za delovanje novega ziuna. 
njetrgovinskega sistema, bo 
moral začasno ostati v velja- 
vi obstoječi sistem zunanje- 
trgovinskega poslovanja. Me- 
hanizem povezovanja uvoza z 
izvozom pa bo potrebno iz- 
popolniti; v uvozmi režim 
vgradit' več fleksibilnosti in 
ga poenosčavitd, s čemer bo. 
do predvsem OZD, ki so moč- 
neje usmerjene na zunanje 
trge, lahko ob redni tekoči 
preskrbi z reprodukcijskim 
materialom ter ob racional- 
nem uvozu opreme, v večji 
meri prispevale k proizvodni 
aktivnosti in k uravnoteženju 
plačilne in devizne bilance. 

Vsklajevanje uvoznih pra- 
vic z izvoznimi dosežki bo 
usmerjalo OZD še nadalje v 
izvozno aktivnost, ob tem pa 
bo potrebno povečati konku- 
renčno sposobnost OZD za 
nastope v tujini, preko viš- 
je produktivnosti dela ter z 
intenzivnejšim združevanjem 
dela in sredstev, tako, da bo- 
do OZD lahko dosegle tudi 
ugodnejše finančne uspehe in 
povečale svojo reproduktivno 

sposobnost. 
Na področju izvoza stori- 

tev, ki predstavlja pomemb- 
no postavko v izboljševanju 
odnosov v menjavi s tujino, 
bo glede na letošnje slabše 
rezultate, potrebno preko bo- 
lje organizirane in kvalitet- 
nejše ponudbe, povečati de- 
vizni priliv zlasti od inozem- 
skega turizma, prometnih de- 
javnosti in gradbenih del v 
tujini. 

Da bi dosegli z družbenim 

3. TRŽIŠČE IN CENE 

3.1.1. Oblikovanje dohod- 
kovnih povezav na podlagi 
odnosov v okviru skupnega 
prihodka med organizacijami 
združenega dela s področja 
trgovine in proizvodnje traj- 
no zagotavlja učinkovitejšo 
organiziranost tržišča, kar 
predvsem vključuje večji iz- 
bor blaga na tržišču in hit- 
rejše prilagajanje proizvod- 
nje zahtevam potrošnje. Da 
bi se samoupravno sporazu- 
mevanje med organizacijami 
združenega dela pospešilo, 
hkrati pa se doseglo tudi več- 
jo koordinacijo med posa- 
meznimi gospodarskimi de- 
javnostmi je Gospodarska 
zbornica Slovenije oblikovala 
poseben odbor, v katerem so. 
delujejo tudi predstavniki 
Zveze sindikatov in republi- 
ških upravnih organov. Od- 
bor je v prvi fazi v svoj de- 
lovni program vključil inici- 
ranje dogovarjanja, ki pome- 
ni uveljavljanje dohodkovnih 
odnosov znotraj posameznih 
dohodkovno, proizvodno in 
poslovno povezanih celot 
(agroživilski kompleks, črna 
metalurgija in kovinska indu- 
strija, lesna in tekstilna in- 
dustrija). 
3.1.2. Založenost v trgovi- 
ni, ki je bila slaba zlasti v 
drugem tromesečju letošnje 
ga leta, se pod vplivom us- 
merjanja dela razpoložljivih 
sredstev bank za kreditiranje 
zalog že izboljšuje. Sprejeta 
politika bank pri kreditira- 
nju zalog v trgovini pa hkra- 
ti tudi pospešuje oblikova- 
nje povezav med trgovino 
in proizvodnjo, saj imajo pri 
dodeljevanju kreditov za za- 
loge prednost tiste organiza- 
cije združenega dela s pod- 
ročja prometa blaga, ki so že 
oblikovale samoupravne spo- 
razume s proizvoouimi orga- 
nizacijami. Pomemren ele- 
ment založenosti na tržišču 
je mobilnost zalog, zato tadi 
integracije znotraj trgovinske 
dejavnosti predstavljajo obli- 

planom predvideno regional- 
no usmeritev blagovne me. 
njave s tujino, bo potrebno 
v prihodnjem letu, ob nada- 
ljevanju intenzivne blagovne 
menjave z deželami v razvo- 
ju, pospešiti in uravnotežiti 
menjavo s socialističnimi de- 
želami ter še naprej streme- 
ti za doseganje ugodnega po. 
kritja uvoza z izvozom na 
področju razvitih zahodnih 
držav. 

ko angažiranja trgovinskih 
organizacij za izboljšanje od- 
nosov na tržišču.35 

3.1.3. Analiza nameravanih 
investicij za področje trgovi- 
ne nakazuje premike pri od- 
ločitvah organizacij združene- 
ga dela s tega področja o no- 
vih vlaganjih; približno polo- 
vico vseh prijavljenih name- 
ravanih investicij se predvi- 
deva za gradnjo maloprodaj- 
nih zmogljivosti v novih sta- 
novanjskih naseljih, povečuje 
pa se tudi delež sredstev, na- 
menjenih za razširitev malo- 
prodajnih in skladiščnih 
zmogljivosti ter modernizaci- 
jo blagovnega prometa36. Ta, 
kšno usmerjanje naložb pod- 
pira tudi dogovorjena poslov- 
na politika bank v republiki. 
Hkrati pa primeri, ko večje 
trgovinske organizacije ob 
ugotavljanju nujnosti izgrad- 
nje maloprodajnih kapacitet 
v novih stanovanjskih nase- 
ljih prevzemajo tudi obvezo 
za izgradnjo teh kapacitet, 
kažejo na spremenjene odno- 
se v samem poslovanju or- 
ganizacij združenega dela s 
področja prometa blaga. 

Eden od temeljnih pogojev 
za dinamične j ši razvoj sloven- 
skega gospodarstva je inten- 
zivnejša izgradnja prodajnih 
zmogljivosti na vsem območ- 
ju SFR Jugoslavije. Iz začetih 
skupnih vlaganj združenega 
dela s področja materialne 
proizvodnje in področja pro- 
meta blaga je razvidno, da so 
se te usmeritve že začele 
uveljavljati, vendar pa je nji- 
hov .obseg še vedno soraz- 
merno majhen. 

"Predvsem na področju trgo- 
vine s prehrambenimi proizvodi 
so takšne integracije is. realizi- 
rane. 36 V prvem polletju letošnjega 
leta je bilo okoli 40 % vseh vla- 
ganj v trgovini namenjenih za 
razširitev maloprodajnih in skla- 
diščnih zmogljivosti ter moderni- 
zacijo pretoka blaga (v lanskem 
letu je bilo za isti namen porab- 
ljenih okoli 30 % investicijskih 
sredstev). 



8.1.4. Dogovorjene na- 
loge na področju preskrbe 
prebivalstva z osnovnimi 
kmetijskimi proizvodi se ne 
izvajajo zadovoljivo. Zato bo 
to še naprej ena temeljnih 
nalog organizacij združenega 
dela s področja trgovine in 
agro industrije kot tudi orga- 
nov dražbeno-političoih skup- 
nositi. 

Tudi organizirano delovanje 
potrošnikov in tako njihov 
vpliv pri oblikovanju cen, 
kvalitete blaga in storitev ter 
na zadovoljivo izbiro blaga še 
ni| zaživelo. 

3.1.5. K Izboljšanju raz- 
mer na tržišču bodo prispe- 
vale tudi nekatere organizira- 
ne akcije, kot so: 

— dogovor o usklajenem 
ravnanju vseh udeležencev v 
blagovnem prometu v prime- 
rni razprodaj in prodaj po 
znižanih cenah3'; 

— uvajanje novih metod 
pri raziskavi tržišča, na os- ■ 
novi katerih se bodo organi- 
zacije združenega dela s pod. 
ročja prometa blaga in mate- 
rialne proizvodnje skupno do- 
govarjale o sortimentu pro- 
izvodnje; 

— v letošnjem letu je bil 
»prejet zakon o temeljih po- 
slovanja organizacij združene- 
ga dela s področja prometa 
blaga in storitev v blagov- 
nem prometu in o sistemu 
ukrepov za preprečevanje kr. 
šdtev enotnosti jugoslovanske- 
ga tržišča na tem področju; 
republiški zakon o blagov. 
nem prometu, ki je že v pri- 
pravi, pa bo dopolnjeval vr- 
zeli, ki se bodo pojavile po 
uskladitvi zveznega zakona z 
Ustavo. 

3.2.1. V končni fazi je pri- 
prava zveznega zakona o os- 
novah sistema in družbene 
kontrole cen, ki v glavnem 
že vključuje rešitve iz zakona 
o združenem delu, in v pre- 
cejšnji meri vključuje stali- 
šča SR Slovenije. 

Usmeritev na reševanje cen 
v okvira vertikalnih povezav 
na osnovi samoupravnega spo- 
razumevanja in družbenega 
dogovarjanja je uveljavljena 
le deloma (gozdarstvo, lesna 
industrija in proizvodnja ce- 
luloze). 

3.2.2. Na področju samo- 
upravnega sporazumevanja o 
cenah v letošnjem letu ni 
bil dosežen večji,napredek in 

je Se vedno prevladujoč 
vpliv upravnih organov. Tu- 
di snovanje sporazumov o 
spremembi zadržanih cen po- 
teka, še vedno v ozkih krogih 
proizvodnih organizacij. Pri 
oblikovanju cen po pogojih 
tržišča — kjer udeležba orga- 
nizacij združenega dela s 
področja promeita blaga ni 
obvezna — se sprejemajo 
sporazumi samo s strani pro- 
izvodnih organizacij, kar je 
v mnogih primerih bliže mo- 
nopolnemu dogovoru, kot ob- 
likovanju cen po pogojih tr- 
žišča. 

3.2.3. Tendence umirjanja 
rasti cen, ki so bile že pri- 
sotne ob koncu lanskega leta, 
se nadaljujejo tudi v leto- 
šnjem letu38; tako je po ne- 
kajletni visoki inflaciji rast 
ravni cen približno enaka kot 
v razvitih evropskih državah. 
Na takšna gibanja cen je, ob 
restriktivni ekonomski politi- 
ki, vplivalo predvsem nekaj 
elementov: nizka dinamika 
gospodarske aktivnosti, zože- 
no povpraševanje, kopičenje 
zalog končnih izdelkov in 
bolj umirjena gibanja cen na 
svetovnem tržišču. Težko je 
oceniti v kolikšni meri je 
takšno gibanje cen posledica 
večjih kvalitet v gospodarje- 
nju in če se bo nadaljevalo 
tudi v razmerah živahnejše 
gospodarske aktivnosti in 
bolj sproščene politike na 
področju oblikovanja cen, 
vendar pa analiza odnosov 
med rastjo cen proizvajalcev 
industrijskih proizvodov in 
cen življenjskih potrebščin 
ter nekaterih kategorij v de- 
litvi dohodka (izpadi dohod- 
ka itd.) kaže na potencialno 
nevarnost za divdg cen. 

Največje umirjanje beležijo 
cene proizvajalcev industrij- 
skih proizvodov, kjer nave- 
dena problematika najbolj iz- 
stopa. Položaj, ki je nastal v 
letošnjem letu lahko na posa- 
meznih področjih okrepi pri- 
tiske na povečanje cen. Ob 

umiritvi proizvajalčevih cen 
imajo proizvodni stroški ten- 
denco naraščanja (stroški 
materiala in predvsem pro- 
izvodnih storitev, stroški lik- 
vidnih sredstev in zavarova- 
nja), hkrati pa aaraidi ne- 
usklajenosti gibanja cen živ- 
ljenjskih potrebščin z dina- 
miko rasti ostalih cen tudi 
osebni dohodki zaposlenih v 
gospodarstvu in družbenih 
dejavnostih vplivajo na soraz- 
merno hitrejšo rast teh kate- 
gorij v razporejanju dohodka 
in poslabšanje reprodukcijske 
sposobnosti organizacij zdru- 
ženega dela. 

Cene na drobno se|nasploš. 
no umirjajo, dinamika rasti 
pa je nekoliko različna po 
posameznih kategorijah cen 
na drobno. Medtem ko so 
imele cene kmetijskih proiz- 
vodov v zadnjih mesecih (del- 
no tudi zaradi močnih sezon- 
skih vplivov) tendenco pada- 
joče dinamike rasti in so ce- 
ne industrijskih proizvodov 
na splošno ostajale iz meseca 
v mesec skoraj nespremenje- 
ne, so naraščale cene stori- 

4. ENERGETIKA 

4. 1. Elektroenergija 
Gradnja elektroenergetskih 

objektov se izvaja v glav- 
nem po predvidenem progra- 
mu, vendar z nekaterimi za- 
mudami. Osnovni razlogi za 
to so nepravočasno zagotav- 
ljanje finančnih sredstev,3* 
nepravočasno pripravljena 
projektna in druga dokumen- 
tacija in kasniitve pri dobavi 
opreme — tako uvozne kot 
domače ter ponekod neustrez- 
no nadzorovanje poteka del. 
Omenjene zamude pa pred- 
vidoma ne bodo negativno 
vpMivalle na izpolnjevanje 
energetske bilance. 

Gradnja NE Krško kasni 
za približno pet mesecev. 
Opravljena je bdla natančnej- 
ša analiza vzrokov ter pod- 

33 Gibanje cen po trimesečjih 
■ v stopnjah rastd 

37 Upravni odbor Gospodarske 
zbornice Slovenije je v juniju 
sprejel »Poslovne običaje o raz- 
prodajah in prodajah blaga po 
znižanih cenah«. 

1975 
Industrijski izdelki: 
— cena proizvodnje 2,5 
— cene na drobno 3,1 
Kmetijski izdelki 
v prodaji na drobno 0,7 
Storitve 4,5 
Skupaj cene na 
drobno 3,3 
Cene življenjskih 
potrebščin 1,7 

junij septem- decem- marca junij 
11975 ber 1975 ber 1975 1976 1976 

do sep- do de- do do do sep- I—IX 76 
tembra cembra marca junija tembra I—1X76 

1975 

0,1 
is 
7,9 

—0,4 
2,4 
5,0 

1976 

0,3 
1,6 

11,4 
0,8 
2,3 
5,2 

1976 1976 

0,6 
1,5 

—3,8 
4.1 
1.2 
0,5 

4,4 
1,0 

—7,5 
2,4 
0,5 

—3,3 

5.6 
8.7 

16,7 
10,9 
10,4 
14,6 

tev nekoliko Mtreje. 
Življenjski stroški so v ce- 

loti po svoji rasti v letoš- 
njem letu znatno bolj umirje. 
ni kot so bili že nekaj let na- 
zaj. Kljub nasplošno zado- 
voljiwim rezultatom na pod- 
ročju obvladovanja življenj- 
skih stroškov, pa dinamika 
rasti cen po posameznih vr. 
stah življenjskih potrebščin 
opozarja na nevarnost, ki 
lahko resno ugrozi osebni 
standard delovnega človeka 
Cene tistih elementov živ. 
ljenjskih stroškov, ki so glede 
na spremembe v dohodku 
najmanj elastične (hrana, sta. 
narine in posamezne vrste 
storitev), naraščajo občutno 
hitreje od cen ostalih vrst 
življenjskih potrebščin. Na- 
daljevanje takšnih tendenc 
skozi daljše obdobje bi lah- 
ko privedlo do hitrejše rasti 
nominalnih osebnih dohod- 
kov in zaradi tega okrepljen 
pritisk na cene proizvajalcev 
ali pa še nadalje poslabševalo 
materialno osnovo združene, 
ga dela za razširjeno repro- 
dukcijo. 

vzeti nekateri ukrepi za po- 
spešitev del. 

Pri PTE Trbovlje, ki bi mo- 
rala biti dokončana v letoš- 
njem letu, so občutne zamu- 
de, zlasti pri izgradnji rezer- 

'Prikazana gibanja cen še ne upoštevajo podražitve nekaterih kme 
tijskih in industrijskih živilskih izdelkov v mesecu oktobru). 

35 Skupščina Samoupravne inte- 
resne skupnosti elektrogospodar- 
stva SR Slovenije je na svojem 
5. rednem zasedanju, dne 5.7. 
1976 sprejela plan graditve elek- 
troenergetskih objektov za leto 
1976. Po tem planu so potrebna 
dinarska sredstva v znesku 
2.974.897.000 din, združena sred- 
stva in prispevki pa so predvi- 
deni v znesku 2.091.047.000 din; 
nepokrit znesek 883.850.000 din 
naj bi se pokril s premostitve- 
nim kreditom poslovnih bank SR 
Slovenije v znesku 360.000.000 din, 
medtem ko bi bilo potrebno za 
523.850.0001 din dodatno angaži- 
rati tuje kredite. 

Preko Združenja poslovnih bank 
je ISE zaprosila poslovne banke 
v SRS, da odobrijo dodatne di- 
narske kredite, Ljubljansko ban- 
ko pa, da pridobi dodatne tuje 
kredite. 

Ljubljanska banka ni poskrbela 
za dodatne tuje kredite, tudi po- 
slovne banke SRS še niso sporo- 
čile svojega sklepa o odobritvi 
premostitvenega kredita razen Ju- gobanke, ki je take odobritev 
odklonila. 

Ker zaradi prej navedenih dej- 
stev planirana poraba s sredstvi 
ni pokrita, Ljubljanska banka ni 
odobravala energetskih sredstev 
za nove objekte, katerih začetek 
graditve je predviden v planu za 
leto 1975, posledica tega pa je 
odlaganje začetka gradnje, nedz- 
vrševanje rokov začetka obrato- 
vanja teh objektov in prekoračit- 
ve, ki nastopajo zaradi časovnega 
odmika graditve. 

1« 



voarskih zmogljivosti. Ni iz- 
gledov, da se bodo dela kon- 
čala pred drugim četrtletjem 
1977. 

Pri gradnji TE Šoštanj IV 
so zamude ocenjene na štiri 
do šest tednov, vendar jih je 
še možno nadoknaditi. 

Visokonapetostno omrežje 
za 220 KV in 380 KV bo do- 
grajeno v predvidenem roku, 
gradnja omrežja 110 KV s 
pripadajočimi objekti distri. 
bucije pa kasni zaradi po 
manjkanja finančnih sredstev 
Kasni dobava merilnih trans 
formatorjev, ki bi morali bi 
ti dobavljeni še v letu 1975. 

Dela pri izgradnji objektov 
na nerazvitih področjih so v 
zaostanku, ker Ljubljanska 
banka še ni odobrila za to 
namenjenih sredstev. Dela se 
izvajajo le s sredstvi iz pre- 
mostitvenih kreditov, ki so 
jih zagotovile gospodarske or- 
ganizacije. 

Za Rudnik urana Zirovski 
vrh je formirana delovna or- 
ganizacija v ustanavljanju. Do 
konca tega leta bodo pri- 
pravljene osnove in izhodišča 
za izdelavo investicijskega 
programa. 

Glede definiranja programa 
o izgradnji objektov za kon- 
tinuitetno preskrbo z elek- 
trično energijo po letu 1980 
so v SOZD Združena elektro- 
gospodarska podjetja Slove- 
nije pripravili predlog krite- 
rijev, ki pa jih Interesna 
skupnost elektrogospodarstva 
še ni sprejela. Rok za opti- 
mizacijo objektov kontinuite- 
te pa je samoupravna interes- 
na skupnost iz konca leta 
1976 premaknila na 30. 7. 1977. 
T.a premaknitev ni v skladu z 
nalogo sprejeto v srednjeroč- 
nem planu SFRJ za obdobje 
1976—1980-, da socialistične 
republike in avtonomne po- 
krajine sprejmejo, na pod- 
ročju dejavnosti posebnega 
pomena, dogovore o izgrad- 
nji objektov, ki se bodo pri- 
čeli graditi v tem srednje- 
ročnem obdobju, končali pa 
po letu 1980. 

V okviru združenih elektro. 
gospodarskih podjetij Slove- 
nije intenzivno delajo na pri- 
pravi enotnih kriterijev za 
določanje cen posameznih 
energetskih virov in priprav- 
ljajo ukrepe, ki bi zagotovili 
racionalnost porabe energet- 
skih virov, transporta in po- 
rabe energije. Pripravljajo tu. 

di program racionalizacije, 
zmanjšanja stroškov poslova- 
nja in postopnega pokrivanja 
stroškov enostavne reproduk- 
cije z lastnimi sredstvi. 

Samoupravni sporazum o 
združevanju sredstev za fi- 
nanciranje graditve objektov 
po samoupravnem planu raz- 
voja elektroenergetike za ob- 
dobje 1976—1980 je podpi- 
salo le okoli 600 temeljnih 
organizacij združenega dela, 
čeprav ga je na referendu- 
mu sprejelo 2854 ali 96 od- 
stotkov vseh temeljnih orga- 
nizacij združenega dela. Ker 
zakoni o zbiranju sredstev za 
financiranje graditve energet. 
skih objektov veljajo do 
31. 12. 1976 je treba do tega 
roka rešiti vprašanje združe- 
vanja sredstev ter pripravi« 
ukrepe za tiste temeljne or- 
ganizacije) združenega dela, ki 
samoupravnega sporazuma 
ne bodo podpisale. 

Še vedno nd pokrit pri- 
manjkljaj v prometu z elek- 
trično energijo za leto 1975. 
Zbranih je le 342.173.307 din 
ali 64 odstotkov od predvi- 
dene vsote. Samoupravna in- 
teresna skupnost bo skupaj s 
SDK morala preveriti vzroke 
za zastoj vi izdajanju zakona o 
zagotovitvi dela sredstev. 

Na podlagi informacije 
združenih elektrogospodar- 
skih podjetij Slovenije z dne 
1. io. 1976 znaša primanjkljaj 
v elektrogospodarstvu Slove- 
nije letos okoli 966 mio din.4" 
Ta primanjkljaj pa je ugotov- 
ljen na osnovi obračunskih 
cen in ni odraz realnega sta- 
nja. Zato bo SOZD Združe- 
na elektrogospodarska pod- 
jetja Slovenije, na zahtevo 
Republiškega komiteja za 
energetiko, pripravil analizo 
primanjkljaja na osnovi de- 
janskih stroškov, dohodka in 
celotnega dohodka. Tako ugo- 
tovljen primanjkljaj bo dan 
v obravnavo Samoupravni in- 
teresni skupnosti elektro- 
gospodarska. 

4. 2. Premogovništvo 

V proizvodnji premoga bo 
plan za letošnje leto izpol- 
njen in za sedaj ni vzrokov, 
ki bi preprečevali izpolnitev 
celotnega plana proizvodnje 
premoga tudi v letu 1977. 

Investicije v REK Velenje 
se v glavnem izvajajo po 
predvidenih načrtih, v Rek 
Zasavje pa kasnijo zaradi po. 
manjkanje uvozne opreme. 
Zaradi težav pri uvozu opre- 
me pa utegnejo v prihodnjem 
letu nastati težave pri izvaja- 
nju investicij tudi v REK Ve- 
lenje. Morebitni izvoz premo, 
ga pa bi takoj zmanjšal raz- 
položljive količine premoga 
na domačem trgu, kjer ga že 
sedaj primanjkuje. Investici- 

4. 3. Nafta in plin 

Samoupravni sporazum o 
temeljih samoupravnih pla- 
nov Samoupravne interesne 
skupnosti za nafto in plin v 
SR Sloveniji za obdobje 
176—1980 je sipirejet ter se je 
začeli uresničevati. 

V rafineriji nafte Lendava 
niso bila predvidena vlaganja 
v leto 1976. V teku so priza- 
devanja za pridobitev doma- 
čih in tujih kreditov; izdelan 
in razpisan je tender za doba- 
vo opreme od domačih in tu- 
jih proizvajalcev. Dokončuje 
se gradnja rezervoarskih pro- 
storov za 40.000 kubičnih me 
trov naftnih derivatov. Dokon- 
čuje se tudi energetski objekt 
za proizvodnjo toplotne in 
električne energije z močjo 
7 MV, ki je vezan na novo 
zmogljivost rafinerije. 

V zvezi z izgradnjo plino- 
vodnega omrežja v SR Slove- 
niji je bila v septembru po- 
trjena zbira inozemskega do- 
bavitelja opreme in izvajal- 
cev." V istem mesecu je bi- 
la ugotovljena investicijska 
vrednost celotne gradnje, ki 

je so v zaostanku tudi v pre- 
mogovniku Laško zaradi po- 
manjkanja sredstev (krediti). 
Sanacijska dela v rudniku 
Kanižarica potekajo po pred- 
videvanjih. Ker poslovne ban. 
ke še niso zagotovile dogo- 
vorjenih sredstev, so v za- 
stoju geološke raziskave v 
rudnikih Kanižarica, Laško 
in| Senovo. 

Samoupravni sporazum o 
urejanju medsebojnih odno- 
sov na področju razvoja pro- 
izvodnje in porabe premoga 
v obdobju 1976—1980 je spre- 
jet in ga je podpisalo več kot 
60 odstotkov predvidenih 
podpisnikov. 

jo je proučila in odobrila 
skupščina delegatov Poslovne 
skupnosti za realizacijo ga- 
zifiikaoije v SR Sloveniji. In- 
vesticijska vsota je za 1,4 mi- 
lijarde din višja od vsote 
sprejete v srednjeročnem pla- 
nu ISNAP po tekočih ce- 
nah.42 

Investitor je v oktobru 
1976 začel z graditvijo plino- 
vodnega omrežja v Sloveniji 
in zatrjuje, da ima vsa po- 
godbena zagotovila izvajalcev, 
da bo gradnja v roku zaklju- 
čena v etapah od leta 1978 
do leta 1980. Uporabniki bo- 
do etapno začeli s porabo 
plina v letu 1978, tako da bo 
tudi Primorska dobila plin 
leta 1980. 

Rezervoarske zmogljivosti: 
investitor Petrol — Ljublja- 
na je začel v oktobru letos 
z gradnjo skladišča za 60.000 
ton naftnih derivatov v Mari- 
boru, kjer so rešeni vsi loka- 
cijski problemi ter financi- 
ranje. Skladišče z zmogljivo- 
stjo okoli 80.000 ton bodo 
predvidoma začeli graditi 

«Po predlogu SOZD Združena elektrogospodarska podjetja Slo- 
venije naj bi se primanjkljaj po- 
kril s sredstvi, M se zbirajo na 
nizki napetosti (335.531.000 din), 
s povečanjem cen za 28 °/o od 
1. 10. 1976 dalje (219.000.000 dfiin), 
z dotacijami iz prispevka na nfeki 
napetosti (138.520.000 din, oziroma 
377.520.000 din, če ne bi bilo do- 
seženo povečanje cen), s prispev- 
kom organizacij združenega dela 
v sestavi SOZD Elektrogospodar- 
stva Slovenije (163.000.000 din) In 
z oprostitvijo vplačil za manj 
razvita območja in za rezerve 
(99.000.000 din). 

41 Francosko-holandska ponudnik SPIE — BATIGNOLLES — Pariš 
in NACAP B. V. Haren. 

* Razlogi so: Razlika v vrednosti osnovnih sredstev, dodatna 
osnovna sredstva in dela (plinovod Trojane—Hrastnik, spremembe 
v mestnih omrežjih), prehod preko Mure, povečanje do dispečerskega 
centra ipd., kurzna razlika, spreminjanje trase zaradi terenskih razmer, 
spremenjeni pogoji pri najemanju tujih kreditov. Pripravljena je nova 
finančna konstrukcija, ki izgleda takole: v din 
1. lastna sredstva vlagateljev 341,947,260 
2. posojilo INA Nafta plina Zagreb za gradnjo skupnega 

dela plinovoda Ceršak—Hromeč 180,000.000 
3. kredit poslovnih bank SR Slovenije 600,000.000 
4. komeroialni kredit Banyue Nationale de Pariš 631,290.000 
5. komercialni kredit Holandische Bank-TJnie N. V. 

in N. V. Slavenburg Bank 704,680.000 
6. finančni oziroma komercialni kredit bančnega 

konzorcija pod vodstvom Bankerst Trust 519,504.000 
7. kredit Ljubljanske banke 725,563.750 
Skupaj 3.722,985.000 



naslednje leto v Ljubljani, 
kjer je reševanje lokacijskih 
zadev še v teku, obenem pa 
še ni rešeno financiranje. Za 
skladišče naftnih derivatov v 
Celju (okoli 40.000 ton) pa 
niso zagotovljena finančna 
sredstva niti niso rešena lo- 
kacijska vprašanja. 

Gradnjo zmogljivosti za 
transport, skladiščenje in raz- 
deljevanje tekočega naftnega 
plina (TNP), izvajajo plinar- 
na Ljubljana, Maribor in Ce. 
Ije. Skupna sredstva ISNAP 
za plansko obdobje 1976— 
1980 znašajo 37,56 mio din in 
so skoraj v celoti angažirana 
z združevanjem sredstev na 
območju Ljubljane, medtem 
ko v Celju in Mariboru še ni. 

5. PROMET 
V železniškem gospodarstvu 

leta 1976 ni zadovoljivo pote- 
kalo uresničevanje usmeritev 
in nalog sprejetih v Resoluci- 
ji, družbenem planu oziroma 
v Dogovoru o temeljih druž- 
benega plana SR Slovftnije — 
in sicer na področju razšir- 
jene reprodukcije ter krepit, 
ve gospodarskega položaja že- 
leznice. 

Nezadovoljivo poteka mo- 
dernizacija železniškega pro- 
metnega križa Jesenice—Do 
bova in Koper—Šentilj, zla- 
sti pa so zastoji pri odprav 
Ijanju ozkih grl (na pragov, 
nih odsekih, v vozliščih in 
ranžimih postajah) in pri za- 
menjavi zastarelih signalno- 
varnostnih in telekomunika- 
cijskih naprav. Od investicij 
v višini 1335 mio dinarjev, ki 
so bile dogovorjene v samo- 
upravnem sporazumu (cene 
iz leta 1975) bo po oceni v 
letu 1976 realizirano le okoli 
620 mio dinarjev. Vzroki so 
naslednji: zakasnitve ^>ri spre- 
jemanju samoupravnega spo- 
razuma o razvoju železniških 
zmogljivosti, zaradi česar še 
niso aktivirani vsi viri finan. 
ciranija.45 Niso tudi še razpo- 
ložljiva vsa sredstva predvi- 
denih domačih kreditov.46 Hi. 
trejše uresničevanje razvoj- 
nega programa ovirajo še 
druge težave kot so npr. pre. 
počasna dobava opreme do- 
mačih proizvajalcev, nerešeno 

so sprejeti. Po informacijah 
ISNAP ne bo zagotovljeno iz- 
boljšanje transporta naftnega 
plina iz jugoslovanskih rafi- 
nerij do Ljubljane, Celja in 
Maribora zaradi pomanjkanja 
sredstev. 

V TOZD Rafinerije Sermim, 
ki je v sestaivu SOZD POLI- 
KEM, je v tefcu študija43 o 
o optimalni velikosti in teh- 
nološkem procesu predvidene 
rafinerije. 

Raziskovalna dela na po. 
dročju nafte in plina so v 
teku, vendar ne v polnem 
obsegu, ker so doslej financi- 
rana le iz lastnih sredstev. 
INA-NAPTA Lendava skuša 
pridobiti predvidene kredite 
prij Ljubljanski banki.44 

kreditiranje domače opreme 
in vozil, ovire za izdajo so- 
glasij za uvoz opreme, ki se 
ne izdeluje v državi, dolgotra- 
jen postopek izdaje uvoznih 
dovoljenj in drugo. Opozoriti 
pa je treba tudi i na subjektov, 
ne vzroke, ki se med drugim 
kažejo tudi v nezadovoljivi 
organizaciji gradbene oprede- 
litve. 

Gospodarski položaj želez- 
nice se je v letu 1976 močno 
poslabšal, tako, da je predvi 
den izpad dohodkov ŽTP Lju. 
bljanalv višini preko 1200 mi- 
lijonov dinarjev. Ker izpad 
dohodka v teku leta ni bil 
tekoče pokrivan, je bilo zelo 
otežkočeno vse poslovanje že- 
leznice. Za rešitev tega pro- 
blema v letu 1976 in v ce- 
lotnem srednjeročnem obdob- 
ju je Skupščina samoupravne 
interesne skupnosti za želez- 
niški in I luški promet SR Slo- 
venije dne 10. septembra 
1976 sprejela sklepe, na osno- 
vi katerih naj bi cene pokri- 
vale stroške reprodukcije,47 

razen stroškov infrastruktu- 
re,48 ki bi se pokrivali s sa- 
moupravnim združevanjem 
sredstev v okviru samouprav- 
ne interesne Skupnosti. 

Samoupravna interesna 
skupnost za železniški in lu- 
ški promet je leta 1975 spre. 
jela in potrdila stabilizacijski 
program ŽTP ljubljana. v te- 
ku je njegova dopolnitev po- 

43 V proučevanju je izgradnja rafinerije v dveh etapah. 44 Raziskave za nafrto in zemeljski plin 
plan vlaganj po cenah iz leta 1975 
plan vlaganj po eskaliranih cenah 
od tega lastna sredstva 
domači krediti 
V letu 1976 je predvideno vlaganje: 
lastna sredstva 
kreditna sredstva 

48,000.000 din 
57,000.000 din 
22,1120.000 din 
34,880.000 din 

1,500.000 din 
2,500.000 din 

sebno s področja ukrepov za 
povečanje obsega dela ter 
varnosti in urejenosti prome- 
ta. Dopolnitve se že izvajajo 
v praksi z akcijami za hiter 
prevoz blaga po načinu »noč- 
ni skok«. Tako so že uspeli 
zajeziti upadanje obsega dela 
na železnici. Vendar pa bo 
Samoupravna interesna skup- 
nost glede na obveze v Dogo- 
voru o temeljih družibenega 
plana, morala do konca tega 
leta sprejeti širši program ra- 
cionalizacije in zmanjšanja 
stroškov poslovanja, ki bo po- 
leg omenjenih dopolnitev 
stabilizacijskega programa 
vključeval tudi kadrovsko 
problematiko, samoupravno 
organiziranost, organizacijo 
dela in racionalizacijo poslo- 
vanja, upoštevaje naloge, ki 
jih je sprejel Republiški ko. 
mite za promet in zveze 
dne 17. junija 1976.4® Uresni- 
čevanje postopnega lastnega 
pokrivanja stroškov enostav- 
ne reprodukcije ŽTP Ljublja- 
na zahteva, da samoupravna 
skupnost za železniški in lu- 
ški promet SR Slovenije: 

— po posameznih letih raz- 
dela program racionalizacije 
in zmanjšanja stroškov po- 
slovanja ter pričakovanih 
učinkov prometne politike; 

— vsako leto preverja uve- 
ljavljanje ukrepov za postop. 

45 Preko 90 % temeljnih organi- 
zacij združenega dela je sprejelo 
ta samoupravni sporazum, ki 
omogoča delno financiranje pro- 
grama razvoja s strani gospodar- 

stva, tekoče koriščenje sredstev 
železnice pa ovira njen nerešeni 
gospodarski položaj. 

«Razpoložljiva tuja sredstva pa 
niso bila v celoti izkoriščena. 

" Sklep Skupščine SIS za želez- 
niški in luški promet 10. 9. 1976: 

- pri formiranju cen je po- 
rebno iz stroškov poslovanja, iz- 

ločiti sfaoSke toiSraistruiktuire in 
to pokrivati ločeno z nadomesti- 
lom; razlika med izpadom trans- 
portnih dohodkov in stroški in- 
frastrukture se nadomesti v obliki 
diferenciranega pomSamja cen; 

— stroški infrastrukture se po- 
krijejo na naslednji način: 

— sredstva, ki jih gospodarstvo 
združuje v srednjeročnem obdobju 
197*5—11980 za razvoj železnice se 
namenijo za pokritje obvezne 
amortizacije 2TP Ljubljana, pri 
čemer se v ničemer ne spremi- 
nja sprejeti program razvoja že- 
lezniških zmogljivosti, 

— podaljša se veljavnost zbi- 
ranja sredstev na način in v vi- 
šini, kot je veljal za pokritje 
izpada transportnih dohodkov v 
letu 1975, 

— preostali znesek stroškov in- 
frastrukture se mora pokriti z 
usklajenimi ukrepi konverzije kre- 
ditov in beneficiranja obrestne 
mere ter temu ustrezno spremem- 
bo zakona o amortizaciji. 48 Sbraški infrastrukture oibse, 
gaja: amoirti-zacijo i infrastruktur 
nih objektov, železniške proge in 
ostale infrastrukture; investicijsko 
vzdrževanje, železniške proge in 
ostale infrastrukture; čuvanje 
proge, tekoče vzdrževanje infra- 
strukture, železniške proge in 
ostale infrastrukture; obresti na 
kredite, železniške proge in osta- 
le infrastrukture; zavarovalne pre- 
mije, železniške proge in ostale 
inftrastrukture; posredni stroški, 
železniške proge in ostale infra- 
strukture. 

no lastno pokrivanje stroškov 
enostavne reprodukcije in re- 
zultate gospodarjenja v že- 
lezniškem prometu; 

—r kot prehodni ukrep pred. 
laga samoupravni sporazum 
zia združevanje sredstev za 
pokrivanje izpada dohodkov 
v obdobju 1975—1980 ter hkra. 
ti sprejema obveznost, da let 
no zmanjšuje obseg teh sred- 
stev v skladu z možnostmi, 
ki sledijo iz rezultatov gospo- 
darjenja ŽTP ali jih omogo- 
čajo drugi pogoji poslovanja. 

K slabemu gospodarskemu 
položaju želeanice je občutno 
prispevala tudi odsotnost si- 
stemskih rešitev. To zahte- 
va, da se v letošnjem letu 
sprejmejo Družbeni dogovor 
o ekonomskih in drugih ukre- 
pih za normalno poslovanje 
železnice, Družbeni dogovor o 
prometni politiki SFRJ in 
Družbeni dogovor o skladnem 
razvoju prometa in zvez SRS. 
šele na podlagi teh dogovo- 
rov bo moč učinkovite je ure- 
jati delitev dela med posa- 
meznimi nosilci prometa. Gle- 
de na to, da uvajanje integral- 
nega transporta zaostaja za 
možnostmi, zlasti pa zaostaja- 
mo na področju uvajanja so- 
dobnih sistemov za prevoz 
cestnih vozil po železnici ter 
v procesih mehanizacije pre- 
tovorov, je potrebno, da ŽTP 
Ljubljana skupaj z drugimi 
organizacijami združenega 
dela, ki se ukvarjajo z orga- 
nizacijo pretoka blaga, pospe, 
šeno dela na uvajanju sodob- 
nih sistemov integralnega 
transporta, zlasti pa na uva- 
janju kombiniranega trans- 
porta za tranzit blaga. Za 
uresničitev te naloge je nuj- 

49 Republiški komite za promet 
in zveze predlaga, da 2T oziro- 
ma 2TP takoj pristopi k nasled- 
njim nalogam: 

1. Ločiti stroške osnovne 'dejav- 
nosti od stroškov infrastrukture 
in to po posameznih progah. 

2. Ločiti stroške in obračune 
osnovne dejavnosti prevoza potni- 
kov in blaga od stroškov ostalih 
dejavnosti. Analizirati ugodnosti, 
ki jih imajo ostale organizacije 
v breme ŽTP. 

3. Cene dostavnega cestnega 
transporta morajo biti odraz de- 
janskih stroškov. 

4. Odpraviti tarifske ugodnosti 
za prevoz blaga in pri obračunu 
sitoajniin za koriistailka železniške- 
ga prevoza. 

5. Dati večji poudarek akvizi- 
ciji ter stalno spremljati in ana- 
lizirati vzroke preusmeritve blaga 
na druge transportne poti. 

6. Posvetiti več pozornosti kva- 
liteti prevoza, varnosti in red- 
nosti v prometu. 

7. Utrditi samoupravno organi- 
ziranost temeljnih organizacij 
združenega dela ter po potrebi 
spremeniti organiziranost tako, 
da bodo delavoi lahko neposredno 
ugotavljali rezultate svojega dela 
in razpolagali z njimi. 

1« 



no, da Samoupravna interes- 
na skupnost za železniški in 
luški promet v sodelovanju z 
Gospodarsko zbornico Slove, 
naje prevzame iniciativo dogo- 
varjanja in povezovanja z 
ostalimi nosilci prometnih 
storitev. 

Pri uresničevanju razvoja 
za leto 1977 se bo v okviru 
dogovorjenih finančnih virov 
nadomestil zaostanek iz leta 
1976, s poudarkom na prio. 
ritete, ki se nanašajo na po- 
večanje propustnosti in var- 
nosti prometa. 

Ena od osnovnih nailog v 
naslednjem letu bo ustanovi- 
tev regionalnih samoupravnih 
interesnih skupnosti ter sa- 
moupravna, organizacijska in 
kadrovska okrepitev republi- 
ške samoupravne interesne 
skupnosti za železniški in lu- 
ški promet, da bi teko učin- 
koviteje uresničevala svoje 
naloge v interesu porabnikov. 

V Luki Koper se je letos 
v strukturi generalnega tovo- 
ra opazno povečala udeležba 
tistih vrst, ki zahtevajo izpo- 
polnitev opremljenosti Luke, 
kot je to predvideno v sred- 
njeročnem programu Luke 
Koper in v samoupravnem 
sporazumu o temeljih samou- 
pravnega plana luških zmog- 
ljivosti v obdobju 1976—1980 
Ta samoupravni sporazum je 
sprejet, vendar pa so organi- 
zacije združenega dela doslej 
združile le okoli 10 odstotkov 
od predvidenega obsega sred- 
stev. v letu 1976 z naložbe v 
infrastrukturo. To je bil del- 
ni razlog, da luka ni pričela s 
predvidenimi vlaganji, pač pa 
se je zaradi tega morala za- 
tekati k ekstenzivnemu zapo- 
slovanju in k tehnološkim 
improvizacijam, kar se nega- 
tivno odraža v letošnjih re- 
zultatih poslovanja. Zaradi 
naraščanja tekočih stroškov 
bodo potrebni veliki napori 
da bo poslovno leto zaklju- 
čila brez izgube. 

Dosedaj v Luki Koper še 
niso pričeli izvajati nobene 
investicije predvidene v sred- 
njeročnem planu. Bazen fi 
nančnih vzrokov je na to vpli 
vala še nepripravljena tehnič 
na dokumentacija in sanira 
nje poškodb, ki so nastaJle v 
prvi fazi izgradnje kontejner 
skega terminala. 

Na področju cestne infra- 
strukture predstavljajo dela 
opravljena pri rekonstrukci 
jah in gradnjah v letošnjem 
letu, le uresničitev sprejetih 
obveznosti iz srednjeročnega 
plana 1971—1975. V prvem 
polletju 1976 je bil obseg 
vzdrževalnih del v okvirih 

programa, medtem ko se je 
v drugem polletju povečal 
predvsem v zveai s potresom 
v Posočju, ki je povzročil 
škodo na cestnem omrežju. 
Pri gradnji novih cest so za- 
mude pri aivto-cesti Vrhni- 
ka—Ljubljana, pri odpravlja- 
nju ozkih grl skozi Ljublja- 
no in Jesenice, ter pri izgrad- 
nji objektov obailne ceste. 
Vzroki za to so nedokončana 
gradbena in urbanistična do- 
kumentacija in še nezagotov- 
ljeni viri financiranja. 

Projektno tehnična doku- 
mentacija za predor Kara- 
vanke je v fazi priprave za 
izdelavo idejnega projekta. 
Z izdelavo glavnega projekta 
pa ne bo možno pričeti pred 
rešitvijo konstrukcije financi- 
ranja (z Avstrijo) graditve pre- 
dora. Glavni projekt za mest- 
ni del hitre ceste skozi Mari- 
bor, ter za odseke ceste Brat- 
stvo — enotnost so v izdela- 
vi. Izdelana je tehnična do- 
kumentacija za rekonstrukci- 
jo mejnega prehoda Šentilj. 
Pir mejnem prehodu Vrtojba 
je sprememba mejne črte po- 
vzročila spremembo vseh 
projektov za ureditev mejne- 
ga prehoda, s tem pa približ- 
no enoletni zaostanek del. 

Pri virih financiranja, ki so 
navedeni v samoupravnem 
sporazumu, zaostajajo dohod- 
ki iz naslova 4 odstotnega 
združevanja sredstev temelj- 
nih organizacij združenega 
dela zaradi manjšanja davč- 
ne osnove. Precejšnje zamude 
v uresničevanju planiranih 
novogradenj so tudi v zvezi 
z neizvedenimi predvidenimi 
podražitvami pogonskih go- 
riv in bo s tem izpadlo okoli 
500 milijonov din v letu 1976. 

Uspešno je zaključena akci- 
ja razpisa posojila za ceste. 
Vpisano je okoli 1160 milijo- 
nov dinarjev nasproti pred- 
videnim 900 milijonom din. 

V teku so priprave za usta- 
novitev samoupravne interes- 
ne skupnosti za ceste SR Slo 
venije in območnih interes- 
nih skupnosti. 

Na področju PTT prometa 
ugotavljamo, da se zadovo- 
ljivo uresničuje plan dohod- 
kov v poštnem prometu, v 
telegrafskem prometu in v te- 
lefoniji. Zaostajajo pa vlaga 
nja v razširjeno reprodukci 
jo, ki bodo v tem letu za 
okoli 150 milijonov dinarjev 
manjša od predvidenih. Ta 
zaostanek predstavlja približ- 
no polletno zakasnitev in ga 
je pripisati v glavnem nasled- 
njim razlogom: pozne 
mu sprejetju srednjeročnega 
plana, zaostajanju pri izdela- 
vi investicijske dokumentaci- 

je, dolgemu postopku pri- 
prav. ki ga določajo predpi- 
sa, pomanjkanju urbanistične 
dokumentacije, kasnitvam pri 
dobavi opreme in montaži in 
ker še ni dogovorjen način 
zbiranja oziroma združevanja 
sredstev uporabnikov. 

Na drugih področjih pro- 
meta, za katera sicer niso 
sprejete konkretne naloge v 
sklopu dogovora o temeljih 
družbenega plana, so pa ob- 
ravnavana v družbenem pla- 
nu, je položaj naslednji: 

Za razvoj letališke infra- 
strukture še ni dokončno ob- 
likovan osnutek samouprav- 
nega sporazuma o temeljih 
plana. Zato je ostalo nereše- 
no vprašanje njenega financi- 
ranja. Med drugim je odpr- 
to vprašanje sredstev za od- 
plačilo anuitet letališča Ma- 
ribor in virov za financiranje 
planiranih investicij na leta- 
lišču Brnik. Zastoji na tem 
področju terjajo intenzivira- 
nje dela pri formiranju samo- 
upravne interesne skupnosti 
za letališko infrastrukturo v 
SR Sloveniji55 z nalogo, da se 
pripravi in sprejme samou 
pravni sporazum že v letoš 
njem letu (po možnosti že v 
svežnju samoupravnih spora- 
zumov o temeljih pISanov 
družbenih dejavnosti). 

V cestnem prometu niso 
sprejeli samoupravnega spo- 
razuma o temeljih plana 
srednjeročnega razvoja. Vzrok 
je predvsem v tem, ker so 
organizacije združenega dela 
s področja cestnega trans- 
porta planirale svoj razvoj 
brez uskladitve z drugimi no- 
silci transportnih kopenskih 
storitev. Gospodarska zborni- 
ca Slovenije bo v sodelovanju 
z Republiškim komitejem za 

promet in zveze ter Samou- 
pravno interesno skupnostjo 
za železniški in luški promet 
pripravila stališča za uskladi- 
tev samoupravnega sporazu- 
ma o temeljih plana z dru- 
gimi nosilci prometa. V zvezi 
s tem je potrebno tudi pospe- 
šeno regionalno povezovati 
organizacije združenega dela 
s področja cestnega prometa. 
Nosilec te naloge bo po do- 
govoru Gospodarska zbornica 
Slovenije v sodelovanju z Re- 
publiškim komitejem za pro- 
met in zveze in Zvezo sindi- 
katov Slovenije. 

Trgovska mornarica je po- 
večala v letu 1976 svoje zmo- 
gljivosti v skladu s predvide- 
vanji srednjeročnega družbe- 
nega plana SR Slovenije. 
Okrepila in modernizirala je 
obstoječe linije z nakupom 
novih polkontejnerskih ladij 
(letos je pridobila tri, prihod, 
nje leto pa še dve ladji), od- 
prla je novo linijo za Sred- 
njo Ameriko in bo s števil- 
nejšimi prevozi še bolj pove- 
zala naše gospodarstvo z de- 
želami v razvoju. 

Kljub recesiji na svetovnem 
tržišču pomorskega prevoza, 
mornarica uspešno posluje in 
uspeva dobivati tovore. Pri 
uresničevanju začrtanega raz- 
voja ostaja še naprej pro- 
blem spremembe predpisov o 
uvoznih dajatvah pri nabavi 
novih ladij. 

Nameravana integracija 
zračnih prevoznikov v SFRJ 
na temelju delitve dela v le- 
tošnjem letu ni uspela in 
ostaja kot naloga v bodoče. 

VInex Adriji se razvoj ne 
odivija po srednjeročnem pla- 
nu zaradi izgubljenega le- 
tala.51 

6. VODNO GOSPODARSTVO 
V skladu s planom in Do 

govorom o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije za 
obdobje 1976—1980 ter Sred- 
njeročnim načrtom razvoja 
vodnega gospodarstva Slove- 
nije so Območne vodne skup- 
nosti in Zveza vodnih skup- 
nosti Slovenije sprejele fi- 
nančne načrte in načrte de; 
za leto 1976. Po do,sedanjih 
ocenah bo letni načrt del iz- 
polnjen z okoli 70 odstotki, 
dohodki pa bodo realizirani 
80 do 85 odstotno. 

Dela v letu 1976 so usmer- 
jena predvsem v redno vzdr- 
ževanje obstoječih vodno-go 
spodarskih objektov in na- 
prav v splošni rabi, pomemb- 
nejših naravnih vodotokov, v 
dokončanje začetih investicij 

in zagotovitev sredstev za 
nujne nove investicije, ki jih 
terjajo mednarodne obveze 
ali sprejete obveze do sosed, 
nlh republik. Vzrok za manj- 
ši obseg del je predvsem ne- 
redno plačevanje uvodnega 
prispevka podpisnikov Spora- 
zuma o zagotovitvi sredstev 
za izvedbo načrtov. Kasni tu- 
di gradnja kanalizacij, čistil- 
nih naprav in vodovodov; 
letošnja vlaganja so bistveno 
nižja od povprečno predvide- 
nih vlaganj v srednjeročnem 
načrtu, predvsem zato, ker in 
vestitorji nimajo pripravlje- 
ne investioijsko tehnične do- 
kumentacije niti zagotovlje- 
nih sredstev za lastno ude- 
ležbo. 

»Doslej je že ustanovljen ini- 
ciativni odbor. 

51V letošnjem to prihodnjem 
letu je predvidena nabava po 
enega letala. 
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V letu 1977 se bodo inten- 
zivirala dela na: 

— urejanje vodotokov na 
tistih območjih, kjer je po- 
trebno ustvariti osnovne po- 
goje za izvedbo melioracij; 

— na varstvu voda (kanali- 

zacije in čistilne naprave) in 
vodooskrbe; 

— na sistematični izdelavi 
študij in predprojektov, ki 
imajo za cilj učinkoviti dalj- 
šeročni razvoj vodnega gospo- 
darstva. 

7, KMETIJSTVO IN ŽIVILSTVO 

7.1. Na področju kmetij- 
stva so rezultati v proizvod- 
nji v skladu z resolucijo za 
leto 1976 oziroma v skladu z 
družbenim planom. V tem ok- 
viru je slabšo realizacijo do- 
segla poljedelska proizvodnja, 
predvsem zaradi suše, ki je 
prizadela krmske rastline in 
hmelj. Pridelek sadja in groz- 
dja bo nadpovprečen. 

Prav tako bo tudi obseg 
živinorejske proizvodnje ugo- 
den in bo za okoli 4 odstot- 
ke večji kot v letu 1975. Z 
izplačilom dodatnih premij za 
mleko in meso iz sredstev 
proračuna SR Slovenije in 
sredstev rizičnega sklada živi- 
norejske poslovne skupnosti, 
je bil delno prernoščen raz- 
korak med odkupnimi cena- 
mi in nesorazmerno visoki- 
mi proizvodnimi stroški. S 
tem je bil v SR Sloveniji za- 
držan interes rejcev živine ta- 
ko, da je bila proizvodno a go- 
vejega mesa .skoraj v celoti 
nemotena in ohranila se je 
osnovna čreda govedi. To da- 
je dobre možnosti tudi za pro- 
izvodnjo v letu 1977, ki pa 
bodo izkoriščene le v prime- 
ru, če bodo sprejeti nekateri 
ukrepi glede korekcije za- 
ščitnih cen za mleko, ki jih 
je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, v skladu z resolu- 
cijo za leto 1976, predlagal 
Zveznemu izvršnemu svetu. 

Sprejetje omenjenih ukre- 
pov je nujno tudi zaradi te- 
ga, ker Živinorejska poslov- 
na skupnost po 1. novembru 
1976 ne bo imela več sred- 
stev za nadaljnje izplačeva- 
nje dodatnih premij za pita- 
no govedo. 

7.2. V skladu z osnutkom 
zakona. o združenem delu so 
bili doseženi prvi rezultati 
v samoupravni in po,slovni or- 
ganiziranosti. Poslovno in do- 
hodkovno povezana celota je 
nastala v hmeljarstvu, prvi 
premiki pa so bili doseženi 
v živinoreji in deloma v pro- 
izvodnji in predelavi grozdja 
ter sadja. Premalo je bilo sto- 
rjenega na področju povezova- 
nja proizvodnje in predelave 
vrtnin ter tržne proizvodnje 
in odkupa žit. Zaradi slabe- 
ga dohodkovnega položaja ka- 
žejo večjo pripravljenost za 
povezovanje proizvajalca v 
primarni proizvodnji kot v 

predelovalnih organizacijah 
in trgovini, razen redkih iz- 
jem (SOZD, ABC, Pomurka), 
Glede povezovanja z drugimi 
območji v Jugoslaviji ni vid- 
nih rezultatov, razen na po- 
dročjih, kjer je sodelovanje 
že utečeno. 

Poslovne skupnosti so po- 
stale pomemben dejavnik raz- 
voja posameznih področij v 
kmetijstvu, čeprav so nekate- 
re še v preveliki meri usmer- 
jene v kratkoročno reševanje 
ekonomskih vprašanj. 

V intenzifikaciji poljedelske 
proizvodnje je bil pri rabi 
gnojil dosežen napredek, ki 
je, kljub vplivu izredno neu- 
godnih vremenskih razmer, 
omogočil povečanje skupne 
proizvodnje poljščin. Za pred- 
videvanji zaostaja tržna pro- 
izvodnja žit, predvsem zaradi 
slabe organiziranosti odkupa 
in nezadostne povezanosti ži- 
tnopredelovalnih podjetij s 
kmetijskimi zadrugami in 
obrati za kooperacijo. Zaradi 
izboljšanja tržne. proizvodnje 
pšenice je trenutno v teku 
skupna akcija Zadružne zve- 
ze in Žitne skupnosti, začen- 
ši z akcijo za uresničitev, pro- 
grama jesenske setve in iz- 
boljšanje agrotehnike. 

Proizvodnja sladkorne pe- 
se poteka po programu; v 
pripravo za izgradnjo slad- 
korne tovarne pa so nezadost- 
no angažirani domači razi- 
skovalni potenciali in indu- 
strija za proizvodnjo indu- 
strijske opreme. 

V izredne težave je zašla 
proizvodnja hmelja. Stagnaci- 
ja, cen hmelja in valutna ni- 
hanja na svetovnem trgu ter 
hitra rast stroškov v proiz- 
vodnji so proizvajalce hmelja 
privedli v izredno neugoden 
ekonomski položaj, ki se je 
v letu 1976 zaostril še zaradi 
slabših pridelkov,- na kar je 
vplivala suša. Dabi se izogni- 
li vsaj delu posledic, ki iz- 
hajajo iz tega stanja, je Iz- 
vršni svet skupščine SR Slo- 
venije predlagal ustrezne 
ukrepe, ki se obravnavajo na 
ravni zveznih organov. 

Melioracija družbenih zem- 
ljišč in v melioracijskih 
skupnostih združene zemlje 
kmetov, je potekala v letu 
1976 v večjem obsegu kot v 
prejšnjih letih. Melioracije pa 

so se doslej izvajale le na 
posameznih manjših kom- 
pleksih, ker niso bila izvede- 
na regulacijska dela na vodo- 
tokih, ki bi omogočila melio 
racije na večjih kompleksih. 
Zato dosedanje izvajanje me- 
lioracij odstopa od planirane 
dinamike. To terja, da Zveza 
vodnih skupnosti pospeši re- 
gulacije posameznih vodoto. 
kov in s tem omogoči meJdo- 
raoije na večjih kompleksih, 
hkrati pa tudi valorizacijo 
prispevka od spremembe na- 
membnosti kmetijskih zem- 
ljišč. 

K samoupravnemu sporazu- 
mu o temeljih srednjeročne- 
ga programa kmetijstva in ži. 
vilstva v obdobju 1976—1980 
se je vključilo 150 temeljnih 
organizacij združenega dela. 
Sporazum bo podpisan v no- 
vembru 1976. 

Realni obseg vlaganj v kme- 
tijsko proizvodnjo bo po oce- 
ni v letu 1976 nekoliko nad 
obsegom v letu 1975, vendar 
zaostaja za programom pred- 
vsem zaradi težaivnega dohod- 
kovnega položaja panoge in 
deloma zaradi problematike 
trajnih obratnih sredstev, ki 
je bila rešena šele v septem- 
bru 1976. Investiranje je še 
vedno preveč usmerjeno v 

namene s kratkoročnimi proiz- 
vodnimi in ekonomskimi 
učinki. 

V nekaterih občinah so že 
ustanovljene samoupravne 
Skupnosti za razvoj kmetij- 
stva zainteresiranih delavcev 
in kmetov v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela in 
krajevnih skupnostih, ki so že 
dale prve rezultate. Občine 
pa se niso sporazumele o 
medsebojnem sodelovanju 
pri pospeševanju kmetijstva. 

Medrepubliški odbor o te- 
meljih družbenega plana Ju- 
goslavije za področje agroin- 
dustrijskega kompleksa za 
obdobje 1976—1980 naj bi bil 
v skladu z družbenim planom 
podpisan do konca leta 1976. 
Dogovor je še neusklajen na 
področju sistemskih rešitev: 
politike zaščitnih cen, politi- 
ke zaščite življenjskega stan- 
darda, glede rezerv in regre- 
siranja mineralnih gnojil. Po- 
razdelitev funkcije ekonom- 
ske politike v letu 1977 in v 
obdobju 1976—1980 med re- 
publikami in federacijo je od- 
visna od medrepubliškega do- 
govora. V SR Sloveniji bo 
treba pripraviti ustrezne 
predpise s prevzemom funk- 
cij v ekonomski politiki v re- 
publiki in glede organiziranja 
gospodarstva. 

V skladu z resolucijo o 
družbenoekonomski politiki 

in razvoju SR Slovenije v le- 
tu 1976 so bile gospodarske 
intervencije na področju kme- 
tijstva usmerjene na področ- 
ja, kjer skupni dohodek zdru- 
ženega gospodarstva ni zado- 
ščal za uresničitev dogovor- 
jenih nalog in na način, ki 
pospešuje samoupravno orga- 
niziranje združenega dela. 

živilska industrija se pre- 
počasi vključuje v uresničeva- 
nje temeljne obveznosti, spre- 
jete v Dogovoru o temeljih 
družbenega plana SR Sloveni- 
je, v tesnejše dohodkovno- po- 
vezovanje s primarno proiz- 
vodnjo in trgovino. Del živil- 
ske industrije se namreč ni 
vključil v samoupravni spo- 
razum o temeljih plana raz- 
voja kmetijstva in živilstva v 
obdobju 1976—1980. 

7.3. V letu 1977 se bo po 
ocenah povečala proizvodnja 
hrane in surovin iz kmetij- 
stva za okoli 3 odstotke, v 
tem živinorejska proizvodnja 
za okoli 4 odstotke in rast- 
linska za okoli 3 odstotke. 
Večja produktivnost. bo osno- . 
va povečanju rastlinske proiz- 
vodnje, zlasti poljedelske, 
kjer bo še posebej povečan 
obseg tržne proizvodnje žit 
in proizvodnja živilske krme. 

Večja proizvodnja krme in 
povečano povpraševanje po 
svinjini, perutnini in mleku 
na domačem trgu ter po go- 
vedini na tujih trgih, bo vpli- 
valo na povečanje proizvod- 
nje v živinoreji. V vinograd, 
ništvu lahko računamo s pro- 
tevodnjo, ki je v skladu s 
predvidevanji diružlbenega pla- 
na, v sadjarstvu pa bo, zara- 
di alternativne rodnosti v sta- 
rih nasadih, manjša od letoš- 
nje. 

Ocena proizvodnje v letu 
1977 je na ravni obvez, za ka- ' 
tere se nosilci razvoja kme- 
tijstva in živilske industrije 
obvezujejo v dogovoru o te- 
meljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976— 
1980. Naloge, ki se nanašajo 
na proizvodnjo hrane terja- 
jo intenzifikacijo procesa 
združevanja dela in sredstev 
na osnovi zakona o združe- 
nem delu in so v prvi vrsti 
povezane z oblikovanjem 
skupnosti za medisebojno 
plansko in poslovno sodelo- 
vanje, organiziranjem kmetij- 
skega zadružništva v skladu 
z zakonom o združenem de- 
lu, učvrstitvijo ponovnih 
skupnosti in s pospešitvijo 
dogovarjanja in samoupraiv. 
nega sporazumevanja med 
primarno proizvodnjo, prede- 
lovalno industrijo in trgovino 
na enotnem jugoslovanskem 
trgu. 
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Naloge, ki so T letu 197! 
najbolj pomembna za ures- 
ničevanje dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1976—1980 in 
družbenega plana za obdobje 
1976—1980 so na ravni orga- 
nizacij združenega dela na- 
slednje: 

— intenzivirati proceis obli- 
kovanja proizvodno, poslovno 
ta dohodkovno povezanih ce- 
lot zlasti pri mesu, mleku, 
vinu ta taim, kjer se hrana ta 
živilske surovine zagotavlja- 
jo s širšega območja drža- 
ve; 

— doseči napredek pri utr- 
jevanju dosedanjih ta obliko- 
vanju novih zadružnih enot; 

— na področju investicij 
ukrepati tako, da bo dam več- 
ji poudarek vlaganjem, ,s ka- 
terimi bodo doseženi večji 
učinki; v tej zvezi je treba 
zlasti povečati delež sredstev 
za nabavo mehanizacije v ko- 
operacijski proizvodnji in za 
nabavo opreme za skmpne na- 
sade ta poljedelske proizvod- 
ne skupnosti; 

— zaostriti odgovornost 
ustreznih organizacij združe- 
nega dela za učinkovitejšo or- 
ganizacijo odikujpa pšenice; 

— razširiti proizvodnjo sa- 
dilnega materiala za realizaci 
jo načrtovane obnove vinogra- 
dov ta zlasti sadovnjakov; 

— nadaljevati s proizvodnjo 
sladkorne pese v skladu s 
programom ter čim prej ob- 

likovati temeljne organizacije 
združenega dela za izgradnjo 
sladkorne tovarne; 

— aktivnost pospeševalne 
služibe usmeriti na izvajanje 
planskih nalog, še zlasti v 
razvijanje kooperacije, izvaja- 
nje melioracij, pripravo pro- 
izvodnje sladkorne pese in na 
potresno prizadeta območja; 

— izdelati skupno z Gospo- 
darsko zbornico ta Zadružno 
zvezo pasebein akoijski pro- 
gram za uresničevanje dogo- 
vora o osnovah družbenega 
plana Jugoslavije za razvoj 
agroindustrijskega kompleksa 
v obdobju 1976—1980. 

V smislu izvajanja Dogovo- 
ra o temeljih družbenega pla- 
na SR Slovenije za obdobje 
1976—1980 bodo v živilski in- 
dustriji po,svetili posebno po- 
zornost organiziranju ta po- 
vezovanju v okviru dohodko- 
no soodvisnih celot na enot- 
nem jugoslovanskem trgu. 
Investicijska dejavnost te in- 
dustrije bo usmerjena pred- 
vsem v modernizacijo obsto- 
ječih zmogljivosti ta dopol- 
nitev kapacitet za predelavo 
mleka ta zelenjaive, v gradnjo 
skladišč ta sušilnic za žito, 
v nadaljevanje priprav za iz- 
gradnjo sladkorne tovarne, v 
modernizacijo ulova ta pre- 
delale rib, v industrijsko pro- 
izvodnja gotovih obrokov 
hrane ta dokončanje razvoja 
oljnega kompleksa na bazi 
surovine iz sojarne v Zadru. 

8. SUROVINSKA OSNOVA 
8.1. Hitrejši razvoj suiro- 

vinske osnove je ena od pri- 
oritetnih nalog v srednjeroč- 
nem razvoju SR Slovenije. 
Potek investicij v surovinskih 
dejavnostih na osnovi spreje- 
tih srednjeročnih planov v or- 
ganizacijah združenega dela 
ter uspešna prizadevanja v 
organizacijah združenega de- 
la za substitucijo uvoza v ok- 
viru obstoječih proizvodnih 
zmogljivosti kažejo na zado- 
voljivo izvajanje letošnjih na- 
log. Tudi v naslednjem letu 
pričakujemo, na osnovi spre- 
jetih planov v organizacijah 
združenega dela, ugoden raz- 
voj surovinskih dejavnosti,52 

tako da se bo njihov delež 
v obsegu celotne industrijske 
proizvodnje povečal od 22,7 
odstotka v letu 1975 na okoli 

23 odstotkov v letu 1976 ta 
na 24—25 odstotkov v letu 

proizvajalci j in večjimi porab- organizacij združenega dela 
niki proizvodov črne meta- na področju proizvodnje ta 
lurgije54 ta samoupravni spo- predelave aluminija v obdob- 
razum o temeljih srednjeroč- ju 1976—1980. 
nega plana razvoja temeljnih 

Tabela 7 

DELEŽ FIZIČNEGA OBSEGA SUROVINSKE 
INDUSTRIJE, STROJEGRADNJE 
IN ELEKTRONIKE V CELOTNI INDUSTRIJI 

— celotna industrija = 100 

1 
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Surovinski del industrije 
— Bazna kemija55 

— Gradbeni material 
ta nekovine 

— Celulozne vlaknine 
— Lesna tvoriva 
— črna ta barvna metalurgija 
Proizvodnja strojev ta naprav 
Proizvodnja radio ta tele- 
komunikacijskih naprav in delov 
elektronika   

22,6 
1,6 

5,3 
1,9 
6,9 
7,0 
3,9 

3;5 

23,0 
13 

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

24,4 
1,9 

5,1 
3,3 
7,3 
6.8 
3.9 

3,9 4,3 

24,63 
2,19 

5,35 
2,85 
7,94 
6,30 
3,71 

3,75 

1977,55 (ocena plana za leto 
1980 je 24,6 odstotka). 

Manj zadovoljivo pa poteka 
usklajevanje ta sporazumeva- 
nje med proizvajalci ta po- 
rabniki1: surovin na dohodkov- 
nih osnovah. Zato je ključne- 
ga pomena dosledno sprejetje 
ustreznih samoupravnih spo- 
razumov za srednjeročno raz- 
dobje med proizvajalci suro- 
vin ta reprodukcijskega ma- 
teriala ter predelovalci. Od 
pomembnejših samoupravnih 
sporazumov, ki jih vključuje 
Dogovor o temeljih družbe^ 
nega plana razvoja SR Slo- 
venije, še niso bili podpisa- 
ni: samoupravni sporazum o 
temeljih srednjeročnega pla- 
na razvoja gospodarjenja z 
gozdovi ta osnovah za uskla- 
jevanje razvoja gozdnega in 
lesnega gospodarstva SR Slo- 
venije v razdobju 1976—1980, 
samoupravni sporazum med 

Številne organizacije zdru- 
ženega dela s področja suro- 
vinske industrije so s podpi- 
som Dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slove- 
niijelsprejele konkretne obvez- 
nosti. V globalu se te obvez- 
nosti izvajajo zadovoljivo, 
gledano posamično, pa obsta. 
jajo številne zamude. Vzroki 
za to so zlasti: 

a) nezagotovljena finančna 
sredstva zaradi nizke lastne 
akumulacije, še nerešenega 
ali prepočasnega združevanja 
sredstev ta pomanjkanja kre- 
ditov; 

b) pomanjkljivo pripravlje. 
na tehnično-tavesticijska do- 
kumentacija za investicijske 
programe; 

c) dolgotrajen administra- 
tivni postopek pri pridobiva- 
nju! raznih soglasij; 
; 8.2. V gozdarstvu ni bal iz. 
poljnjen plan sečnje, med 
drugim tudi zaradi zaostaja- 
nja vlaganj v razširjeno goz- 
dno reprodukcijo na nekate- 
rih področjih.56 Vlaganja v 

o Mišljene so le industrijske 
surovinske dejavnosti, brez kme- 
tijstva, gozdarstva in energetike. 

»Glej priloženo tabelo: Delež 
surovinske industrije, strojegrad- 
nje in elektronike v celotni indu- 
striji. 

54 Prvi osnutek tega samouprav- 
nega sporazuma, ki ga je pri- 
pravila SOZD Slovenske železarne, 
je zavrnjen. V pripravi je drugi 
osnutek. 55 Osnovni proizvodi, umetne 
mase in kemična vlakna. 5S V letu 1976 bo znašala sečnja 
3.230.000 m3 (plan 3.350.000 m5), 
gozdno-gojitvena dela bodo izve- 
dena na površini 24.000 ha (plan 
23.100 ha), na področju razširjene 
biološke reprodukcije bodo izve- 
dena dela na površini 1.800 ha 
(plan 2.300 ha), zgrajenih in re- 
konstruiranih bo gozdnih cest v 
dolžini 280 km (plan 360 km). 

razširjeno gozdno reproduk- 
cijo ne potekajo v predvide, 
nem obsegu, ker še ni pod- 
pisan samoupravni sporazum 
med gozdarstvom ta prede- 
lovalci lesa.57 V tem letu še 
ni v zadovoljivi meri na sa- 
moupravni osnovi organizi- 
ran zasebni sektor v nekate- 
rih gozdnogospodarskih ob- 
močjih, kar tudi negativno 
vpliva na proizvodne rezul- 
tate. 

Sprejetje omenjenega sa- 
moupravnega sporazuma in 
izvajanje njegovih določil 
(združevanje sredstev, cene5S 

in drugo) je osnovni pogoj 
za skladnejši razvoj gozdne- 
ga gospodarstva in predelo- 
valcev lesa v naslednjih le- 
tih. 

V lesni industriji se je 
z aktiviranjem novih pro- 
izvodnih zmogljivosti, ta 
sicei dveh tovam tavernih 
plošč (Brest, Meblo) s skup- 
no kapaciteto 200.000 m3 ob- 
čutno izboljšala preskrba pre. 
delave ta zmanjšal uvoz ter 
omogočila večja proizvodnja 
pohištva. Nekoliko v zamudi 
pa je izgradnja zmoglivosti 

57 Samoupravni sporazum o te- 
meljih srednjeročnega plana raz- 
voja gospodarjenja z gozdovi in 
o osnovah za usklajevanje raz- 
voja gozdnega in lesnega gospo- 
darstva SR Slovenije v razdobju 
1976—1980. 58 Glede na določila tega spora- 
zuma bo treba skleniti poseben 
samoupravni sporazum o cenah 
gozdnih sortimentov. 



rlafcnenffli plošč (36.000 ton) 
zaradi zakasnitev pri uvozu 
opreme. Oskrba lesne indu- 
strije s hlodovino je zadovo- 
ljiva, v manjša meri pa to 
velja za oskrbo z drobnimi 
sartimenti. Zaradi neizpolnje- 
vanja plana sečnje se je po- 
večal njihov uvoz, medtem 
ko dogovor o temeljih plana 
predvideva povečevanje po- 
krivanja potreb po i lesu z do- 
mačo surovino. 

V proizvodnji ta predelavi 
lesa potekajo odgovori o 
združevanju sredstev za fi- 
nansiranje znanstveno-raz- 
Iskovalnih nalog za to pod- 
ročje. V pripravi je tudi prog. 
ram raziskav o racionalni us- 
meritvi drobnih lesnih sorti- 
mentov v nadaljnjo predelavo 
kar je zlasti pomembno za 
celulozno industrijo. 

V celulozni industriji (Kr. 
Sko) so v poskusnem obra, 
tovanju nove proizvodne zmo- 
gljivosti s kapaciteto 100.000 
ton letno." Zaradi rekontruk- 
cije starih obratov pa v na- 
slednjih letih ne bodo izko- 
riščene vse obstoječe zmog- 
ljivosti, tako da bo proizvod- 
nja celuloze v Krškem znaša- 
la 125.000 ton, skupaj | s tovar- 
no v Medvodah pa 143.000 ton. 

8.3. Razvoj črne metalur. 
giije poteka v skladu z dogo- 
vorjenimi usmeritvami, ven- 
dar pa je izvajanje večjega 
dela programa v nekajmeseč- 
ni zakanifcvi zaradi pozno 
sprejetega srednjeročnega 
plana, nepripravljene investi- 
cijske dokumentacije, kasnit- 
ve gradbenih del in nezadost- 
nih finančnih sredstev za no- 
ve investicije. V tem letu bo 
uresničeno okoli 80 odstotkov 
planiranih investicij. Ovira je 
tudi zapleten postopek za pri. 
dobivanje potrebnih soglasij 
za uvoz opreme. Hladna va- 
Ijama bo začela s poskusno 
proizvodnjo v novembru. V 
naslednjem letu se bodo in- 
vesticije usmerjale predvsem 
v zaključek hladne in žične 
valjame na Jesenicah, kova- 
ški stroj v Ravnah na Koroš- 
kem, novo elektro peč v što- 
rah, ter kontinuirano vlivanje 
na Jesenicah. 

Manj ugodno pa poteka 
usklajevanje med proizvajal- 
ci ta predelovalci proizvodov 
črne metalurgije v okviru po- 
slovne skupnosti za jeklo, 
kjer je v pripravi drugi osnu- 
tek samoupravnega sporazu- 
ma. Glede naloge Slovenskih 

»Kapaciteta v SR Sloveniji v 
letu 1975 : 74.000 ton, plan za leto 
1080 : 200.000 ton. 

železarn, da v sodelovanju z 
drugimi jugoslovanskimi že- 
lezarnami ta ustrezno tr- 
govsko mrežo čim bolj učin- 
kovito prevzamejo oskrbova- 
nje slovenskih porabnikov z 
železom ta jeklom, pa pote- 
kajo v organizaciji Gospodar- 
ske zbornice Slovenije raz- 
govori s porabniki. 

8.4. V barvni metalurgiji je 
zaznamovana šibka investicij- 
ska aktivnost, kar pa ne og- 
roža uresničevanje dogovorje- 
nega razvoja, ker so glajvne 
naložbe predvidene v drugem 
delu petletja. Začetek največ- 
je taivestioije-niodemizaoija ta 
povečanje proizvodnje pri- 
marnega aluminija, je pred- 
viden v letu 1978. 

Perspektiva rudnika živega 
srebra Idrija zaradi močne- 
ga padca cen na svetovnem 
trgu še vedno ni jasna, zato 
se zaradi dolgoročne orienta- 
cije vršijo nove analize sve- 
tovnega trga. Iz obstoječih 
podatkov pa izhaja, da se po- 
ložaj v tem petletnem obdob- 
ju ne bo bistveno spremenil. 
Zato je bila izdelana študija 
o potrebnih sredstvih za ob- 
ratovanje rudnika na osnovi 
postopnega zmanjševanja 
proizvodnje. Ob zniževanju 
proizvodnje paibo treba vzpo- 
redno zaposlovati delavce na 
delovnih mestih. V teku je 
že akcija za zaposlitev v ož- 
jem regionalnem območju, 
poleg tega pa so v pripravi 
ta obdelavi investicijski prog. 
rami za zagotovitev novih de- 
lovnih mest. Za njihovo ures- 
ničitev pa bo treba še zago- 
toviti finančna sredstva. 

8.5. Udeleženci Dogovora o 
temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 
1976—1980 s področja kemije, 
v celoti vzeto, uspešno iz- 
polnjujejo sprejete obvezno- 
sti. Naloge, ki izhajajo iz Do- 
govora so se v 1976 letu ta v 
1977 uresničevale takole: 

— Tovarna kemičnih izdel- 
kov Hrastnik je začela z mo- 
dernizacijo in rekonnstrukcijo 
proizvodnje natrijevega tripo- 
lifosfata; izvajanja potekajo v 
skladu z Dogovorom. Zaklju- 
čujejo drugo fazo izgradnje. 
Za naslednjo fazo, ki se bo 
začela v letu 1977, pa morajo 
že letos sprejeti finančno kon. 
strukcijo najmanj za nasled- 
nje leto, za kar je treba skle- 
niti ustrezne samoupravne 
sporazume. 

— Cinkarna Celje kasni z 
izgradnjo novih naprav za 
proizvodnjo žveplene kisline 
za pol leta; vzrok za to je 
v umiku Tovarne kemičnih 

izdelkov Hrastnik iz dogo- 
vorjene konstrukcije financi- 
ranja. S pritegnitvijo intere- 
sentov iz SR Hrvatske so se- 
daj sredstva zagotovljena; v 
teku so pripravljalna dela, z 
gradbenimiideli pa bodo zače. 
li v letu 1977 tako, da bo 
stekla proizvodnja na preho- 
du v leto 1979. 

— V okviru SOZD KEMa 
bo v Agrokemiji Ruše z dvo- 
mesečno zamudo končana re- 
konstrukcija obratov za pro- 
izvodnjo umetnih gnojil. Ta- 
ko bo že v letu 1977 omogoče- 
na proizvodnja 125 tisoč ton 
kompleksnih gnojil, kar je v 
skladu z Dogovorom o te- 
meljih družbenega plana. 

— V INA—Nafta Lendava 
poteka v okvirni TOZD Petro- 
kemije izvajanje dogovorjene- 
ga investicijskega programa 
za izgradnjo tovarne forma- 
lina po Dogovoru. 

Ob koncu leta bodo začele 
obratovati nove zmogljivosti 
za 60.000 ton letno. Z zago- 
nom novih kapaciteti bo v letu 
1977 dosežena predvidena 
proizvodnja 95.000 ton. 

— V izdelavi je glavni pro- 
jekt tovarne metanola z 
zmogljivostjo 165.000 ton let- 
no, za katero so v dogovoru 
s tovarno Lurgi za dobavo 
opreme ta montažo. Za to že 
imajo uvozno dovoljenje 
Zveznega izvršnega sveta, 
odobren kredit za uvoz 80 
odstotkov opreme ter zago- 
tovljena domača kreditna 
sredstva. Gradnja se bo zače- 
la v začetku leta 1977. 

Letos bo izvedena rekon- 
strukcija obrata za proizvod- 
njo umetnih lepil, s čimer se 
bodo povečale proizvodne 
zmogljivosti za 20.000 ton let. 
no. V letu 1977 predvidevajo 
proizvodnjo 54.000 ton. 

— Iplas Koper uvaja novo 
proizvodnjo anhidrida ftalne 
kisline. Dela potekajo v skla- 
du s predvidevanji. Prva faza 
bo zaključena z nekoliko za- 
mude januarja 1977, vzrok pa 
je predvsem v prepočasni do- 
bavi domače opreme. Drugo 
fazo bodo začeli uresničevati 
v naslednjem letu, končana 
pa naj bi bila v prvem pol. 
letju 1978 leta. V teku so za- 
ključni pogovori za inozem- 
ske komercialne kredite; pot- 
rebno bo še do konca tega le- 
ta|urediti registracijo teh kre. 
ditov pri Narodni banki, in 
še letos sprejeti konstrukcijo 
financiranja potrebnih dinar- 
skih sredstev. 

— V okviru SOZD Polikem 
poteka delo na projektu di 
metiltereftalat, ki je po ter- 

mdnskem planu izgradnje za 
leto 1976 v zamudi šest me- 
secev, zaradi počasnega uskla- 
jevalnega postopka med INA- 
Sisak ta POLIKEM—Ljublja- 
na. Potrebno je tudi pričeti 
z urejanjem mikrolokacije. 

V Jugotaninu Sevnica so v 
letu 1976 začeli s sanacijo ob. 
ratov za proizvodnjo furfura- 
la kasni j o pa nad, tri mesece, 
predvsem zaradi uvoznih re- 
strikcij in zaradi dopolnit- 
ve tehnološkega postopka. V 
letu 1979 predvidevajo poiz- 
kusno proizvodnjo furfurilal. 
kohola, predinvesticijska de- 
javnost pa se bo začela v le- 
tu 1977. 

V okviru SOZD Polikem je 
v prihodnjem letu predviden 
pričetek gradnje kapacitet 
za proizvodnjo sintetičnih 
smol v skupni kapaciteti 
60.000 ton letno. V zvezi s 
teon je TOZD Helios moderni- 
ziral obrat in proizvodnjo al- 
kidnih smol. Redna proizvod- 
nja bo stekla konec leta 1976, 
čeprav hi morala že koncem 
prejšnjega leta. V zvezi z mo- 
dernizacijo in rekonstrukcijo 
obrata za proizvodnjo,amtao. 
pla&tov še vedno poteka us- 
kiajevalni postopek med Foli- 
kemom in Slovenijalesom, za. 
radi česar še ni zagotovlje- 
na predvidena finančna kon- 
strukcija ta je investicija v 
zamudi nad tri mesece. Grad- 
nja zmogljivosti za sintezo 
poliesterskih smol poteka z 
določeno zamudo zaradi za- 
poznele dobave pomožne op- 
reme. Zaradi pomanjkanja fi- 
nančnih sredstev bo tudi Do. 
nit Borovnica začel z izvaja- 
njem investicije za povečanje 
kapacitet proizvodnje fenol- 
nih ta furanskih smol name- 
sto v prihodnjem, šele v le- 
tu 1978. Pri projektu akrila, 
tov pa kasmijo predvsem za- 
radi počasnega administrativ- 
nega postopka v zvezi z loka- 
cijo industrijskih objektov. 

— V Jugotekstilu —- TOZD 
Julon so z Dogovorom spre- 
jeli obveznost za izgradnjo 
tovarne poliamidnih vlaken. 
Z izgradnjo bodo pričeli sredi 
leta 1977. V nastajanju je kon- 
zorcij o izgradnji tovarne, še 
v tem letu pa bo med člani 
konzorcija sklenjen ustrezen 
samoupravni sporazum. 

— V Belioki poteka izpol- 
njevanje nalog v skladu z Do. 
govorom, saj bodo konec le- 
ta 1976 že začeli s proizvod- 
njo vodikovega peroksida, pri 
čemer bi bile ob obstoječi 
proizvodni kapaciteti natrije- 
'/ega perborata dosežene 
predvidene zmogljivosti pro- 
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izvodov za beljenje v kemič- 
ni,(tekstilni, papirni in drugih 
industrijah. 

— V okviru SOZD Lek — 
Krka, bodo naloge za leto 
1976 v glavnem dosežene. V 
organizacijah LEK in Tovar- 
ni organskih kislin je. realiza- 
cija programov v teku, med- 
tem ko je Krka, kljub predvi- 
devanjem, da bodo začeli z 
realizacijo bazičnih projektov 
v oktobru 1976, v zamudi za- 
radi težav pri postopku pri- 
dobivanja raznih soglasij in 
še nezagotovljeinih finančnih 
sredstev; tako predvidevajo 
začetek izgradnje obrata ba- 
zičnih in farmacevtskih suro- 
vin šele|maja 1977. 

8.6. Cementarna v Anho- 
vem bo začela poskusno ob- 

9. 1. Modernizacija gospo- 
darstva in prestrukturiranje 
predelovalnih zmogljivosti je 
praviloma ozko povezana z 
vlaganji v avtomatizacijo, ra- 
cionalnejšo porabo in boljše 
tehnološko izkoriščanje suro- 
vin, reprodukcijskega materi- 
ala in energije, odpravo oz- 
kih grl, v zvezi s prilagaja- 
njem izsdelka tržišču itd. Če- 
prav ni na razpolago ustrez- 
nih statističnih podatkov, je 
iz razvojnih programov šte- 
vilnih pomembnih organiza- 
cij združenega dela ter nji- 
hovega iavajanja v letošnjem 
in prihodnjem letu razividno, 
da se je velik del teh orga- 
nizacij, zlasti v predelovalni 
industriji, usmeril v višjo sto- 
pnjo predelave, na večjojkva. 
liteto izdelkov in moderniza- 
cijo praizsvodnih procesov. Na 
to kažejo tudi v letošnjem 
letu evidentirane nameravane 
investicije pri Gospodarski 
zbornici Slovenije. Sprejeti 
samoupravni sporazumi in 
plani poslovnih bank bodo v 
naslednjih letih omogočili v 
tej smeri ustrezno selekcijo, 
upoštevaje razvojne kriteri- 
je iz Dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Sloveni- 
je za obdobje 1976—1980. 
Prav tako bo na procese mo- 
dernizacije postopoma vse 
bolj vplivalo tudi izdajanje 
družbenegaldogovora o inova- 
cijah, ki so ga udeleženci 
sprejeli meseca septembra le- 
tos. 

Med največje ovire sodi po. 
manjkanje sredstev dela ne- 
razviti odnosi na podlagi mi- 
nulega in ustreznih kadrov 
ter še nedovolj razvito so- 
delovanje med organizacija- 

ratovajtd predvidoma v januar- 
ju 1977, z redno proizvodnjo 
pa bo začeta v juliju 1977. 
Cementarna Trbovlje, ki je 
že izvršila delno rekonstruk- 
cijo, bo začela ob koncu te- 
ga leta z redno proizvodnjo. 
Tako bodo potrebe po cemen- 
tu v SR Sloveniji krite do 
leta 1980. 

Ugodno potekaijo investicij- 
ska dela za povečanja pro- 
izvodnje izolacijskega materi- 
ala. 

Na področju nekovin pote- 
ka modernizacija prepočasi. 
Poleg manjkajočih finančnih 
sredstev je vzrok tudi v teža- 
vah pri pridobivanju uvoz- 
nih dovoljeni) za mehanizaci- 
jo. 

mi združenega dela v gospo- 
darskih in družbenih dejav- 
nositih. Prav tako pa velja 
omeniti počasnost in poma- 
njkljivost v postopkih obrav- 
navanja uvoza novih vrhun. 
skih tehnologij v organih 
zvezne gospodarske zbornice. 
Zato bo nujno na samouprav, 
nih osnovah sprejeti ustrezen 
pravilnik za postopke obrav- 
navanja, ki bo v skladu z ob- 
stoječo zakonodajo onemogo- 
čal razne lakalistične, mono- 
polistične in ozko podjetni- 
ške vplive. 

9. 2. V SOZD ISKRA se ob- 
veznosti, sprejete v Dogovoru 
o temeljih srednjeročnega 
družbenega plana SR Slove, 
nije, uresničujejo uspešno. 
Projekt mikroelekbronike je 
v realizaciji tako v razisko- 
valni kot v proizvodni smeri. 
Podobno je tudi s projek- 
tom »optoelektronika«. V te- 
ku je modernizacija proizvod- 
nje elementov in podsklopov 
(C-jedra, potenciometri, ka. 
ramifca) ter proizvodnja spe- 
cializiranih kompleksnih si- 
stemov, ki zaMevajo visoko 
raven kvaliteto in visok de- 
lež umskega dela. Pri projek- 
tu »računalništvo« se zaklju- 
čujejo razgovori o sodelova- 
nju s tujim partnerjem, dela 
pa se tudi na lastnem raz- 
voju računalniških podsesta- 
vov. Realizacija slednje lin ne- 
katerih drugih nalog, ki jih 
je SOZD Iskra sprejela v 
okviru Dogovora o temeljih 
družbenega plana, pa je še 
vedno vprašljiva zaradi težav 
pri pridobivanju soglasij v 
zvezni gospodarski zbornici, 
čeprav po navedbah Iskre 
očitno ne gre za nobeno pod- 

vajanje proizvodnje. Za ures- 
ničevanje programa se SOZD 
Iskra povezuje tudi z drugi- 
mi proizvajalci. V letu 1977 
bo SOZD Iskra izvozila za 
85,5 milijona dolarjev izdel- 
kov. 

SOZD Združeno podjetje 
strojegradnje ne more zaradi 
slabih rezultatov poslovanja 
(nizke akumulacije) pričeti z 
izvajanjem svoje glavne ob- 
veznosti sprejete v Dogovoru 
o terneljih družbenega plana 
SR Slovenije to je z rekon- 
strukcijo proizvodnje v sme- 
ri vse večjega prevzemanja 
kompletnih objektov s po- 
polnim inženiringom. 

V teku je povezovanje s 
proizvajalci reprodukcijskega 
materiala v okviru poslovne 
skupnosti za proizvodnjo in 
predelovo jekla. 

V letu 1976 bo SOZD ZiPS 
izpolnila letni plan poslova- 
nja in izvoza, ne bo pa do- 
segla predvidene strukture iz- 
voza. Podobna ocena glede 
proizvodnje in izvoza velja 
tudi za prihodnje leto. 

V okviru poslovne skupno- 
sti TAM poteka izvajanje do- 
govorjenih nalog z nekoliko 
počasnejšo dinamiko kot jo 
je organizacija združenega 
dela predvidela. Vzroki so 
predvsem manjše povpraše- 
vanje, pa tudi otežen plas- 
man izdelkov zaradi pomanj- 
kanja kreditnih sredstev. 
Kronični zaviralni faktor v 
industriji gospodarskih cest- 
nih vozil je stalna in velika 
dispariteta med cenami konč. 
nih izdelkov in reprodukcij- 
skega materiala. 

V letu 1977 bodo izvedli 
manjše posodobitve vozil, ki 
jih zahteva tržišče, in odpra- 
vili najbolj kritična ozka gr- 
la v proizvodnji. 

V juliju letos je bil pod- 
pisan samoupravni sporazum 
o temeljih plana razvoja za 
obdobje 1976—1980, v teku pa 
so priprave za oblikovanje 
SOZD TAM. 

9.3. V tekstilni industriji je 
v; letu 1976, glede na razpolož- 
ljiva sredstva, ki bodo znat- 
no manjša kot so predvide- 
vali v začetku leta, dan pri. 
meren poudarek modernizaci- 
ji (SOZD MTT — česalnica 
in pralnica volne), specializa- 
ciji in razširitvi domače su- 
rovinske osnove (BACA Pod- 
brdo, TOSAMA Ljubljana) in 
postopnemu odpravljanju 
nočnegaldela žena (DEKORA- 
TIVNA in PREDILNICA Li- 
tija). V naslednjem letu bo 
intenzivneje potekato preus- 
merjanje proizvodnje na iz- 

delke z višjo stopnjo prede- 
lave! ob večjem koriščenju do- 
mačih surovin in reprodukcij- 
skega materiala in ob ožji 
specializaciji. Te usmeritve 
pretežnega dela proizvajalcev 
se v veliki meri vključujejo 
v dogovorjene kriterije raz- 
voja. 

Številne organizacije zdru- 
ženega dela v usnjarski indu- 
striji so se zaradi pomanj- 
kanja kož na svetovnem trži- 
šču, zaradi pomanjkanja de- 
lavcev in zaradi ekoloških 
problemov (zahteve po veli- 
kih investicijah) preusmerile 
ali pa se preusmerjajo v no- 
ve proizvodne programe v 
panogi ali izven panoge, s 
poudarkom na kvalitetnejši 
obdelavi, večjem izkoriščanju 
stranskih produktov in s so- 
dobnejšo tehnologijo. 

Obutvena industrija, katere 
tehnologija je že na evrop- 
ski ravni, se razvija z do- 
polnilnimi proizvodnimi 
programi ter širjenjem mre- 
že kooperantov. 

Za uspešnejše pripravlja- 
nje in izvajanje skupnih pro- 
izvodnih programov ter za- 
nesljivejše oskrbovanje s su- 
rovinami je v nastajanju 
skupnost za medsebojno 
plansko sodelovanje, za kar 
je že pripravljen osnutek sa- 
moupravnega sporazuma. V 
pripravi je tudi samouprav- 
ni sporazum o dolgoročnem 
tehničnem sodelovanju med 
delovnima organizacijama|Pe- 
ko Tržič in Konus Slovenske 
Konjice. 

9.4. V gradbeništvu ugodno 
poteka proces modernizacije 
z nabavo sodobnih strojev 
zlasti pa z uvajanjem novih 
tehnologij ob pospešeni upo- 
rabi prefabriciranih gradbe- 
nih elementov, s čimer se 
vključuje v prioritete in 
smernice na področju stano- 
vanjske gradnje. Na področ. 
ju proizvodnje teh elemen- 
tov, kjer gradbeništvo z uspe- 
hom vlaga znatna sredstva, 
posebno v razvojno delo, pa 
je opaziti neusklajeno investi- 
ranje med gradbeništvom in 
industrijo gradbenega mate- 
riala, kar ponovno aktualizi- 
ra potrebo po sklepanju ust- 
reznega samoupravnega spo- 
razuma. 

Velika hiba našega gradbe- 
ništva pa[je še vedno njegova 
slaba organiziranost in pove. 
zanost, zaradi česar ni zmož- 
no prevzemati večja dela na 
zunanjih trgih. Organiziranje 
za skupen nastop na zuna- 
njih trgih je v teku, vendar 
proces poteka prepočasi. 

9. MODERNIZACIJA GOSPODARSTVA IN 
PRESTRUKTURIRANJE PREDELOVALNIH 
ZMOGLJIVOSTI 
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10. STANOVANJSKA IN KOMUN/M NA 
DEJAVNOST 

10. 1. Stanovanjska dejavnost 

Samoupravni sporazum o 
temeljih samoupravnega pla- 
na Zveze stanovanjskih skup- 
nosti je sprejet, hkrati pa je 
steklo sprejemanje novih sa. 
moupravnih sporazumov v 
samoupravnih stanovanjskih 
skupnostih, ki bodo usklaje- 
ni glede obveznosti, ki so jih 
te skupnosti sprejele v okvi- 
ru samoupravnega sporazuma 
Zveze stanovanjskih skupno- 
sti. Glavna vprašanja, ki bo- 
do v tem okviru usklajena se 
nanašajo zlasti na financira- 
nje izgradnje dijaških domov 
na delež stanovanjskega pri- 
spevka za komunalno ureja 
nje, kot tudi na delež zdru- 
ževanja stanovanjskih sr.ed- 
stev za družbeno pomoč v 
stanovanjskem gospodarstvu. 

Samoupravne stanovanjske 
skupnosti v občinah in Zve- 
za stanovanjskih skupnosti 
Slovenije se vse močneje 
uveljavljajo. Preko 3600 de- 
legatov v občinskih samou- 
pravnih stanovanjskih skup. 
nostih v občinah omogoča 
večje neposredno vplivanje na 
sprejemanje odločitev na po. 
dročju stanovanjskega gospo, 
darstva. 

V letu 1976 so samouprav- 
ne stanovanjske skupnosti 
združevale sredstva ter 
usmerjale in organizirale sta 
novanjsko izgradnjo tako, da 
bo planirano število stano- 
vanj v letu 1976 preseženo. 
Ocenjujemo, da bomo v tem 
letu zgradili okoli 15.000 sta- 
novanj, v letu 1977 pa po 
ocenah okoli 14.000. Razmerje 
med stanovanji, zgrajenimi v 
družbenem in zasebnem sek 
torju v letu 1976 znaša 60:40 
v primerjavi s planiranim 
razmerjem 70:30. 

10. 2. Komunalna dejavnost 

V teku je samoupravno do- 
govarjanje v zvezi z reševa- 
njem stanovanjskih vprašanj 
Ustih kadrov, ki so posebno 
pomembni za skladnejši raz- 
voj v manj razvitih območ- 
jih. 

Čeprav samoupravne sta- 
novanjske skupnosti večino, 
ma ne nastopajo kot nepo- 
sredni investitorji je njihov 
vpliv pri usmerjanju stano- 
vanjske graditve v občinah 
vedno močnejši. Predvsem pa 
imajo samoupravne stano- 
vanjske skupnosti odločilno 
vlogo pri razporejanju sred- 
stev, kar bo postopoma vodi. 
lo k oblikovanju družbenih 
dogovorov o usmerjeni sta- 
novanjski graditvi v občini. 

Samoupravne stanovanjske 
skupnosti v letu 1976 s sa- 
moupravnimi sporazumi in 
družbenimi dogovori rešujejo 
predvsem naslednje prednost, 
ne naloge: 

— v večji meri angažirajo 
osebna sredstva v stanovanj- 
ski izgradnji, kar bo pred- 
nostna naloga predvsem v le- 
tu 1977, ko bodo sprejeti no- 
vi predpisi, ki bodo omogoča, 
li pospešitev gradnje stano- 
vanj ali stanovanjskih zgradb 
v zasebni lastnini; 

— stanovanjske skupnosti 
za večja mesta in naselja pri- 
pravljajo skupaj z drugimi 
samoupravnimi skupnostmi 
družbene dogovore za finan- 
ciranje in izgradnjo kom- 
pleksnih stanovanjskih so- 
sesk s pripadajočimi objek- 
ti družbenega standarda, kar 
je predpogoj za boljše ureja- 
nje, vzdrževanje in zaščito 
stanovanjskega in širšega bi- 
valnega okolja. 

V letu 1977 bo napredoval 
proces samoupravne organi- 
ziranosti v komunalnem go- 
gospodarstvu. Za samou- 
pravno povezovanje komunal- 
nih skupnosti bo ustanovlje- 
na Zveza komunalnih skup. 
nosti Slovenije. V toku je pri- 

pravljanje družbenega dogo- 
vora o nadaljnjem razvoju 
komunalnega gospodarstva 
ter samoupravnih sporazu. 
mov, ki bodo urejaili temelj- 
ne planske in druge odnose 
med udeleženci v komunal- 
nem! gospodarstvu. 

11. POSPEŠEVANJE SKLADNEJŠEGA 
REGIONALNEGA RAZVOJA 

Temeljne usmeritve sklad- 
nejšega regionalnega razvoja 
v SR Sloveniji, ki so začrta 
ne z družbenim planom SR 
Slovenije za obdobje 1976— 
1980 in izražene tudi v spre- 

jetih družbenih planih občin, 
se v letu 1976 le delno izva- 
jajo. Rast družbenega proiz. 
voda na območjih (občin ozi. 
roma krajevnih skupnosti in 
obmejnih območij), ki so po 

Zakonu o pospeševanju sklad- 
nejšega regionalnega razvoja 
v SR Sloveniji opredeljena 
kot manj razvita, se v popreč- 
ju po oceni giblje skladno z 
rastjo družbenega proizvoda 
v SR Sloveniji, čeprav bi 
morali rasti hitreje glede na 
sprejeto politiko. Med posa- 
meznimi manj razvitimi ob- 
močji pa obstajajo znatnejše 
razlike v stopnji rasti družbe- 
nega proizvoda pri čemer pa 
nekatera manj razvita ob- 
močja zaostajajo za poprečno 
rastjo v SR Sloveniji. 

Interes gospodarstva za vla 
ganja na manj razvitih ob- 
močjih je še nadalje priso 
ten, kar kažejo tudi podat, 
ki o koriščenju sredstev za 
benificiranje obrestne me- 
re.60 S temi sredstvi so bi- 
li benificirani bančni krediti 
v višini 319 milijonov din, 
skupna predračunska vred- 
nost teh investicij pa znaša 
648 milijonov din. Po oceni 
bodo te investicije realizira- 
ne do konca leta 1976. Sploš- 
ne gospodarske razmere pa 
otežujejo intenzivnejša gospo 
darska vlaganja, zlasti še re- 
sevanje proglemov zaposle- 
nosti na nekaterih območjih, 
kar je med drugim posledica 
pomanjkanja ekonomsko pre. 
tehtanih investicijskih progra- 
mov. To dejstvo pa se lahko 
neugodno odrazi v relativno 
manjših gospodarskih vlaga- 
njih v naslednjem obdobju. 
To terja aktiviranje sarnou. 
pravnega mehanizma, predvi. 
denega v družbenem dogovo. 
ru o pospeševanju skladnejše- 
ga regionalnega razvoja SR 
Slovenije, pri čemer je po- 
membno tudi organizi- 
rano sodelovanje Gospodar- 
ske zbornice Slovenije in po 
slovnih bank pri iniciranju 
projektov in samoupravnem 
združevanju sredstev za na 
ložbe na manj razvitih in ob. 
mejnih območjih. 

Usmeritev družbenega pla- 
na, da naj bi nova delovna 
mesta odpirali predvsem na 
območjih, kjer so še večje 
možnosti zaposlovanja, se le 
deloma uresničuje. Zato se 
na nekaterih manj razvitih 
območjih še nadalje zaostru. 
je problem zaposlovanja raz- 
položljivih delavcev, zlasti še 
tam, kjer je nezaposlenost 
sorazmerno visoka, odhod de- 
lavcev na začasno delo v tu- 
jino upada, zdomci pa se po- 

spešeno vračajo, število za- 
poslenih na manj razvitih ob. 
moč jih je v prvih 8 mesecih 
leta 1976 po oceni naraščalo 
nekoliko hitreje kot v popreč- 
ju SR Slovenije, vendar bist- 
veno zaostajalo za predvide- 
no 6 odstotno stopnjo rasti. 
Rast zaposlenosti na nekate. 
rih območjih je bila večja 
od 6 odstotkov (občine: Lju- 
tomer, Lenart,' Ormož, Šent- 
jur pri Celju, Trebnje), na 
drugih pa le okoli 2 odstotno 
ali celo manj (občine: Mur. 
ska Sobota, Lendava, Šmarje 
pri Jelšah, Črnomelj,Tolmin). 
Počasna rast zaposlenosti, ali 
celo nazadovanje je bilo tudi 
v občinah, ki vključujejo več- 
ji del manj razvitega obmej- 
nega območja Kobansko 
(Dravograd in Radlje ob 
Dravi). 

Naloge, predvidene v druž- 
benem dogovoru o pospeše- 
vanju skladnejšega regional- 
nega razvoja v SR Sloveniji, 
ki se nanašajo na razvoj in- 
frastrukture, se na nekaterih 
področjih v celoti, na drugih 
pa le delno izvajajo. Tako bo 
v letu 1976 na manj razvitih 
območjih uporabljenih okoli 
43 milijonov din ali 28 odstot- 
kov sredstev republiške skup. 
nosti za ceste, ki so namenje. 
na za rekonstrukcijo in mo- 
dernizacijo magistralnega in 
regionalnega cestnega omrež- 
ja (predvideno poprečje za 
obdobje 1976—1980 je 29 od- 
stotkov). Začeta pa so bila 
tudi dela na cestnem odseku 
Kanal—Lig—Britof, ki niso 
del magistralnega oziroma re- 
gionalnega cestnega omrežja. 
Po predvidevanjih republiške 
skupnosti za ceste bi .se v le- 
tu 1977 sredstva za moderni- 
zacijo in rekonstrukcijo ma- 
gistralnih in regionalnih cest 
na ma-nj razvitih območjih 
nadalje povečala in naj bi 
dosegla okoli 32 odstotkov61 

sredstev za te namene. Nada- 
ljevali ali pričeli bi tudi z 
modernizacijo drugih cestnih 
odsekov na manj razvitih ob- 
mejnih območjih (Remš- 
nilk—Brezno, mejni prehod 
Radlje, Kamberško—Ravne, 
Brdo—Solkan, Kanal—-Lig— 
Britof, Robidišče-—Breginj) .a 

Na področju vodnega go- 
spodarstva bo v letu 1976 
uresničen predvideni globalni 
obseg sredstev za vlaganja 
na manj razvitih območjih, 
vendar ob večjih vlaganjih 
za urejanje vodotokov <-« &a- 

60 Za beneficiratije obrestne me- 
e s.°..biIa uporabljena vsa raz- položljiva sredstva za te namene 

v višini 44 milijonov dinarjev. " 211 milijonov din. a 35 milijonov din. 
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ostajanju predvidene izgrad- 
nje objektov za oskrbo z vo- 
do. Na slednje vpliva pred- 
vsem kasnitev pri priprav- 
ljanju potrebne dokumentaci- 
je ter pomanjkanje sredstev 
za lastno udeležbo investitor- 
jev. Tudi v letu 1977 predvi- 
deva zveza vodilih skupnosti 
SR Slovenije vlaganja na 
manj razvitih območjih v 
skladu s srednjeročnim pro- 
gramom, s tem, da je zaradi 
nadpoprečnega obsega del v 
letu 1976 pričakovati pred- 
vsem dokončanje začetih ob- 
jektov pri urejanju vodoto- 
kov, pospešiti pa bo treba 
gradnjo objektov za oskrbo 
z| vodo. 

Določen zaostanek je pri 
vlaganjih v PTT zmogljivo- 
sti, saj bo v letu 1976 reali- 
ziranega le okoli dve tretji- 
ne predvidenega obsega, na 
kar vplivajo zlasti dolgotraj- 
ni postopki za odobritev lo- 
kacij, kasnitve v dobavi opre- 
me in Izvajanju montažnih 
del, kot tudi nerešena vpra- 
šanja glede združevanja sred- 
stev uporabnikov. Pospešitev 
vlaganj v PTT zmogljivosti v 
letu 1977 zahteva poenostavi, 
tev zakonskih postopkov v 
zvezi s pripravo in izvajanjem 
izgradnje investicijskih objek- 
tov, rešitev problemov zdru- 
ževanja sredstev porabnikov, 
kot tudi zagotovitev olajšav 
organizacijam združenega de- 
la v PTT prometu, ki grade 
zmogljivosti na manj razvitih 
območjih. 

Tudi dela pri izgradnji elek. 
troenergetskih objektov (dalj- 
novodi, transformatorske po- 

staje) na manj razvitih ob- 
močjih so v zaostanku,63 

predvsem zaradi nerešenih fi- 
nančnih problemov. Dela se 
izvajajo predvsem s sredstvi, 
ki so jib organizacije združe- 
nega dela zagotovile s pre- 
mostitvenimi krediti. 

Na področju razsoja druž- 
benih dejavnosti so bili do- 
seženi na manj razvitih ob- 
močjih le skromni premiki. 
K temu v precejšnji meri pri- 
speva tudi kasnitev v spreje- 
manju samoupravnih spora- 
zumov o temeljih planov 
družbenih dejavnosti in s tem 
tudi nerazčiščena vprašanja 
glede obsega solidarnostnih 
sredstev v celotnem srednje- 
ročnem obdobju. Solidarnost- 
na sredstva na področju izo- 
braževanja ter otroškega var- 
stva, kot tudi v drugih druž- 
benih dejavnostih, se izvaja- 
jo v glavnem v obsegu, zate- 
čenem na začetku leta 1976. 
Razen nekaterih rezultatov, 
kot je npr. nadaljevanje iz- 
gradnje izobraževalnih cen- 
trov v Murski Soboti in Tol- 
minu ter uporaba anuitet iz 
naložb v preteklih letih ter 
združenih sredstev za izgrad- 
njo 6 osnovnih šol, pa niso 
bili uveljavljeni posebni 
ukrepi, ki bi vplivali na hi- 
trejši razvoj družbenih de- 
javnosti na manj razvitih ob- 
močjih. To povzroča nova ne- 
skladja med razvojem gospo- 
darstva in deloma gospodar- 
ske infrastrukture ter razvo- 
jem družbenih dejavnosti kar 
zahteva razširitev solidarnost- 
nega programa v posameznih 
družbenih dejavnostih. 

12. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 

Planske naloge v letu 1976 
so bile naravnane predvsem 
v sledeče aktivnosti: 

— republiški komite za 
družbeno planiranje in infor- 
macijski sistem pripravlja 
poseben program aktivnosti 
za pripravo in sprejem do- 
govorov o temeljih prostor- 
skih planov, samoupravnih 
sporazumov o temeljih pro- 
storskih planov ,in prostor- 
skih planov za obdobje do le- 
ta 2000. V tej akciji bo prob- 
lem urejanja in planiranja 
prostora reševan celoviteje, 
akcija bo potekala tudi v le- 
tu 1977; 

— z zaikonom, ki je že pred 
ložen Skupščini SR Sloveni- 
je, bo do konca leta 1976 ure- 
jeno tudi ustanavljanje samo- 
upravnih zemljiških skupno- 
sti, ki bodo skupaj s 
samoupravnimi komunalni- 

— aikcija za zavarovanje ne- 
katerih območij ter za po- 
stopno sanacijo že prizadetih 
območij se uresničuje s po- 
sebnimi samoupravnimi spo- 
razumi in družbenimi dogo- 
vori. Nekateri bodo predlo- 
ženi udeležencem že v tem 
letu (Krka), drugi so v pri- 
pravi. Zakonodajna akcija te- 
če po programu, ki je bil 
predložen Skupščini SR Slo- 
venije; 

— ponovna uporaba odpad- 
kov (recikliranje) je na ne- 
katerih področjih dosegla že 
velike uspehe (papir) na dru- 
gih področjih se pripravljajo 
tehnološke in ekonomske re- 
šitve. Proizvajalci opreme v 
SR Sloveniji so v okviru Go- 
spodarske zbornice Slovenije 
že začeli usklajevati svoje 

predloge za bodoče; 
— v teku so prizadevanja 

za realizacijo raziskovalnih 
in razvojnih nalog ter za dol. 
goročnejše koncipiranje raz- 
iskovalnega dela na področ- 
ju varstva okolja. Raziskoval- 
na skupnost Slovenije bo ob 
sodelovanju Republiškega ko. 
miteja za varstvo okolja pri- 
pravila ustrezen raziskovalni 
program do konca leta 1976; 

— na področju zbiranja po- 
datkov (kazalcev) za določe- 
vanje stopnje onesnaževanja 
okolja koncipira Republiški 
komite za varstvo okolja po- 
seben program za vzpostavi- 
tev katastrov, registrov ter 
informacijski podsistem za 
okolje, kot sestavni del druž- 
benega informacijskega siste- 
ma SR| Slovenije. 

13. LJUDSKA OBRAMBA iN DRUŽBENA 
SAMOZAŠČITA 

mi in drugimi skupno- 
stmi v okviru družbenopoli- 
tičnih skupnosti v letu 1977 
prevzele celovito skrb nad 
urejanjem stavbnih zemljišč. 
Dokler te ne bodo ustanov- 
ljene in dokončno prevzele 
svojih nalog, bodo v prehod- 
nem obdobju do konca leta 
1977 urejale to problematiko 
samoupravne stanovanjske 
skupnosti in nekateri doseda- 
nji nosilci; 

— republiški komite za var- 
stvo "okolja je pripravil anali- 
zo in pregled planskih pred- 
videvanj in obvez, ki so jih 
sprejeli posamezni nosilci 
planiranja v svojih planskih 
dokumentih. Dokument bo 
predložen Skupščini SR Slo- 
venije do konca leta 1976; 

M Po oceni bosta realizirani pri- 
bližno 2/3 predvidenega obsega 
za leto 1976. 

13.1. Na področju ljudske 
obrambe bodo v letih 1976 in 
1977 izvršene ključne načrto- 
vane naloge, posebno glede 
krepitve obrambnih priprav 
družbenopolitičnih skupnosti, 
teritorialne obrambe in voj- 
nih enot milice ter civilne za- 
ščite in vojnih zvez, druge 
naloge pa bodo izvršene v 
zmanjšanem obsegu zaradi 
omejenih sredstev ter zlasti 
v občinah nižjih in zakasne- 
lih solidarnostnih sredstev. 

Na junijskem republiškem 
posvetu o obrambnih pripra- 
vah in z novim republiškim 
zakonom o ljudski obrambi 
so razčiščene številne dileme, 
katerih rešitve bodo prispe- 
vale k uresničenju načrtova- 
nih strateških ciljev ter omo- 
gočale najbolj gospodarne in 
učinkovite obrambne pripra- 
ve ter izvajanje nalog v sploš- 
nem ljudskem odporu, kakor 
tudi pri naravnih in drugih 
hudih nesrečah. ali v drugih 
izrednih razmerah. 

Delovni ljudje in občani de. 
jansko postajajo vse bolj no- 
silci pravic in dolžnosti na 
področju ljudske obrambe, 
bodisi kot posamezniki ali v 
krajevnih skupnostih, teme 
nih in drugih organizacijah 
združenega . dela, samouprav- 
nih interesnih skupnostih, 
drugih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih, druž- 
benopolitičnih in družbenih 
organizacijah, društvih in 
družbenopolitičnih skupno 
stih. Proces podružbljanja 
ljudske obrambe je s tem 
pospešen in so ustvarjeni po- 
goji za nadaljnje poglablja- 
nje, zlasti glede vključevanja 

žensk in mladine v vse oblike 
ljudske obrambe in družbeno 
samozaščite. 

Na področju organizacije, 
opremljanja in usposabljanja 
civilne zaščite so izvršeni do- 
ločeni pozitivni premiki, še 
vedno pa ni poskrbel j eno za 
dosledno graditev zaklonišč v 
vseh občinskih in industrij, 
skih središčih ter pomemb- 
nejših prometnih vozliščih, ki 
bi bili v vojni verjetni cilji 
zračnih napadov sovražnika. 
Služba za opazovanje, javlja- 
nje, obveščanje in alarmira- 
nje še ni dograjena, oprem- 
ljena in usposobljena za učin- 
kovito delovanje. Zagotovitev 
rezerv neborbenih material- 
nih sredstev za teritorialno 
obrambo in druge sestavine 
ljudske obrambe poteka pre- 
počasi. Večina samoupravnih 
interesnih skupnosti s pod- 
ročja družbenih dejavnosti še 
ni začela z izvajanjem ob- 
rambnih priprav oziroma jih 
niso materializirale. Vse to 
pa vpliva na našo pripravlje- 
nost za vojno, naravne in 
druge hude nesreče ali druge 
izredne razmere. 

13.2. Razmere na področju 
notranje varnosti so bile v 
preteklem obdobju relativno 
stabilne. Organi za notranje 
zadeve so s svojim delova- 
njem in v okviru svojih pri- 
stojnosti zagotovili, da na 
področju varstva ustavne 
ureditve, javnega reda in mi- 
ru ni j bilo večjih presenečenj. 

S preventivnim delovanjem 
so organi za notranje zadeve 
vplivali na zmanjšanje rasti 
kriminalitete v naši republi- 
ki. Vidni rezultati so doseže. 
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ni pri graditvi varnostnega 
sistema, v smislu integrirane- 
ga delovanja vseh služb na 
temelju notranje delitve de- 
la. 

Z uveljavljanjem nače) 
družbene samozaščite so do- 
sežen- pomembni rezultati 
pri organiziranju delovnih 
ljudi, razvijanju njihove ak- 
tivnosti in varnostne kulture, 
ki se kažejo v preventivnem 
delovanju in vplivanju na 
varnostne razmere. 

Ustavna načela o krepitvi 

varnosti in samozaščite so 
konkret.tirana v statutih, 
družbenih dogovorih in sa- 
moupravnih sporazumih 
družbeno političnih in samo- 
upravnih skupnosti, organiza- 
cij združenega dela ter v no- 
vem zakonu o družbeni sa, 
mozaščiti, varnosti in notra- 
njih zadevah. 

V skladu z materialnimi 
možnostmi se je izpopolnje- 
vala materialno tehnična op- 
remljenost organov za notra- 
nje zadeve. 

14. SAMOUPRAVNO SPORAZUMEVANJE 

DEJAVNOST PODROČJU DRUŽBENIH 

Dogovor o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije 
za obdobje 1076—1980, ki so 
ga podpisale vse samouprav- 
ne interesne skupnosti na 
področju družbenih dejavno- 
sti, ni konkretneje opredelil 
razvojnih nalog na posamez- 
nih področjih družbenih de- 
javnosti. Ustreznih samo- 
upravnih sporazumov nam- 
reč ob sprejemanju dogovo- 
ra o temeljih plana še ni 
bilo, oziroma so bili osnut- 
ki teh sporazumov še tako 
nedodelani in neusklajeni, da 
jih ni bilo mogoče predlo- 
žiti združenemu delu v ob- 
ravnavo. Dogovor o temeljih 
plana je zato dal za področ- 
je družbenih dejavnosti le ne- 
kaj splošnih izhodišč, v glav- 
nem pa je zavezal samo- 
upravne interesne skupnosti 
le za enotno metodologijo in 
pospešeni postopek nadalj- 
njega usklajevanja. Tako so 
se z 22. členom, citiranega 
dogovora republiške samo- 
upravne skupnosti zavezale, 
da bodo do 31. oktobra 1976 
sprejele samoupravne spora- 
zume o Temeljih svojih pla- 
nov ter da bodo pri tem upo- 
števale globalna razmerja v 
gibanju in razporejanju do- 
hodka, ki so predvidena v 
Družbenem planu SR Slove- 
nije. Do 1. septembra bi mo- 
rale izdelati vsaka za svoje 
področje minimalne standar- 
de, kakor jih je pojmovno de- 
finiral družbeni plan SR Slo- 
venije. Minimalni standardi 
bi namreč omogočili temelj- 
nim samoupravnim interes 
nim skupnostim, da na nji- 
hovi podlagi izdelajo svoje 
minimalne programe ter se 
dogovore o solidarnem po- 
krivanju teh programov, 
hkrati pa tudi o vzajemno- 
sti in skupnih halogah, ki 
naj bi jih uresničevali z zdru- 
ževanjem sredstev na območ- 
ju celotne republike. Nadalje 

so se samoupravne interesne 
skupnosti zavezale, da do 30. 
septembra vsaka zase uskla- 
dijo programe razvoja svo- 
jega področja in jih predlo- 
žijo v razpravo združenemu 
delu. 

Za izvedbo usklajevalnega 
postopka je sprejel IS Skup- 
ščine SR Slovenije na pred- 
log operativnopolitičnega 
štaba pri Republiškem komi- 
teju za družbeno planiranje 
in informacijski sistem akcij- 
ski program in ga posredo- 
val vsem pristojnim dejav- 
nikom. V juliju, avgustu in 
septembru so vsa usklaje- 
valna prizadevanja na pod- 
ročju družbenih dejavnosti v 
SR Sloveniji potekala v okvi- 
ru republiškega 1 koordinacij- 
skega odbora za razporeja- 
nje dohodka in Odbora IS 
skupščine S;R Slovenije za 
družbene dejavnosti. 

V postopku usklajevanja je 
bilo mnogo nihanj in napo- 
rov v iskanju poti glede vse- 
bine in narave usklajevanja 
znotraj družbenih dejavnosti, 
kar je med drugim odsev 
zapletenosti in težavnosti ce- 
lotnega dela. 

Zlasti so se odprla števil- 
na vprašanja v zvezi z izpe- 
ljavo in razčlenitvijo druž- 
beno-ekonomskih osnov, na 
katerih naj temelji svobodna 
menjava dela v okviru do- 
hodkovnih odnosov. 

Težave na poti samouprav- 
nega sporazumevanja na pod- 
ročju družbenih dejavnosti 
so povezane zlasti z nasled 
njimi vprašanji: 

— ni razdelana in ustrez- 
no razčlenjena družbenoeko- 
nomska osnova svobodne me- 
njave dela v okviru dohod- 
kovnih odnosov; 

— proces sporazumevanja 
praviloma ni rasel iz temelj- 
nih organizacij združenega 
dela, temveč je bilo sporazu- 
mevanje o programih in 

opredeljevanje potrebnih 
sredstev zastavljeno pred- 
vsem iz dveh zornih kotov, 
to je z vidika lastnih potreb 
družbenih dejavnosti, name- 
sto potreb združenega dela, 
in planskih omejitev. 

Težave so nastajale tudi pri 
opredeljevanju minimalnih 
standardov in na njihovi pod- 
lagi zgrajnih minimalnih pro- 
gramov in sistema solidar- 
nosti, kakor tudi pri oprede- 
ljevanju vzajemnih nalog na 
tistih področjih družbenih 
dejavnosti, ki so vgrajene v 
skupščinski sistem. 

Po družbenem planu raz- 
voja SR Slovenije v obdobju 
1976 do 1980 naj bi naraščal 
družbeni proizvod družbene- 
ga sektorja gospodarstva po 
povprečni letni stopnji 6,4; 
torej naj bi celotna skup- 
na poraba rasla največ z ena- 
ko stopnjo. Podatki iz pred- 
hodnih informacij o predlo- 
gih samoupravnih sporazu- 
mov pa kažejo, da bi po nji- 

hovi projekciji celotna skup. 
na poraba v SR Sloveniji v 
petletnem obdobju naraščala 
povprečno za 8,6 % letno. 
Razlika je torej v 2,2 poena 
hitrejši rasti sredstev za 
skupno porabo, s čimer ne 
bi bila dosežena osnovna 
usmeritev družbenega plana 
glede delitvenih razmerij. 

Zato je nujno, da delavci v 
temeljni organizaciji združe- 
nega dela posvetijo posebno 
pozornost temu vprašanju in 
obravnavajo programe druž- 
benih dejavnosti z vidika svo- 
jih potreb in interesov in 
svojih realnih dohodkovnih 
možnosti, upoštevaje tudi 
skupne naloge v občini in 
republiki. Javna razprava o 
predlogih samoupravnih spo- 
razumov o temeljih srednje-, 
ročnih planov samoupravnih 
interesnih skupnosti za druž- 
bene dejavnosti bo potekala 
med 10. novembrom in 10. 
decembrom 1076. 

15. KADRI TER VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 

1. Izobrazbena raven zapo- 
slenih v SR Sloveniji se po- 
stopno izboljšuje, tako da bo 
verjetno doseženo z družbe- 
nim planom predvideno po- 
večanje deleža strokovnih de- 
lavcev med zaposlenimi.64 V 
letu 1976 je združeno delo s 
prilivom novih delavcev, bo- 
disi iz rednega izobraževa- 
nja, bodisi z zaposlovanjem 
delavcev iz drugih socialistič- 
nih republik in pokrajin, lah- 
ko pokrivalo, razen pri teh- 
ničnih, pedagoških in zdrav- 
stvenih poklicih, potrebe po 
poklicnih delavcih in po vi- 
sokošolskem kadru. Nasprot- 
no pa je bilo mogoče pokriti 
komaj četrtino potreb po 
srednjerri strokovnem kadru 
vseh smeri. Tako ostaja še 
nadalje — kot posledica do- 
sedanjih razvojnih tendenc v 
izobraževanju — odprto vpra- 
šanje pokrivanja deficita po 
tehničnem, pedagoškem in 
zdravstvenem kadru na vseh 
izobrazbenih ravneh. Razen 
tega se ne popravlja, tem- 
več se še poslabšuje razmer 
ie med srednjim in visoko- 
šofekilm strokovnim kadrom 
Zato se na delovnih mestih 
za srednji strokovni kader 

" V letu 1975 je bilo med no- 
vozaposlenimi 52,6 % , strokovnih 
delavcev, v letu 1976 nekaj nad 
■53 %. Med prilivom delavcev v 
SR Slovenijo, bodisi iz drugih 
socialistldnih republik ali iz tu- 
jine, se postopno povečuje dele? 
strokovnih kadrov. Med temi de- 
lavci je bilo v letu 1976 okoli 
40 % strokovnih delavcev. 

zaposlujejo delavci neustrez- 
ne strokovne usposobljenosti. 
Nacrtnejše in dolgoročnejše 
usmerjanje v izobraževanju 
bo mogoče doseči le na te- 
melju planiranih kadrovskih 
potreb v združenem delu. Po 
naročilu Zavoda SR Sloveni- 
je za družbeno planiranje je 
Visoka šola za organizacijo 
dela v Kranju prevzela nalo- 
go, da izdela postopke in na- 
čine za programiranje potreb 
po kadrih. Naloga je tik pred 
zaključkom. 

Analize kadrovske struktu- 
re in potreb po kadrih v SR 
Sloveniji kažejo, da je refor- 
ma usmerjenega izobraževa- 
nja neodložljiva naloga. 

2. Zaključena je javna raz- 
prava o zasnovi prve faze 
usmerjenega izobraževanja. 
Vsebinska zasnova reforme 
je dobila družbeno podporo 
v vseh bistvenih točkah. De- 
lo se sedaj nadaljuje z izde- 
lavo pedagoško-didaktičnih 
modelov in programskih 
struktur, medtem ko so uč- 
ni načrti splošno-izobraževal- 
nega dela usmerjenega izo- 
braževanja že izdelani za vsa 
vzgojno^izobraževalna pod- 
ročja in predmete. Vzpored- 
no z razpravo o zasnovi se 
je začelo na mnogih območ- 
jih v Sloveniji tudi dogovar- 
janje o organiziranju ustrez- 
nih srednješolskih centrov in 
zagotavljanju prostorskih 
možnosti za prehod na nove 
o-blike usmerjenega izobraže- 
vanja. Temeljni strokovni no- 



silec priprave modelov 
usmti j>-,uega izoLi uživanja je 
Zavod SRS za šolstvo. 

3. Po programu reforme 
usmerjenega izobraževanja, 
kakor ga predlaga Izobraže- 
valna skupnost Slovenije, bi 
bila za odpravo periodičnega 
pouka v poklicnih šolah ter 
za modernizacijo kabinetne- 
ga pouka potrebna relativno 
visoka investicijska sredstva. 
Vprašanje teh sredstev pa je 
še v celoti odprto. 

4. Doslej je bilo že usta- 
novljenih 7 posebnih izobra- 
ževalnih skupnosti (za tek- 
stil, za usnjarstvo in usnjar- 
sko-predelovalno stroko, za 
kemijo, farmacijo in gumar- 
stvo, za pomorsko gospodar- 
stvo, za gospodarstvo, za le- 
sarstvo in za agroživilstvo), 
do konca leta pa bo ustanov- 
ljenih še nadaljnjih 6 (za 
gostinstvo, za gradbeništvo, 
za blagovni promet, za pro- 
met, za rudarstvo in geolo- 
gijo ter za elektro stroko). 
Ob nastajanju posebnih izo- 
braževalnih skupnosti se od- 
pirajo nekatera vprašanja 
glede njihovega delovanja in 
financiranja. 

5. Visokošolske organizaci- 
je so se samoupravno kon- 
stituirale na osnovi zakona 
o visokem šolstvu in v po- ^ 
stavljenem roku skoraj vse 
izdelale svoje statute. Sedaj 
teče usklajevanje statutov vi- 
sokošolskih organizacij z za- 
konom; nalogo izvajajo: pri- 
stojna Komisija Skupščine 
SR Slovenije, Sekretariat IS 
Skupščine SR Slovenije za 
zakonodajo in Republiški ko- 
mite za vzgojo in izobraže- 
vanje. Visokošolske organiza- 
cije so začele prilagajati svo- 
je študijske programe zakon- 
skim zahtevam glede najdalj- 
šega dovoljenega ča§a študi- 
ja in s tem prispevale k in- 
tenziviranju študiija ter k 
večjemu prilagajanju izobra- 
ževanja potrebam združene- 
ga dela. 

6. Zavod SRS za šolstvo je 
izdelal novo vsebinsko-orga- 
nizaoijsko in metodično^ za- 
snovo osnovnega izobraževa 
nja in vzgoje odraslih, kš^ bo 
uvedena v vse osnovne šole 
in enote za odrasle v šol- 
skem letu 1076/77, pripravil 
pa je tudi osnutek zasnove 
usmerjenega izobraževanja in 
vzgoje odraslih; predvideno 
je, da bo do konca leta 1976 
pripravljen predlog tega do 
kumenta za javno razpravo. 

7. Z okrepljeno politično 
akcijo in s pomočjo inter- 
vencijskega zakona o zago- 
tovitvi dela sredstev za grad-- 
njo domov za učence in štu- 

dente je stekla izgradnja do- 
mov. Začeli so graditi domo- 
ve v Mariboru, Kopru in 
Ljubljani (skupno 1200 le- 
žišč). Pripravljen je predlog 
družbenega dogovora za grad- 
njo domov za učence in štu- 
dente, s katerim naj bi pod- 
pisniki zagotovili sredstva za 
celoten program izgradnje 
domov v obdobju 1976—1980. 
Izvršilni odbor RK SZDL 
Slovenije je predlagal odbo- 
ru podpisnikov družbenega 
dogovora za izgradnjo do- 
mov za učence in študente, 
da ga na novo oblikuje ter 
v njem opredeli zlasti: vse 
možne vire financiranja, na- 
čine združevanja in upravlja- 
nja s sredstvi ter pravice in 
obveznosti vseh, ki združuje- 
jo sredstva. Dopolnjujejo se 
tudi predlogi samoupravnih 
sporazumov občinskih stano- 
vanjskih skupnosti glede 
združevanja stanovanjskih 
sredstev za gradnjo dijaških 
in študentskih, domov. V le- 
tu 1977 naj bi po sprejetem 
prioritetnem programu zače- 
li z gradnjo Doma šole za 
trgovino in gostinstvo v 
Ljubljani (480 ležišč), Doma 
rudarskega šolskega centra v 
Velenju (480 ali 540 ležišč) in 
študentskega doma v Mari- 
boru (480 ležišč). TS domovi 
bodo zgrajeni do konca le- 
ta 1977. 

8. Na področju osnovnega 
izobraževanja je z dogovo- 
rom med izobraževalno skup- 
nostjo Slovenije in občinski- 
mi izobraževalnimi skupnost- 
mi zagotovljeno izvajanje 
programa male šole v obse- 
gu 120 ur vsem otrokom 
pred vstopom v osnovno šo- 
lo. 

Število celodnevnih osnov- 
nih šol in šol s podaljšanim 
bivanjem postopoma narašča; 
število oddelkov celodnevnih 
osnovnih šol in podaljšanega 
bivanja se je v letu 1976 na- 
sproti letu 1975 zvišalo za 
3,2 «/o. Razvoj celodnevnih 
osnovnih šol je razviden iz 
naslednjih podatkov. V za- 
četku šolskega leta 1975/1976 
je bilo v 21 šolah 141 oddel- 
kov s 3522 učenci; zajetih je 
bilo 1,6% vseh učencev 
osnovnih šol. Ob koncu leta 
1975/1976 je bilo 30 šol s ce- 
lodnevnim poukom s skup- 
no 1®1 oddelki in 4413 učen- 
ci; s tem je bilo zajetih 2,0 % 
vseh učencev osnovnih šol. 
V začetku šolskega leta 
1976/1977 je imelo celodnev- 
ni pouk že 42 šol, medtem ko 
podatkov o številu oddelkov 
in učencev še nimamo. 

9. Skupščina Izobraževalne 
skupnosti Slovenije je v ma- 

ju 1976 sprejela predlog ne- 
katerih racionalizacijskih 
ukrepov ha področju vzgoje 
in izobraževanja; sklenila je, 
da bo: 

— do ustanovitve posebnih 
izobraževalnih skupnosti in 
uvedbe reforme usmerjenega 
izobraževanja ustavila širje- 
nje omrežja institucij usmer- 
jenega izobraževanja; 

— pospeševala in omogoča- 
la vpis v proizvodno-tehnične 
smeri na vseh stopnjah izo- 
braževanja ter vpis v vzgoj- 
noizobraževalne organizacije, 
ki izobražujejo kadre za po- 
trebe vzgoje in izobraževanja 
ter za potrebe zdravstva v 
skladu s potrebami po teh 
kadrih; 

— na področju srednjega 
šolstva omejevala vpis v gim- 
nazije splošne smeri na šte- 
vilo oddelkov . zaključnih raz- 
redov teh šol; 

— na področju visokega 
šolstva predlagala omejitev 
vpisa na posamezne študijske 
smeri. 

Po podatkih o junijskem 
vpisu (podatkov o jesenskem 
vpisu še ni), so se pokazali 
naslednji učinki teh ukrepov: 

— zmanjšal se je vpis na 
gimnazije splošne smeri; 

— zve'čal se je vpis na pe- 
dagoške gimnazije in na teh- 
niške šole (kar pa ne velja 
za vse smeri tehniških 
strok); 

— srednje šole so odklona- 

Za uresničevanje zahtev po 
višji produktivnosti dela 
predvideva družbeni plan vr- 
sto ukrepov in pogojev na 
področju raziskovalnega de- 
la, M jih morajo sprejeti in 
zagotoviti temeljne organiza- 
cije združenega dela' ter raz- 
iskovalna sfera. 

Od teh so zlasti pomemb- 
ni: 

— pogoji za razmah orga- 
nizirane inovacijske in raz- 
iskovalne dejavnosti; 

— aktiviranje ustvarjalno- 
sti vseh zaposlenih; 

— uveljavljanje novega zna- 
nja, posebej domačega v pro 
izvodnji; 

— tesnejša povezava in so- 
delovanje raziskovalnih in 
svetovalnih organizacij na 
podlagi samoupravno dogo- 
vorjenih dohodkovnih odno- 
sov, upoštevajoč realno vred- 
notenje raziskovalnega dela 
ter izmenjavo kadra med raz- 
iskovalnimi in svetovalnimi 
organizacijami ter prakso; 

— organizacije združenega 
dela in drugi uporabniki naj 
bi v prihodnjem petletnem 

le 16,9 % prijavljenih kandi- 
datov, bodisi zaradi pomanj- 
kanja kapacitet, bodisi zara- 
di neizpolnjenih razpisnih 
pogojev. 

10. Dotok sredstev za 
usmerjeno izobraževanje je 
vse leto 1976 močno zaosta- 
jalo za planiranim. Priliv 
sredstev v osemmesečnem 
obdobju (januar—avgust) je 
znašal le 46,6 % letnih sred- 
stev, oziroma 70 % sredstev, 
predvidenih za obdobje ja- 
nuar—avgust, zaradi česar se 
je ta problem reševal z naje- 
manjem kratkoročnih kredi- 
tov.65 S posebnim zakonom 
pa je bila tudi povečana 
osnova za plačevanje prispev- 
kov, kar je pripomoglo k 
zmanjšanju izpada dohodkov. 

V osnovnih šolah je bilo 
v začetku šolskega leta 
1976/1977 nezasedenih 377, ne- 
ustrezno zasedenih pa 2101 
delovno mesto, kar skupno 
predstavlja 19,5 % vseh delov, 
nih mest. V srednjih šolah 
je bilo nezasedenih . 243, ne- 
ustrezno zasedenih pa 590 de- 
lovnih mest, to je skupno 
18,3 % delovnih mest. Pro- 
blem terja poleg že sprejetih 
ukrepov (usmerjanje v peda- 
goške poklice, odpiranje no- 
vih oddelkov, štipendiranje 
itd.) tudi trajnejše in kom- 
pleksnejše ukrepe za ureja- 
nje družbeno-ekonomskega 
položaja prosvetnih delav- 
cev.66 

obdobju bistveno povečali 
sredstva, ki jih vlagajo v 
raziskovalno delo direktno ali 
prek združenih sredstev (od 
1,1% družbenega proizvoda 
na 2%: v letu 1980); 

— vlaganje posameznih or- 
ganizacij združenega dela v 
raziskovalno delo naj bo so- 
razmerno njihovim investicij- 
skim naložbam, ustvarjene- 
mu dohodku, udeležbi Razis- 
kovalnega vložka v strukturi 
cene, ter v okviru sredstev 
amortizacije; 

85 Izobraževalna skupnost Slove- 
nije doslej najela že v višini 390 
milijonov. 66 Po podatkih Izobraževalne 
skupnosti Slovenije so se v prvih 
7 mesecih leta 1976 povečali oseb- 
ni dohodki v Sloveniji povprečno 
za 20 %, v osnovnem šolstvu za 
14 %, v srednjem šolstvu za 19 % 
ta v visokem šolstvu za IS 
kar je povečalo že obstoječe za- 
ostajanje, tako da so osebni do- 
hodki na pogojno nekvalificira- 
nega delavca v osnovnem šolstvu 
ietos dosegli le še 8! % Člani 
»3 %>, v srednjih šolah 87% 
(lani 88 %), v visokem šolstvu 
pa 87 % (lani 90 %) osebnega do- 
hodka na pogojno nekvalificira- 
nega delavca v gospodarstvu. 
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— zaradi večje učinkovito- 
sti naj bi organizacije zdru- 
ženega dela usmerjale raz- 
položljiva sredstva na osno- 
vi samoupravnih sporazumov 
in pogodb, oziroma s poseb- 
nimi dogovori o združevanju 
predvsem za aplikativne ter 
problemsko oziroma funkcio- 
nalno zaokrožene raziskoval- 
ne in razvojne projekte; 

— pomembno vlogo pri 
združevanju sredstev, obliko- 
vanju raziskovalnih progra- 
mov in pospeševanju tehno- 
loškega razvoja naj bi imele 
občinske in področne razis- 
kovalne skupnosti, ki so po- 
vezane z Raziskovalno skup- 
nostjo Slovenije v celovit si- 
stem skupaj z ustreznimi po- 
slovnimi skupnostmi. 

Vrsta nalog, ki zahtevajo 
skupno in usklajeno akcijo 
vseh družbenih subjektov, 
zlasti pa Gospodarske zbor- 
nice Slovenije, Raziskovalne 
skupnosti Slovenije in Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slo- 
venije, izhaja tudi iz družbe- 
nega dogovora o inovacijah, 
ki daje ključno vlogo pri po- 
speševanju inovacij organiza- 
cijam združenega dela, ob 
sodelovanju in podpori ob- 
činskih in področnih razis- 
kovalnih skupnosti. 

Ob ocenjevanju devetme- 
sečnega obdobja uresničeva- 
nja srednjeročnega plana 
razvoja raziskovalne dejavno- 
sti- je potrebno opozoriti, da 
narava raziskovalnih proce- 
sov, ki dajejo svoje rezulta- 
te le v daljših časovnih ob- 
dobjih, onemogoča kompleks- 
no ocenjevanje uspešnosti 
raziskovalne sfere v krajših 
obdobjih, zato lahko izdvoji- 
mo le nekatere elemente do- 
gajanja v tem obdobju in 
opozorimo na nekaj karakte- 
rističnih in zaskrbljujočih 
trendov. 

Raziskovalna skupnost Slo- 
venije se je v letu 1976 znaš- 
la v težki situaoiji: za tisti 
del te dejavnosti, ki je finan- 
ciran neposredno iz gospo- 
darskih organizacij (okoli 
70 % vse raziskovalne dejav- 
nosti), je značilno večletno 
konstantno upadanje sred- 
stev, ki se je nadaljevalo in 
celo pospešilo tudi v prvih 
mesecih letošnjega leta. De- 
lovne organizacije v gospo- 
darstvu to raziskovalno de- 
javnost financirajo predvsem 
v okviru svojih poslovnih 
uspehov (ki so bili v tem ob- 
dobju slabši kot v preteklih 
letih) in v okviru svojih pri- 
čakovanj, koliko lahko ta de 
javnost kratkoročno prispe- 
va k izboljšanju gospodar- 
skih rezultatov. Ker razisko- 

valna dejavnost taki zahtevi 
ne more ugoditi, oziroma se 
prepočasi usmerja na take 
zahteve, financiranje upada 
in čedalje več razvojnih in 
raziskovalnih enot delovnih 
organizacij iz gospodarstva 
kandidira za združena sred- 
stva Raziskovalne skupnosti 
Slovenije. 

V težjem položaju se je 
znašla tista raziskovalna de- 
javnost, ki je financirana iz 
sredstev, združenih v Raz- 
iskovalni skupnosti Sloveni- 
je. Po planu bi morala Raz- 
iskovalna skupnost Slovenije 
v letu 1976 združiti 322,2 mi- 
lijona din za skupni program 
Raziskovalne skupnosti Slo- 
venije in področnih razisko- 
valnih skupnosti, ali 187,95 
milijona za 7 mesecev tega 
leta. Dejansko zbrana sred- 
stva so znašala 141,097 milijo- 
na din ali 75,07 % planirane 
vsote. Dohodki v avgustu so 
bili v celoti odvzeti z refun- 
dacijami po zahtevah TOZD, 
tako da so prispevki za 8 
mesecev kumulativno znašali 
136,234 milijona din ali 63,42 
odstotka planirane vsote. 

Taka situacija v Razisko- 
valni skupnosti Slovenije je 
zavrla celoten postopek skle- 
panja pogodb. Z restrikcij- 
skimi ukrepi je bilo poseže- 
no v delovni program, zato 
je morala Raziskovalna skup- 
nost Slovenije dajati avanse 
tistim raziskovalnim organi- 
zacijam, katerih pretežni del 
dohodka se ustvarja iz sred- 
stev Raziskovalne skupnosti 
Slovenije, ker bi sicer ob iz- 
vajanju dogovorjenih progra- 
mov Raziskovalne skupnosti 
Slovenije ne mogle kriti niti 
osebnih dohodkov. Razisko- 
valna skupnost Slovenije je 
morala najeti posojilo pri 
Ljubljanski banki, da je lah- 
ko zagotovila vsaj delno po- 
kritje stroškov izvajanja de- 
lovnih programov raziskoval- 
nih organizacij. 

Zato je bil poslovni uspeh 
raziskovalnih organizacij v 
prvem polletju bistveno slab- 
ši kot lansko leto. Pregled 
bilančnih podatkov 42 večjih 
raziskovalnih organizacij ka- 
že, da so te ustvarile letos 
nominalno za 3,2 % manjši 
celotni dohodek kot v prvem 
polletju lanskega leta. Lani 
sta z izgubo' zaključili pollet- 
je dve raziskovalni organiza- 
ciji, izguba pa je predstavlja- 
la le 0,9 % ustvarjenega do- 
hodka. Letos je z izgubo za- 
ključilo polletje kar 14 od 42 
pregledanih organizacij (ki 
skupaj ustvarjajo več kot 
56 % celotnega dohodka pre- 
gledanih raziskovalnih orga- 

nizacij), Izguba pa znaša 
11,8 % ustvarjenega celotne- 
ga dohodka. 

Situacija se v tretjem če- 
trtletju ni spremenila, tako 
da moramo računati s tem, 
da je po 9 mesecih približno 
ena četrtina pomembnejših 
raziskovalnih organizacij v 

17. OTROŠKO VARSTVO 

Na področju otroškega var- 
stva se izvajanje programa 
denarnih pomoči družinam 
za otroke v letu 1976 uresni- 
čuje skladno s planskimi 
predvidevanji, razen v zvezi 
z valorizacijo višine otroških 
dodatkov za otroke, oziroma 
družine v nižji dohodkovni 
skupini. (Vzrok je v tem, da 
programi interesnih skupno- 
sti v letošnjem letu še niso 
bili valorizirani oziroma re- 
valorizirani tako, kot predvi- 
deva družbeni dogovor o raz- 
porejanju dohodka za leto 
1976.) 

Število delavk na podaljša- 
nem porodniškem dopustu 
in s tem v zvezi zagotavlja- 
nje nadomestila osebnega do- 
hodka poteka skladno s pred- 
videvanji programa Zveze 
skupnosti otroškega varstva 
Slovenije za leto 1975. 

Dohodki in izdatki Zveze 
skupnosti otroškega varstva 
Slovenije se v tem obdobju 
gibljejo v okviru finančnega 
načrta. V okviru razpoložlji- 
vih sredstev valorizacije še 
ni bilo mogoče izpeljati, 
predvideva pa se, da jo bo 
moč izvesti ob koncu leta. 

Po samoupravnem sporazu- 

Po planskih izhodiščih so 
zdravstvene skupnosti dolžne 
zagotoviti doseženi nivo 
zdravstvenega varstva prebi- 
valstva ter razvijati tiste 
zdravstvene dejavnosti, ki 
lahko vplivajo na povečanje 
produktivnosti v gospodar- 
stvu, ki skrbe za ohranitev in 
varstvo človekovega okolja 
in ki služijo potrebam sploš- 
nega ljudskega odpora. Pol- 
letno gibanje zdravstvene de- 
javnosti v letu 1976 izkazuje 
določeno povečanje obsega 
zdravstvenih storitev, na kar 
je nedvomno vplival prirast 
prebivalstva, kot tudi nove 
prostorske in kadrovske 
zmogljivosti zdravstvene služ- 
be, povečanje kvalitete dela 
v zdravstvu ter večje zahte- 
ve prebivalstva po zdravstve- 
nih storitvah. 

V osnovni zdravstveni služ- 
bi beležimo 4 % porast pre- 
gledov v splošnih ambulan- 

Izgubi, druga četrbina pa se 
giblje na sami meji poslov- 
nega neuspeha. Obstoj tistih 
raziskovalnih organizacij, ka- 
terih glavna osnova za kritje 
osebnih dohodkov in drugih 
stroškov so sredstva, združe- 
na v Raziskovalni skupnosti 
Slovenije, je resno ogrožen. 

mu o izpeljavi vzajemnih in 
solidarnih nalog otroškega 
varstva v SR Sloveniji za ob- 
dobje 1976—1980 Zveza skup- 
nosti krije skupnostim otro- 
škega varstva Slovenije v 
manj razvitih občinah 70 % 
razlike med povprečnimi 
sredstvi za predšolskega 
otroka v republiki in sred- 
stvi za predšolskega otroka 
v občini. Ta naloga se v ce- 
loti izvaja. 

Štipendiranje vzgojiteljic je 
sicer v skladu z letošnjimi 
predvidevanji, vendar je 
kljub temu kadrovski pro- 
blem zelo pereč, saj polovica 
diplomantov vzgojiteljskih 
šol ne ostane na področju 
otroškega varstva. 

V zvezi s samoupravnim 
organiziranjem otroškega var- 
stva Zveza skupnosti otroške- 
ga varstva Slovenije ugotav- 
lja, da sodelovanje med ob- 
činskimi delegati in Zvezo 
skupnosti otroškega varstva 
Slovenije poteka zadovoljivo, 
da je program Zveze skup- 
nosti otroškega varstva Slo- 
venije usklajen z občinskimi 
programi in da se na vseh 
nivojih objektivno upošteva- 
jo mnenja delegatov. 

tah In ambulantah medicine 
dela ter relativno enak po- 
rast obiskov v zobnih ambu- 
lantah. Pri tem pa se je iz- 
boljšala kvaliteta dela, saj se 
je v ambulantah splošne me- 
dicine in medicine dela števi- 
lo ponovnih obiskov povečalo 
samo za 2 %; število bolni- 
kov, ki so bili poslani v na- 
daljnje zdravljenje v specia- 
lističnih ambulantah, se je 
zmanjšalo za 3 indeksne poe- 
ne, medtem ko se je število 
bolnikov, poslanih v bolniš- 
nice, povečalo le za 2 %. Tu- 
da zobozdravstvo izkazuje po- 
večanje produktivnosti. Pri 
4 % porastu obiskov v zob- 
nih ambulantah je število 
storitev poraslo v primerja- 
vi s prvim polletjem lani kar 
za 12 %. 

Kljub razmeroma ugodnim 
rezultatom osnovne zdrav- 
stvene službe pa se kažejo 
povečane zahteve prebival- 
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stva tudi v bolnišnični služ- 
bi. število pregledov v spe- 
cialističnih ambulantah v bol- 
nišnicah in v zdravstvenih 
domovih, se je povečalo za 
5 %. število bolnikov, zdrav- 
ljenih v bolnišnicah, je za 
3 % večje kot v enakem ob- 
dobju 1975; vendar je zdrav- 
stvena služba z uporabo in- 
tenzivnejših metod dela in 
novih medicinskih dognanj 
uspela skrajšati ležalno dobo 
za 4 indeksne poene, s tem. 
pa tudi število oskrbnih dni 
na indeks 99. Takšno zmanj- 
ševanje števila oskrbnih dni 
sicer realno ne znižuje stro- 
škov za bolnišnično dejav- 
nost, pač pa s povečano in- 
tenzivnostjo zdravljenja hi- 
treje vrača obolele v proiz- 
vodni proces. ' 

Pri ocenjevanju gibanj na 
področju zdravstva ne sme- 
mo zanemarjati okoliščin, ki 
pogojujejo obseg zahtev po 
zdravstvenem varstvu in ki 
se tudi v naslednjih letih ne 
bodo bistveno menjale. Sem, 

Tabela 8 

spada rast prebivalstva, zla- 
sti aktivnega, rast števila sta- 
rostnikov, povečevanja števi- 
la porodov v poslednjih letih, 
rast urbanizacije in industria- 
lizacije s spremljajočim če- 
dalje večjim onesnaženjem 
okolja, prevladovanje masov- 
nih kroničnih obolenj in bolj- 
ša zdravstvena prosvetlje- 
nost. Iz vsega tega rezultira- 
jo potrebe na področju zdrav- 
stvenega varstva, nujno iz- 
boljšanje kvalitete dela ter 
nujnost odločnejše racionali- 
zacije stroškov zdravstvenega 
varstva. Razmisliti bo treba 
tudi o večji soudeležbi upo- 
rabnikov pri plačilu stroškov 
za nekatere zdravstvene sto- 
ritve. 

Ob delni kasnitvi sklepanja 
samoupravnih sporazumov o 
svobodni menjavi dela med 
uporabniki in izvajalci zdrav- 
stvenega varstva ugotavljamo 
v polletju 1976, da so izka- 
zale zdravstvene delovne or- 
ganizacije naslednji poslovni 
rezultat: 

POSLOVNI REZULTAT ZDRAVSTVENIH 
DELOVNIH ORGANIZACIJ 
V I. POLLETJU 1976  

I-VI 1976 
v mio din Ind I-VI 1975 

Celotni dohodek 
Materialni stroški 
Amortizacija po predp. minim. 
Dohodek 
Izguba 
Razdeljeni dohodek 
v tem: 
pogodbene obveznosti 
zakonske obveznosti 
osebni dohodki 

stop. 

1.814 
698 

96 
966 
161 

1.127 

21 
% 

960 

106 
114 
152 
99 

113 

167 
131 
122 

Zdravstvene skupnosti v 
istem času izkazujejo dolo- 
čene presežke dohodkov nad 
izdatki. Le-ti so posledica 
ugodnejšega gibanja osebnih 
dohodkov kot osnove za 
združevanje sredstev ter ne- 
poravnanih računov zdrav- 
stvenih storitev zaradi neuve 
Ijavljenih sporazumov o svo- 
bodni menjavi dela. Tako so 
zdravstvene skupnosti v pol- 
letju ustvarile 2.627 milijo- 
nov din dohodkov in 2.274 mi- 
lijonov din izdatkov ter skup- 
ni presežek dohodkov nad iz- 
datki v znesku okoli 63 mili- 
jonov din. 

S kompenziranjem izgub 
zdravstvenih organizacij s 
presežki zdravstvenih skup- 
nosti po regijah, ki bi bilo 
že izvršeno, če bi bili skle 
njeni potrebni samoupravni 
sporazumi o svobodni menja- 

vi dela, bi imela presežek v 
znesku okoli 5 milijonov din 
novogoriška zdravstvena regi- 
ja, ostalih osem zdravstvenih 
regij pa bi imelo skupni pri- 
manjkljaj okoli 102 milijona 
din, tako da bi dejanski pri- 
manjkljaj znašal okoli 97 mi- 
lijonov din. 

Glede na že ugotovljene 
oscilacije v gibanju osebnih 
dohodkov in dohodka, ki 
predstavlja osnovo za zdru- 
ževanje sredstev za družbene 
dejavnosti in glede na dej- 
stvo, da pomenijo sprejeti 
programi dogovorjene obvez- 
nosti, bodo presežki dohod- 
kov nad programi (korigira- 
nim! za dogovorjeno upošte- 
vanje porasta cen) vrnjeni 
uporabnikom oziroma prera- 
čunani pri programih za na- 
slednje leto. Hkrati je treba 
takoj sprejeti samoupravne 

sporazume o svobodni menja- 
vi dela med uporabniki in 
izvajalci storitev zdravstvene 
dejavnosti. 

Poseben problem v rezulta- 
tih poslovanja zdravstvenih 
skupnosti predstavljajo nado- 
mestila osebnega dohodka za 
čas bolezni in nege obolelega 
družinskega člana (boleznine) 
ter porodnicam, ki predstav- 
ljajo sicer le dobrih 15 % iz- 
datkov skupnosti, ki pa so v 
svojem gibanju drugačna kot 
izdatki za neposredno zdrav- 
stveno varstvo. Za načrtova- 
nja izdatkov za neposredno 
zdravstveno varstvo je bistve- 
nega pomena gibanje cen po- 
trošnih artiklov v zdravstvu 
ter zlasti smernice resolucije 
o družbeno-ekonomski politi- 
ki in raizvoju. Izdatki za po- 
sredno zdravstveno varstvo 
pa se uravnavajo po dejan- 
skem gibanju osebnih dohod- 
kov v republiki v preteklem 
letu, kar povzroča konstant- 
no vsakoletno večjo rast na- 
sproti rasti izdatkov za ne- 
posredno zdravstveno varstvo 
ter otežkoča tako realno na- 
črtovanje kot tudi doslednej- 
še izvajanje sprejete politi- 
ke družbenoekonomskega raz- 
voja. Zato bi bilo nujno iz- 
dvojiti stroške posrednega 
zdravstvenega varstva iz glo- 
balnega. načrtovanja zdrav- 
stvenega varstva ter jih v si- 
stemu načrtovanja posebej 
obravnavati. 

Pri načrtovanju poslovnega 
uspeha področja zdravstvene- 
ga varstva je treba posebej 
opozoriti na učinkovanje ra- 
sti materialnih stroškov, iz 
polletnega poslovnega uspeha 
zdravstvenih organizacij je 
moč ugotoviti, da je izguba 
zdravstvenih organizacij pre- 
mo sorazmerna z udeležbo 
materialnih stroškov v struk- 
turi cene, -kar govori o tem, 
da v največji meri rezultira 
iz nenačrtovanega porasta 
cen potrošnih artiklov v 
zdravstvu. 

Pristojne samoupravne in- 
teresne skupnosti menijo, da 
so glede na dosedanja giba- 
nja stroškov skupni stroški 

19. SOCIALNO SKRBSTVO 
Na področju socialnega 

skrbstva se s samoupravnim 
sporazumom o združevanju 
sredstev za vzajemne in 
skupne naloge v letu 1976 
uresničuje enotna politika 
družbenih denarnih pomoči. 
(Sredstva se združujejo po 
enotni prispevni stopnji — 
0,075 % prispevka od osebne- 
ga dohodka.) Kljub temu, da 
sporazuma do 8. II. 1976 še 

presegli razpoložljivi in z 
družbenim dogovorom opre- 
deljeni obseg sredstev za 170 
do 200 milijonov dinarjev, 
kar ob dejstvu, da so zdrav- 
stvene delovne organizacije 
že ukrepale v smeri raciona- 
lizacije porabe," terja nadalj- 
nje odgovorno angažiranje za 
usklajevanje stroškov z ma- 
terialnimi možnostmi, hkrati 
uveljavljanje neposredne me- 
njave dela med izvajalci in 
porabniki ter tudi povečeva- 
nje udeležbe občanov pri ne- 
posrednih stroških zdravstve- 
nega varstva. 

Potreba po nadaljnjem raz- 
voju področja zdravstvenega 
varstva v smeri nalog druž- 
benega plana terja še: 

— nadaljnje poglabljanje 
sistema solidarnosti zaradi 
postopnega odpravljanja raz- 
lik v koriščenju pravic zdrav- 
stvenega varstva med posa- 
meznimi območji republike. 
V ta namen so skupnosti že 
izdelale standarde zdravstve- 
nega varstva, v obravnavi pa 
je delovni osnutek samo- 
upravnega sporazuma o raz- 
poreditvi posteljnega fonda v 
bolnišnicah, ki vključuje na- 
logo, da se število bolniških 
postelj v SR Sloveniji v te- 
kočem srednjeročnem obdob- 
ju ne bo povečalo; 

— nadaljevanje procesa 
prestrukturiranja zdravstve- 
ne dejavnosti s krepitvijo 
službe splošne medicine in 
medicine dela, ki ima svoj 
odsev že v polletnem poslo- 
vanju zdravstvenih organiza- 
cij; 

— poglabljati samoupravno 
organiziranost uporabnikov 
in izvajalcev zdravstvenega 
varstva, tako v okviru zdrav- 
stvenih skupnosti z ustanav- 
ljanjem enot, kot tudi v 
zdravstvenih organizacijah s 
smotrnim oblikovanjem te- 
meljnih organizacij združene- 
ga dela na področju zdrav- 
stva ter njihovim širšim po- 
vezovanjem v organizacije 
združenega dela — zdravstve- 
ne centre, da bi tako bolje 
izpeljali delitev dela ter za- 
dane prioritetne naloge. 

niso podpisale vse občinska 
skupnosti, so bile soglaisne, 
da se za prvo trimesečje iz- 
plača 720 dinarjev namesto 

" Skupnosti sporočajo, da so 
v prvem polletju 1976 zdravstvene 
organizacije znižale stroške za ne- 
proizvodne storitve za 8 % za 
dnevnice in terenske dodatke za 
4 % in za druge materialne stro- 
ške za 18 %. 



prejšnjih 650 dinarjev. 
Okvirna norma na področ- 

ja kadrovske politike v so- 
cialnem skrbstvu, ki je bila 
postavljena že leta 1865, do- 
loča 1 strokovnega delavca 
na 4600 prebivalcev (leta 
10*75: 1 strokovni delavec na 
5622 prebivalcev). Po zadnjih 
podatkih, ki so bali upošteva- 
ni tudi prt izdelavi minimal- 
nega programa, stanje še ved- 
no ni zadovoljivo, saj pre- 
skrbljemost s strokovnimi ka- 
drt saimo y 7 občinah ustre- 
za omenjeni normi ali pa jo 
eelo presega. 

V zveza s povečano skrbjo 
m duševno in telesno priza- 

20. KULTURA 

Organizacije združenega de- 
la s področja kulture in dru- 
ge organizacije in društva s 
tega področja opravljajo svo- 
jo dejavnost v letu 1976 pri- 
bližno v obsegu preteklega 
leta. Sodimo, da je takih pri- 
merov, ko bi bila dejavnost 
manjša kot v letu 1975, zelo 
malo. 

O usmeritvi organizacij 
združenega dela s področja 
kulture in drugih organizacij 
in društev na približevanje 
kulturnih dobrin delovnim 
ljudem v združenem delu in 
krajevnih skupnostih ter mla- 
dim, zlasti v šolah, doslej še 
ni mogoče povedati nič do- 
končnega, med drugim tudi 
zato, ker ni zanesljivih po- 
datkov na tem področju. De- 
javnost bibliobusov je na pri- 
mer ostala na enakem nivoju 
kot leta 1975, poročal o gle- 
daliških predstavah za delov- 
ne ljudi v organizacijah zdru- 
ženega dela, za krajevne 
skupnosti in za mlade v šo- 
lah, da navedemo samo ta 
primer, pa nihče ne zbira. 
Republiški komite za kulturo 
tudi ne zbira poročil o li- 
kovnih razstavah, o organi- 
ziranih obiskih muzejev in 
galerij za delovne ljudi v 
združenem delu ter za mla- 
dino v šolah, čeprav taka 
dejavnost obstaja. Zato ni 
mogoče zagotoviti, ali je 
usmeritev delovnih organiza- 
cij s področja kulture v tem 
smislu skladna z. nalogo, na- 
vedeno v resoluciji. 

Organizacije združenega de- 
la s področja kulture že do- 
segajo koordinacijo svojih 
programov: take primere 
imamo na področju založni- 
štva, kjer so slovenske za- 
ložbe že sklenile samouprav- 
ni sporazum o uskladitvi za- 
ložniških programov in ga iz- 
vajajo. Dogovori o uskladitvi 
tečejo na področju muzejev 

dete otroke in odrasle bo 
potrebno zbirati sredstva za 
posebne socialne zavode 
(Škofja Loka, Hrastavec-Tra- 
te, Bodica pri Domžalah, Za- 
vod za alkoholike), kar pa za- 
enkrat še ni zagotovljeno. Re- 
ševanje te problematike se 
bo nadaljevalo še v prihod- 
njem letu. 

Letos sprejeti Zakon o za- 
konski zvezi, in družinskih 
razmerjih nakazuje Skupnosti 
socialnega skrbstva Slovenije 
nove naloge — (zakonske sve- 
tovalce, rejništvo kot poklic 
iitd.), kar bo terjalo tudi 
ustrezno materialno pokritje. 

in rasstavne galerijske dejav- 
nosti. Tudi za področje glas- 
be se pripravlja usklajeni 
program, tako da lahko oce- 
njujemo dosedanja prizade- 
vanja za uskladitev progra- 
mov kot pozitivna. 

Kar zadeva tesnejše sode- 
lovanje z RTV, je bil na tem 
področju dosežen bistven 
premik, saj je bil v Kulturni 
skupnosti Slovenije sprejet fi- 
nančni načrt za sofinancira- 
nje programov RTV v višini 
45 milijonov din, kar pome- 
ni velik napredek glede do- 
stopnosti kulturnih dobrin. 
RTV bo s to vsoto lahko bi- 
stveno povečala kvaliteto in 
obseg kulturnega programa. 

Na področju založništva so 
se poleg beneficiranih obre- 
sti povečale tudi neposredne 
družbene subvencije Kultur- 
ni skupnosti Slovenije v letu 
1976 za 70%, kar pomeni do- 
ločeno izboljšanje material- 
nega položaja slovenske knji- 
ge. V celoti pa gre le za par- 
cialno rešitev, predvsem za- 
to, ker dobe kredite samo 
kreditno sposobne založbe. 

Proizvodnja filmov je do- 
bila močno finančno podpo- 
ro, in sicer sredstva v višini 
12.307 din za obogatitev pro- 
grama RTV s slovenskimi 
filmi in pa sredstva za 3 ce- 
lovečerne filme, skupaj 27,2 
milijona din. Slovenski film- 
ski delavci so zato že lahko 
realizirali za letos predvide- 
ni del nalog. 

Za varstvo kulturne dedi- 
ščine kot prioritetne naloge, 
je Kulturna skupnost Slove- 
nije namenila v letu 1976 za 
25% več sredstev kot prejš- 
nje leto, vendar zaradi pove- 
čanja cen gradbenih uslug in 
materiala obseg dejavnosti 
varstva spomenikov ne bo bi- 
stveno večji kot v letu 1975 
ter bo tako ostal zaostanek. 
Posebni spomeniško varstve- 

ni problemi pa so se odprli 
s potresom v Posočju. 

Vprašanje mladinskega pe- 
riodičnega tiska, ki ga prav 
tako omenja resolucija za le- 
to 1976, se rešuje. Družbeni 
dogovor o financiranju mla- 
dinskega periodičnega tiska 
je v postopku podpisovanja, 
vendar so samoupravne inte- 
resne skupnosti že ukrepale 
v smislu tega dogovora in 
povečale sredstva za mladin- 
ski periodični tisk, in sicer: 
Raziskovalna skupnost za 
90 %, Kulturna skupnost za 
25 %, ostale, ki prispevajo 
manjše deleže, pa za lil %. 
Izobraževalna skupnost, ki 
predstavlja najbolj zaintere- 
siranega partnerja za mladin- 
ski periodični tisk, pa svoje- 

21. TELESNA KULTURA 

Na področju telesne kultu- 
re so za obravnavano obdob- 
je pomembne predvsem na- 
slednje ugotovitve: 

V aprilu letos je bil spre- 
jet samoupraivni sporazum o 
nekaterih pomembnih vpraša- 
njih nadaljnjega razvoja te- 
lesne kulture v SR Sloveni- 
ji. Na podlagi tega sporazu- 
ma so se telesno kulturne 
skupnosti v občinah obveza- 
le, da bodo vsako leto na- 
menile za ustvarjanje osnov- 
nih možnosti za razvoj mno- 
žične telesnokultume dejav- 
nosti najmanj 50 % sredstev. 

Po ocenah Telesnokultume 
skupnosti Slovenije bo lah- 
ko naloga v celoti realizirana 
šele v letu 1977, ker je bila 
konkretizacija sprejeta šele 
jeseni (Portorož). 

Skupščina ŠR Slovenije je 
v juniju sprejela stališča o 
izvajanju in nadaljnjem ure- 
janju sistema socialne var- 
nosti borcev narodnoosvobo- 
dilne vojne in drugih borcev 
ter vojaških vojnih invalidov. 
V skladu s temi stališča je 
Republiški komite za vpra- 
šanja borcev NOV in voja- 
ških invalidov opredelil na- 
slednje naloge, ki jih je po- 
trebno izvrševati: 

— zagotovitev zvišanja po- 
kojninskih prejemkov bor- 
cev NOV — uživalcev pokoj- 
nin z zagotovljeno osnovo in 
omilitev kriterijev za prido- 
bitev varstvenega dodatka k 
starostni pokojnini za kme- 
te borce NOV, 

— razvijanje službe zdrav- 
stvenega varstva borcev in 
dispanzerske službe za bor- 
ce v zdravstvenih domovih 

ga deleža ni zvišala zaradi že 
omenjenih finančnih težav pri 
dotoku sredstev. 

Kritično pa je stanje na 
področju naložb v kulturne 
prostore. Gre v glavnem za 
adaptacijo in vzdrževanje ozi- 
roma popravila in moderni- 
zacijo stavb, ne pa za novo- 
gradnje. V ta namen je bilo 
dodeljeno letos 12 mio din. V 
novogradnji sta le dva kul- 
turna domova (CSirkovcd In 
Loče pri Poljčanah) ob 50 % 
sopartioipaclji Kulturne skup- 
nosti Slovenije, v delu pa so 
projekti za novogradnje (9 
po številu). V ta namen je 
Kulturna skupnost Slovenije 
odobrila 2,5 milijona din, kar 
predstavlja perspektivo za 
razvoj v prihodnjih letih. 

Prav tako se pričakuje, da 
bodo telesnokultume skupno- 
sti do konca leta sprejele 
konkretne dolgoročne progra- 
me na področju množične te, 
lesnokultume. dejavnosti. Pro- 
grami množičnosti bodo po 
sporazumu zasnovam tako, 
da bodo omogočili vključe- 
vanje večine delovnih ljudi 
in občanov v telesnokultume 
dejavnost. 

V tem letu in v naslednjih 
letih se bo še povečalo po- 
manjkanje amaterskih in 
profesionalnih strokovnih ka- 
drov. Zmogljivosti telesnokul- 
turnih objektov, katerih iz- 
gradnja je odvisna od samo- 
prispevkov in drugih virov, 
ne zadoščajo sedanjim kakor 
tudi ne bodočim zahtevam. 

in bolnišnicah ter zagotovitev 
borcem vseh oblik zdravstve- 
nega varstva, vključno podalj- 
šano in nadomestno bolniš- 
nično zdravljenje v naravnih 
zdraviliščih, 

— sklenitev družbenega do- 
govora o skupnih osnovah in 
merilih za podeljevanje priz- 
navalnin udeležencem NOV in 
drugih vojn, katere podelju- 
jejo skupščine občin, 

— nadaljnje urejanje sta- 
novanjske problematike bor- 
cev v stanovanjskih skupnos- 
tih, v skupnosti pokojninske- 
ga in invalidskega zavarova- 
nja, v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela in s 
sredstvi, ki so bila zbrana z 
zakonom o prispevku za gra- 
ditev stanovanj za udeležen- 
ce NOV, 

— urejanje življenskih raz- 
mer, predvsem za starejše, 

22. VARSTVO BORCEV NOV IN VOJAŠKIH 
INVALIDOV 
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bolne ln onemogle borce v 
njihovem domačem okolju, 

— uresničevanje nalog, ki 
izhajajo iz predpisov o po- 
novni možnosti uveljavljan- 
ja dvojnega štetja časa prebi- 
tega v NOV, v posebno do- 
bo i» pospešeno reševanje 
vlog borcev prekomorcev, 

— stalno skrb za položaj 
borcev NOV in vojaških inva- 

lidov, ki žive v zamejstvu, 
— izpopolnitev materialne- 

ga položaja žrtev fašistične- 
ga nasilja, civilnih žrtev voj- 
ne in žrtev vojnega materi- 
ala in 

— sistemsko samoupravno 
ureditev varstva spomenikov 
revolucije, grobišč in obele- 
žij NOV. 

23. POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 
TER STAROSTNO ZAVAROVANJE KMETOV 

Pokojnine so bile v začet- 
ku leta 1976 povečane v so- 
razmerju z višino nominal- 
nih OD na zaposlenega v le- 
tu 1975 (v povprečju za 25,1 
odstotka). 

Da bi se zmanjšala rast in- 
validskih upokojitev, se Je 
začela ' akcija za sklenitev 
družbenega dogovora o izva- 
janju preventivnih in drugih 
ukrepov za odpravljanje vzro- 
kov in posledic nesreč pri 
delu in bolezni ter nastajan- 
ja invalidnosti in akcija za 
sklenitev ustreznih samo- 
upravnih sporazumov. 

Predlagane so bile najnuj- 
nejše spremembe zakona o 
pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. Začelo se je 
delo za dodelavo novega sis- 
tema pokojninsko-invalidske- 
ga zavarovanja v skladu z 
ustavnimi načeli in zakonom 

o združenem delu. 
V letu 1976 se je v primer- 

javi z letom 1975 povečalo 
število uživalcev kmečke sta- 
rostne pokojnine (za cca 3 
odstotke) in znesek te pokoj- 
nine za 13,66 odstotkov. 

Po noveli zakona o sta- 
rostnem zavarovanju kmetov 
iz leta 1975 bo v letu 1976 
izdelan obračun obveznosti 
med SIS starostnega zavaro- 
vanja kmetov in D?S za ob- 
dobje 1972-1975, ko so še DPS 
zagotavljale iz proračunov so- 
lidarnostno udeležbo v krit- 
ju izdatkov tega zavarovan- 
ja. Dohodki SIS iz te udelež- 
be v letu 1976 ne dotekajo po 
klanu, s čimer se spravlja 
v nevarnost likvidnost tega 
zavarovanja. Glede na to bo 
skupnost preučila vzroke iz- 
padanja svojih dohodkov iz 
tega vira predlagala ukrepe. 

24. DRUŽBENA PREHRANA 
Analiza na področju druž- 

bene prehrane v SR Sloveni- 
ji je pokazala, da ima mož- 
nost organizirane prehrane 
84 odstotkov vseh zaposlenih 
v republiki, vendar se je po- 
služuje le 63 odstotkov zapo- 
slenih. Delež zaposlenih, ki 
se hranijo v obratih družbe- 
ne prehrane, je v gospodar- 
skih dejavnostih večji kot v 
negospodarstvu«). 

Od sredstev skupne pora- 
be se del sredstev odvaja za 
izboljšanje prehrane zaposle- 
nih z opremljanjem lastnih 
kuhinj v okviru posameznih 
organizacij združenega dela, 
ali pa se prehrana delavcev 
organizira po dogovoru v bli- 
žini delovnega mesta. 

48 V gospodarstvu se organizira- 
no hrani 77 % zaposlenih v tej 
dejavnosti (66 % vseh zaposlenih 
v republika), medtem ko se v ne- 
gospodarstvu poslužuje družbene 
prehrane 62 % zaposlenih na tem 
področju (18 % vseh zaposlenih). 
Analiza je tudi pokazala, da je 
najslabše poskrbljeno za delavce, 
ki so zaposleni v kmetijstvu, ri- 
bištvu, gozdarstvu, prometu in 
komunalnih dejavnostih, kjer or- 
ganizirana prehrana, predvsem za- 
radi disperzije obratov, zajema 
le 58 % zaposlenih. 

jena tudi v samoupravne 
sporazume organizacij zdru- 
ženega dela (predvidoma do 
konca leta 1977). Za izvajan- 
je akcije so odgovorni od- 
bori podpisnikov ofočimskih 
sporazumov. 

Osnutek samoupravnega 
sporazuma o temeljih sred- 
njeročnega plana razvoja 
kmetijstva in živilske indu- 
strije obvezuje prehrambeno 
industrijo, da razvija proiz- 
vodnjo polpripravljenih in 
pripravljenih jedil za porabo 
v obratih družbene prehra- 
ne in induvidiualnih gospo- 
dinjstvih. V okviru razvoja 
živilske industrije ima ta de- 
javnost, poleg proizvodnje 
sladkorja, razvoja predelave 
mleka in proizvodnja maš- 
čob, prioritetni značaj ob 
dolgoročni zagotovitvi suro- 
vin, oskrbi domačega trga, 
modernizaciji in racioniali- 
zaciji proizvodnje, doseganju 
kakovosti in hranljivosti ob- 
rokov ter izboljševanju higi- 
ene prehrane. HP — zdru- 
ženo podjetje živilske indu- 

strije skuša organizirano pri- 
stopiti k izvajanju te naloge 
z vzpostavitvijo obrata za 
proizvodnjo pripravljenih in 
polpripravljenih obrokov, ki 
bo predvidoma začel obrato- 
vati v letu 1978, in ki bo os- 
krboval mesto Ljubljana- Ob- 
rat se bo povezail z nekateri- 
mi živilsko predelovalnimi 
organizacijami za oskrbo s 
potrebnimi proizvodi in em- 
balažo obrokov, kar bo pris- 
pevalo k racionalnejši pro- 
izvodnji in boljšemu koriš- 
čanju že obstoječih predelo- 
valnih kapacitet. 

Glede na to, da doslej v 
republiki ni bilo organizira- 
nega nosilca priprave in ure- 
sničevanja družbene prehra- 
ne, je v teku priprava štu- 
dije, ki naj bi pokazala na 
osnovne naloge na tem pod- 
ročju in njihove nosilce. 
Hkrati pa se ob sodelovanju 
družbenopolitičnih organiza- 
cij pripravlja razprava o or- 
ganiziranosti in nadaljnjem 
razvoju družbene prehrane v 
SR Sloveniji. 

25. IZGRADNJA DRUŽBENEGA INFORMACIJSKEGA 
SISTEMA IN NADALJNJI RAZVOJ INFORMACIJSKIH 
SREDSTEV 

Sindikati so nosilci akcije 
organiziranja obrokov hrane 
med delom in so si v letoš- 
njem letu precej prizadevali, 
da bi organizacije združene- 
ga dela, ki imajo možnost, 
organizirale prehrano za de- 
lavce med delovnim časom- 
V ta namen so zaostrili po- 
goje za izdajanje vrednost- 
nih bonov za živila. 

Sindikati si bodo še naprej 
prizadevali, da bi čimvečje 
število delavcev dobilo topel 
obrok med delom in si pri- 
zadevali tudi za čim boljšo 
kvaliteto prehrane med de- 
lom. 

Družbeni dogovor o mini- 
malnih standardih za življenj- 
ske in kulturne razmere pri 
zaposlovanju delavcev vse- 
buje tudi zahtevo, da se za- 
gotovi topel obrok med de- 
lom in organizira celodnevna 
prehrana za delavce, ki živi- 
jo v minimalnih nastanitve- 
nih razmerah. Občine že pri- 
pravljajo samoupravne spo- 
razume, ki konkretizirajo do- 
ločila tega družbenega dogo- 
vora; praktično pa bo do- 
govor zaživel šele potem, ko 
bodo njegova določila vgra- 

V obdobju po sprejetju 
družbenega plana so se na- 
daljevala zlasti na sledečih 
področjih: 

—samoupravne organizara- 
nosti sredstev javnega obveš- 
čanja; tu bodo do konca le- 
ta 1976 oz- v začetku 1977 
ustanovljene samoupravne in- 
teresne skupnosti (ena ali 
več); 

— težak materialni polo- 
žaj sredstev javnega obveš- 
čanja predvsem pa tisika se 
dokler ne bo ustanovljena sa- 
moupravna interesna skup- 
nost na tem področju rešu- 
je s posebnimi dogovori in 
določenimi korekturami cen 
(dnevni tisk, mladinski peri- 
odični tisk); 

— pospešene se koncipira- 
jo nekateri informacijski in 
podsistemi skupaj s statis- 
tičnim informacijskim sis- 
temom. Pri tem se vse bolj 
poudarja razvoj ustreznih re- 
gistrov (register in klasifi- 
kacija dejavnosti) ter pri- 
pravljajo ustrezni raziskoval- 
ni projekti na tem področ- 
ju. Del problematike se si- 
cer usklajuje toda med re- 
publikami in pokrajinami in 
s federacijo, vendar to uskla- 
jevanje poteka prepočasi; 

— v občinah se intenzivno 
ustanavljajo informacijsko 
dokumentacijski centri (20 
jih je že ustanovljenih 38 

jih je v nastajanju), pogre- 
ša pa se ustrezna strokovna 
in tehnična organiziranost 
v republiki (strokovna in 
organizacijska opravila); 

— na področju opremljan- 
ja z računalniki postaja si- 
tuacija v SR Sloveniji vse 
bolj kritična- Ob pomanjkan- 
ju pripravljenih kartotečnih 
ukrepov, ki jih pripravlja 
zvezni izvršni svet (zamuda 
že eno leto) in pomanjkanje 
deviznih sredstev je uvoz na 
tem področju praktično us- 
tavljen. Do konca leta se bo 
to stanje sicer popravilo, ven- 
dar vseh potreb in želja ne 
bo mogoče realizirati v tem 
leto. 

Gospodarska zbornica Slo- 
venije je pripravila predlog 
samoupravnega sporazuma, ki 
bo usklajeval del te temati- 
ke v organizacijah združene- 
ga dela; 

— posamezni nosilci druž- 
benega informacijskega sis- 
tema in sredstev javnega ob- 
veščanja (sredstva javnega 
obveščanja, informacijsko- 
dokumentacijska dejavnost, 
sistemi družbenih evidenc s 
statistiko ter informatiko) 
so različno samoupravno or- 
ganizirani, poleg tega ni do- 
končno rešena njihova pove- 
zava v republiki. Predlogi v 
zvezi s tem bodo podani dio 
konca leta 1976. 
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IV.IZVAJANJE UKREPOV 

SR SLOVENUE ZA URESNIČEVANJE 

DRUŽBENEGA PLANA 

V letu 1976 je SRS usmer- 
jala svojo dejavnost za ure- . 
sničevanje ukrepov, ki jih 
določa družbeni plan. Pri 
tem je izhajala iz načela, da 
naj organizacije združenega 
dela v vse večji meri prev- 
zemajo ekonomske in 'druge 
funkcije v procesu družbene 
reprodukcije. Posebno inten- 
zivno je bilo sodelovanje pri 
oblikovanju sistemskih zako- 
nov na ravni federacije- 
Hkrati pa je v skladu s pro-' 
gramom, ki ga določa us- 
tavni zakon izgrajevala, spre- 
minjala in dopolnjevala za- 
konodajo v svoji pristojnosti, 
pri čemer so konkretne nalo- 
ge in ukrepi vsklajeni tudi 
z določili družbenega plana. 
V teh smereh bi morali v 
skladu s srednjeročnim druž- 
benim planom delo nadalje- 
vati tudi v letu 1977. 

Na posameznih pomem- 
bnejših področjih, ki so opre- 
deljena v družbenem plamu, 
je bila aktivnost SR Slove- 
nije naslednja: 

1. Na področju sistema dav- 
kov in financiranja splošne' 
porabe je v družbenem pla- 
nu predvideno, da bodo pos- 
topoma prenešene v okvir 
samoupravnih dohodkovnih 
odnosov vse tiste naloge, ki 
niso opredeljene kot nepo- 
sredna funkcija družbeno- 
politične skupnosti. Del pre- 
nosa je bil uresničen pri obli- 
kovanju proračunov za leto 
1976; s tako usmeritvijo pa 
bi morali nadaljevati tudi v 
letu 1977. 'Pri nadaljnjem pre- 
nosu nalog se na nekaterih 
področjih pojavlja problem, 
ker še niso ustanovljene us- 
trezne samoupravne interes- 
ne skupnosti (npr. komunal- 
na ' interesna skupnost, zem- 
ljiška interesna skupnost). 

V skladu z družbenim pla- 
nom SR Slovenije v letu 1976 
v proračunski porabi izvaja 
dogovorjeno politiko, da mo- 
ra čista splošna poraba ras- 
ti počasneje od rasti družbe- 
nega proizvoda- Za leto 1977 
je še odprto vprašanje višine 
sredstev, ki jih v skladu z 
zakoni predvideva za finan- 
ciranje dogovorjenih sploš- 
nih družbenih potreb v fede- 
raciji. Zato še ni mogoče v, 
celoti opredeliti nalog in ob- 
sega republiškega proraču- 
na kot tudi ne politike glede 
posameznih davkov in tudi 
ne glede na zavezanca. Kljulb 

temu pa bo morala republika 
v izhodiščih za davčno poli- 
tiko v prihodnjem letu upo- 
števati usmeritev družbenega 
plana o povečanju material- 
ne osnove gospodarstva. Ob 
predpostavki, da bi se mo-v 
rali osebni dohodki oblikova- 
ti v večji meri v odvisnosti 
od rezultatov dela , bi bila 
podana možnost večjega za- 
jemanja davkov iz določenih 
oblik osebne porabe, o če- 
mer naj bi se pripravila po- 
sebna analiza. 

Na področju prometnih 
davkov je SR Slovenija sode- 
lovala pri oblikovanju zvez- 
ne davčne politike, da ta 
v večji meri postaja regu- 
lator končne porabe (znižanje 
prometnih davkov gradbene- 
mu materialu itd.). 

Republika je z znižanjem 
davčne stopnje vplivala na 
povečanje ekonomske moči 
določenega kroga zavezancev, 
postopno se uvajajo tudi 
davčne olajšave za uresniče- 
vanje nalog skupnega intere- 
sa. SR Slovenija izvaja tu- 
di druge dogovorjene usme- 
ritve, kot so intervencija v 
gospodarstvu, krepitev var- 
nosti, družbene samozaščite 
in ljudske obrambe, zaščite 
borcev in vojaških vojnih in- 
validov ter financiranje z za- 
konom opredeljenih negos- 
podarskih investicij. Pred- 
videno je, da bo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije d® 
konca leta 1976 predložil 
Skupščini SR Slovenije pet- 
letni program onih negospo- 
darskih investicij, s katerimi 
bo zagotovljeno učinkovitej- 
še delovanje državnih orga- 
nov. 

2. Na področju ekonomskih 
odnosov s tujino je bilo 
težišče dela Izvršnega sveta 
in republiških organov v 
letu 1976 osredotočeno na so- 
delovanje pri vsklajevanju 
zunanjetrgovinskega in de- 
viznega sistema z ustavnimi 
določili. Pri tem so šla pri 
oblikovanju sistemskih reši- 
tev v merilu federacije pri- 
zadevanja predvsem v smer 
uveljavljanja odločujoče vlo- 
ge organizacij združenega 
dela, kot tudi večje vlo- 
ge, pomen in pravic republik 
in pokrajin v skladu z njiho- 
vo odgovornostjo za stanje 
lastnih plačilnih in deviznih 
bilanc kot dela plačilne in 
devizne bilance Jugoslavije. 

Uveljavljanje teh sprememb 
v praksi pa bo v letu 1977 
terjalo sprejetje ustreznih ak- 
tov ter organizacijskih in 
drugih ukrepov, da bi novi 
zunanjetrgovinski in deviz- 
ni režim lahko začel delova- 
ti. Fodvzeti bi morali tudi 
vse potrebno, da bo v letu 
1977 začela delovati republiš- 
ka samoupravna interesna 
skupnost za ekonomske od- 
nose š tujino. 

V okviru prizadevanj za 
povečanje izvoznih spodbud 
je bil v prvih mesecih letos 
nebistveno povečan obseg 
davčnih povračil za izvoz bla- 
ga to storitev, kot tudi os- 
nova za njihovo obračunavan- 
je. Dodatno je bil stimuli- 
ran buidi izvoz iadelkov, kjer 
je uvozna substanca mini- 
malna, medtem ko prizade- 
vanja republike za uvedbo 
dodatnih olajšav za izvoz fi- 
nalnih izdelkov niso bila us- 
pešna- Kljub prizadevanju re- 
publike doslej tudi še ni bil 
izpolnjen sistem povračila ca- 
rin pri izvozu blaga. Pri skle- 
panju medrepubliškega do- 
govora za pospeševanje izvo- 
za naj bi zato pristojni re- 
publiški organi delovali v 
smeri izpolnjevanja oblik, na- 
čina in obsega mehanizmov 
za selektivno politiko pos- 
peševanja izvoza blaga in sto- 
ritev. 

S kreditno politiko je 
bila letos zagotovljena širša 
podpora izvozu in pripravi 
proizvodnje za izvoz in to 
tako v smeri povečanja obse- 
ga kreditov, kot tudi pogojev 
kreditiranja s podaljšanjem 
rokov za reeskont določenih 
izvoznih kreditov in z razši- 
ritvijo namena kreditiranja, 
med drugim tudi na konsig- 
nacijska skladišča v tujini. 

Mehanizem in postopek po- 
vezovanja uvoza z izvozom je 
bil pri izvajanju zelo tog in 
je zato pogosto oviral kon- 
tinuirano rast proizvodnje, 
često tudi proizvodnje, na- 
menjene izvozu. Na podlagi 
predlogov in pripomb repub- 
liških organov se je ta me- 
hanizem sproti sicer neko- 
liko izpopolnjeval, vendar 
še vedno ne zagotavlja ustre- 
zne, racionalne preskrbe go- 
spodarstva z reprodukcij- 
skim materialom. Poleg te- 
ga je slovensko gospodarstvo 
letos slalbše preskrbljeno z 
reprodukcijskimi materiali 
tudi zato, ker ni v celoti 
izkoristilo možnosti združe- 
vanja deviznega priliva in 
uvozinih pravic, kar veljavni 
sistem dopušča. Boljša pre- 
skrba proizvodnje z repro- 

dukcijskim materialom bo v 
letu 1977 narekovala racional- 
no sprostitev ter izpopolnitev 
režima uvoza surovin in re- 
produkcijskega materiala, 
zlasti za ono proizvodnjo, ki 
je namenjena povečanju iz- 
voza. 

Zaradi omejenih plačilno- 
bilančnih možnosti in deviz- 
nega položaja države je bil 
v prvih mesecih letos izred- 
no zaostren uvoz investicij- 
ske opreme. V začasnem re- 
žimu so dobile republike in 
pokrajine večji vpliv pri 
razporejanju uvoza opreme 
v okvira razpoložljivih sred- 
stev. S prenosom odgovor- 
nosti za uvoz opreme na re- 
pulblike in pokrajine pa bo 
morala veljati posebna skrb 
zagotavljanju najnujnejših 
ekonomsko, razvojno in teh- 
nološko utemeljenih nakupov, 
ki bodo omogočili boljše iz- 
vajanje nalog iz družbenega 
plana. 

Pri zadolževanju v tujini 
je SR Slovenija, v skladu s 
politiko zadolževanja Jugo- 
slavije, v letošnjem letu da- 
jala prednost področjem 
in razvojnim nalogam 
skupnega pomena, ki jih 
opredeljuje družbeni plan 
SR Slovenije. Posojila Med- 
narodne banke za obnovo in 
razvoj ter nekaterih drugih 
finančnih institucij pa so 
bila uporabljena predvsem za 
financiranje energetskih ob- 
jektov, cestnih magistralnih 
povezav ter za inozemski tu- 
rizem, pripravlja se druž- 
beni dogovor, s katerim bo 
opredeljena politika in us- 
meritev skupnih vlaganj s 
tujimi partnerji. 

3. Na področju emisije de- 
narja kreditov je v letu 1976 
značilna izredno visoka rast 
denarne mase, kar je v nas- 
protju z začrtanimi resolu- 
cijiskimi zahtevami glede gi- 
banja denaroo-kreditnih to- 
kov. Opredelitev nalog in cil- 
jev kreditne in denarne poli- 
tike so izhajale iz predvi- 
devanj o primanjkljaju de- 
vizne bilance zaradi deviz- 
nih transakcij, ker bi pov- 
zročilo odtok denarne mase, 
ki bi ga bilo treba nadomes- 
titi s primarno emisijo NBJ. 
Denarna masa bi se morala 
v skladu s predvidevanji re- 
solucije povečati za 18 od- 
stotkov. Po ocenjenih podajt- 

✓ kiti za 9 mesecev se je de- 
narna masa povečala za 53,7 
milijard din ali 39 odstot- 
kov. 

Razhajanje med načrtova- 
nimi in dejanskimi denamo- 
kreditnimi gibanji se odra- 



?a zlasti v naslednjem: 
Devizne transakcije naj bi, 

saradi že omenjenega predvi- 
dnega deficita povzročile us- 
trezen umik denarja, ven- 
dar je devizna bilanca rea- 
lizirana v sedmih mesecih 
s presežkom 13,5 milijarde 
din. Tako so se devizne re- 
zerve povedale, predvsem kot 
posledica povečanega izvoza 
in zmanjšanja uvoza, kakor 
tudi nadaljnjega najemanja 
finančnih kreditov v tujini. 
Devizne zadolžitve se pove- 
čujejo, pri čemer so deviz- 
ne rezerve za okrog milijar- 
do dolarjev nad predvidenim 
stanjem. Z razliko med ak- 
tivnimi in pasivnimi obrest- 
mi se pretaka dokajšen del 
našega narodnega dohodka 
v tujino. 

Vzroke za tako gibanje v 
denarno kreditnih odnosih je 
treba, poleg spremenjenih gi- 
banj v ekonomskih odnosih 
s tujino, iskati tudi v tem, 
da so gospodarske organiza- 
cije, kot posledica ■ novih 
predpisov o plačevanju, dr- 
žale na svojih žiro računih 
večje vsote denarja, da je 
bilo manj nepokritih investi- 
cij in da je porasblo število 
temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela. Zmanjšanje med- 
sebojnega kreditiranja (abso- 
lutno in relativno) pomeni 
v nekem smislu korekcijo 
potrebnega obsega denarne 
mase na višjo raven, ki jo 
terjajo sedanji pogoji gospo- 
darjenja in delovanje sistema 
na sploh. 

V tekoč em letu je bila 
denarno-kreditna politika ze- 
lo neelastična in se ni spro- 
ti prilagajala dejanskim go- 
spodarskim gibanjem. Visok 
kreditni potencial bank se 
je skušal znižati z izdajan- 
jem blagajniških zapiskov, 
z odločbo o minimalni re- 
zervi likvidnih sredstev pos- 
lovnih bank, z obrestno me- 
ro in ukrepi na področju de- 
viznega poslovanja bank, 
vendar vsi ukrepi niso ime- 
li dovolj velikega efekta. 

Porast denarne mase je 
zelo visok, vendar pa še ni 
tolikšen, da bi se že zdaj 
podvzeli močnejši restriktiv- 
ni ukrepi. Vsako ostro za- 
ustavil janje porasta denarne 
mase bi navzlic delovalo ne- 
vzpodbudno na oživljanje go- 
spodarske aktivnosti in na 
porast proizvodnje. 

Narodna banka Jugoslavije 
predlaga, da naj bi bili ukre- 
pi, sprejeti v zadnjem tro- 
mesečju usmerjeni predvsem 
na delno zoženje likvidnosti 
poslovnih bank. Preprečiti pa 

je treba pokrivanje kakršnih- 
koli novih obveznosti iz pri- 
marne emisije - in dovolje- 
vanje koriščenja novih kre- 
ditov v inozemstvu. 

Zaradi skladnejšega in sta- 
bilnejšega razvoja bi mora- 
la v letu 1977 denarna kre- 
ditna politika temeljiti na 
doslednji medsebojni vskla- 
jenosti z drugimi deii eko- 
nomske politike, zlasti s po- 
litiko ekonomskih odnosov s 
tujino, politiko zadolževanja, 
proračunsko politiko federa- 
cije in podobno, in zasnova- 
na tako, da se bo sposobna 
dinamično prilagajati stvar- 
nim ekonomskim gibanjem. 
Osnovna naloga bi morala 
bita vzdrževanje denarja v 
obtoku v obsegu, ki bi omo- 
gočal nemoteno uresničevanje 
porasta proizvodnje in pro- 
meta blaga in njihovo pre- 
strukturiranje v skladu z 
usmeritvami družbenega pla- 
na. 

V kolikor bi bila v okvi- 
ru globalnega reguliranja ob- 
sega denarne mase ugotov- 
ljena potreba , za povečanje 
obsega emisije primarnega 
denarja, ta sredstva ne bi 
smeli uporabljati za inves- 
ticije ali drugo obliko kon- 
čne porabe, ampak samo za 
eskorat vrednosti papirjev, ki 
izhajajo iz blagovno denar- 
nih odnosov organizacij 
združenega dela in za name- 
ne, ki bi bili ugotovljeni s 
posebnim zveznim zakonom. 

. Narodne in poslovne ban- 
ke pa naj . bi pospeševale 
razvoj finančnega mehaniz. 
ma in izboljšanje njegove 
efikasnosti s stimulacijo 
ponudbe finančnih. sredstev 
ter z racionalnejšo uporabo 
teh sredstev, predvsem pa 
z razvojem mehanizma zdru- 
ževanja sredstev organizacij 
združenega dela v gospodar- 
stvu. 

4. Na področju tržišča in 
cen se je v letu 1976 inten- 
ziviralo delo na sistemskem 
zakonu, ki bi sistem obli- 
kovanja in družbene kontro- 
le cen normativno uskladil z 
ustavnim določili. Hkrati pa 
se v republiki oblikuje za- 
konodaja na področju cen. 

Gibanje cen v letu 1976 od- 
raža stabilizacijske napore 
vseh družbeno političnih sku- 
pnosti, federacije, republi- 
ke in občin), saj so skozi 
vse leto vodile politiko umir- 
janja rasti cen in življen- 
skih stroškov. Pri tem pa so 
si prizadevale, da v okviru 
stabilizacijske, politike le 
korigirajo razmerja med ce- 

nami posameznih vrst izdel- 
kov na področjih, kjer je bi- 
lo to nujno. Tudi v prihod- 
njem letu bi si morali pri- 
zadevati, da rast cen ne bo 
presegla letošnje rasti cen, 
ob odpravljanju nekaterih 
disparitet med cenami na po- 
sameznih področjih. 

Založenost tržišča je bila 
sorazmerno ugodna, zlasti še 
zaradi investicij preko bla- 
govnih rezerv (predvsem pri 
živilih). Vloga družbenih bla- 
govnih rezerv in intervencij- 
skega uvoza, kot pomembne- 
ga faktorja uspešne založe- 
nosti na tržišču, bi morala 
biti prisotna tudi v letu 1977. 

Preskrbljenost prebivalstva 
s kmetijskimi proizvodi se 
kot posledica široko orga- 
nizirane družbene akcije, ki 
so jo vodile občine in re- 
publika, izboljšanje, vendar 
še vedno ni zadovoljiva. Za- 
to bo še nadalje potrebno, 
da občine z aktivno politiko 
na tem področju vplivajo na 
boljšo in stalno založenost 
tržišča s kmetijskimi proiz- 
vodi. 

5. Dosedanji dotok sred- 
stev, ki jih organizacije zdru- 
ženega dela v SR Sloveniji 
vplačujejo kot obvezno po- 
sojilo v Sklad federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvo- 
ja gospodarsko manj razvi- 
tih republik in avtonomne 
pokrajine zaostaja za tekoči- 
mi mesečnimi obveznostmi. 
Zato je v juliju 1976 Skup- 
ščina SR Slovenije sprejela 
spremembo Zakona o spre- 
membah in dopolnilih zako- 
na o vplačevanju obveznega 
posojila za kreditiranje hit- 
rejšega razvoja gospodarsko 
nezadostno razvitih republik 
in avtonomne pokrajne Ko- 
sovo, po kateri so dolžne te- 
koče vplačevati obvezno po- 
sojilo tudi tiste temeljne or- 
ganizacije združenega dela, 
ki v svojih periodičnih obra- 
čunih prikažejo izgubo. Pra- 
vico na takojšnje vračilo 
teh sredstev pa imajo le tis- 
te organizacije združenega 
dela, ki prikažejo izgubo v 
zaključnih računih za posa- 
mezna leta. To daje realne 
možnosti, da bodo organiza- 
cije združenega dela v SR 
Sloveniji v skladu z zvez- 
nim zakonom izpolnile 
obveznost vplačevanja poso- 
jila v Sklad federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvo- 
ja gospodarsko manj razvi- 
tih republik in a/vtonomnih 
pokrajin za leto 1976 v akon- 
tacijski višini 1.638,2 milijo- 
na din (1,97 odstotkov v re- 
soluciji predvidenega druž- 

benega proizvoda družbene- 
ga gospodarstva). 

V letu 1977 se bo vplače- 
vanje obveznega posojila v 
Sklad nadaljevalo, vendar 
ocenjujemo, da bo treba po- 
novno proučiti višino sto- 
penj za posamezna področ- 
ja oziroma dejavnosti gos- 
podarstva, ki jih določa re- 
publiški zakpn, pri čemer 
naj bi upoštevali tudi pri- 
oritetene naloge, oziroma de- 
javnosti glede na izvajanje 
družbenega plana SR Slove- 
nije, kot tudi ekonomski po- 
ložaj posameznih panog ozi- 
roma grupacij. 

V letu 1076 so nekatere 
organizacije združenega dela 
že pokazale interes za sku- 
pna vlaganja v manj razvi- 
tih republikah in SAP Koso- 
vo, pri čemer bi izkoristile 
možnost, ki jo daje nov za- 
kon o Skladu, da se lahko 
do 20 odstotnega obveznega 
posojila, za katerega so za- 
dolžene posamezne republike 
oziroma avtonomne pokraji- 
ne; nadomesti s skupnimi 
vlaganji, oziroma samouprav- 
nim združevanjem sredstev za 
taka vlaganja. SR Slovenija 
je z zakonom predvidela tu- 
di davčne olajšave investitor- 
jem, ki skupno vlagajo v 
manj razvite republike in 
SAP Kosovo. V zvezi s tem 
pa je treba opozoriti, da 
SAP Kosovo še niso spreje- 
le meril, za kar jih zadolžu- 
je zvezni zakon, s katerim 
naj bi opredelile področja, 
oziroma dejavnosti, za kate- 
re so zainteresirane, da se 
razvijajo na podlagi takih 
skupnih vlaganj. 

6. V skladu . z zakonom o 
pospeševanju skladnejšega re- 
gionalnega razvoja v SRS in 
družbenim dogovorom o po- 
speševanju skladnejšega re- 
gionalnega razvoja v SR Slo- 
veniji o obdobju 1976-1980 je 
SR Slovenija v zakonu o dav- 
čnih olajšavah, ki je bil spre- 
jet za leto 1976, priznala in- 
vestitorjem zmanjšane dav- 
čne osnove za plačilo davka 
na dohodek TOZD za 4 krait- 
no višino vlaganj na manj 
razvitih območjih in znižan- 
je plačila obračunskega dav- 
ka na dohodek TOZD, ki so 
pričele z dejavnostjo na pod- 
lagi novih vlaganj na manj 
razvitih območjih v prvih 
3 letih obračunavanja tega 
davka. Predvideno je, da bo 
ta ugodnost vključena tudi v 
zakon o davčnih olajšavah 
za leto 1977. 

SR Slovenija je iz sred- 
stev svojega proračuna v le- 
tu 1976 sofinancirala izde- 



lavo razvojnih programov 
in inicialnih projektov, ki so 
pomembni za hitrejši razvoj 
manj razvitih območij v viši- 
ni nad 6 milijonov din. Ker 
je bilo predloženih zahtevkov 
več, predpostavljamo, da bo 
potrebno sofinanciranje iz- 
delave drugih prijavljenih 
programov in inicialnih pro- 
jektov obravnavati v okvi- 
ru proračunskih sredstev za 
leto 1977. 

7. Zakon o združenem de- 
lu, ki bo sprejet v zvezni 
skupščini v novembru 1976, 
predvideva, da bodo nekate- 
ra vprašanja s področja 
združenega dela urejena ne 
le s samoupravnimi splošni- 
mi akti, na katerih je težišče 
urejanja odnosov v združe- 
nem delu, temveč tudi z zvez- 

nimi in republiškimi zako- 
ni. 

V republiških organih pote- 
kajo priprave tako za obliko- 
vanje novih republiških zako- 
nov kot za uskladitev obsto- 
ječih zakonov z zakonom o 
združenem delu. Pri tem po- 
teka intenzivno sodelovanje s 
pristojnimi zveznimi organi, 
ki pripravljajo uskladitev 
zvezne zakonodaje z zako- 
nom o združenem delu. 

Na področju uveljavljanja 
dohodkovnih odnosov se v 
republiki zastavljajo zlasti 
vprašanja izvajanja progra- 
mov in pridobivanja dohod- 
ka v družbenih dejavnostih, 
kjer se kot izhodišče postav- 
ljajo načela svobodne menja- 
ve dela, ter v določeni meri 
tudi pridobivanje dohodka v 

delovnih skupnostih v orga- 
nih družbenopolitičnih skup- 
nosti. 

Na področju solidarnosti in 
socialne varnosti delavcev kot 
elementa družbeno ekonom- 
skih odnosov in posledice 
združevanja dela in sredstev 
je v pristojnosti med drugim 
ureditev zlasti naslednjih 
področij: pokojninsko in in- 
validsko zavarovanje, zavaro- 
vanje za primer brezposelno- 
sti, združevanje za prekvalifi- 
kacijo, združevanje sredstev 
za socialno skrbstvo, zajam- 
čeni dohodek. 

Z določbami zakona o zdru- 
ženem delu bo treba uskla- 
diti tudi republiško zakono- 
dajo s področja združevanja 
sredstev za zadovoljevanje 
splošnih družbenih potreb v 

družbenopolitičnih skupno- 
stih. 

Podobno velja tudi za pod- 
ročja kot so: delovna raz- 
merja v združenem delu, 
upravljanje z družbenimi 
sredstvi, povezovanje osebne- 
ga dela v sistem samouprav- 
nega združenega dela, samo- 
upravno organiziranje zdru- 
ženega dela, vrsta konkret- 
nih zadev na področju ures- 
ničevanja samoupravljanja 
delavcev v združenem delu, 
družbeno varstvo samouprav- 
nih pravic in družbene last- 
nine. 

Na podlagix zgornjih ugo- 
tovitev se med drugim tudi 
že oblikuje zakonodajni pro- 
gram Skupščine SR Sloveni- 
je in njenega izvršnega sveta. 

Poročiio o uresničevanju družbenega piana SR 

Slovenije v letu 1976 (ESA - 678) 

i. 

Z resolucijo o politiki izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije v letu 1977 prvič na podlagi in v skladu z novim 
sistemom, družbenega planiranja opredeljujemo, katere nalo- 
ge, obveznosti in ukrepe, sprejete z družbenim planom SR 
Slovenije za obdobje 1976—1980 in dogovorom o temeljih 
družbenega plana kakor tudi z drugimi družbenimi dogo- 
vori o temeljih planov je potrebno izvršiti v naslednjem le- 
tu. Hkrati opozarja na naloge iz nekaterih samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov, ki so pomembni za uresniče- 
vanje dogovorjene razvojne politike. Zato se resolucija po 
vsebini, pristopu in značaju pomembno razlikuje od dose- 
danjih resolucij in postaja najširši dogovor vseh osnovnih 
nosilcev razvoja o uresničevanju ciljev in politike razvoja 
v prihodnjem letu. 

V skladu s 121. in 122. členom zakona o temeljih sistema 
družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije je 
izvršni svet skupščine SR Slovenije na temelju osnovnih 
ugotovitev »Analize izvajanja družbenega plana SR Slovenije 
v letu 1976 ter ocene možnosti za njegovo uresničevanje v 
letu 1977« ter drugih analitičnih gradiv pripravil obenem z 
osnutkom resolucije o politiki izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije v letu 1977 poročilo o uresničevanju družbe- 
nega plana SR Slovenije v letu 1976. Poročilo ima namen, 
da prikaže osnovne ocene izvajanja ciljev in nalog družbe- 
noekonomskega razvoja in da opozori na ključna vprašanja 
in naloge, ki jih je treba izvršiti v prihodnjem letu zato, 
da bi dosegli ustrezno dinamiko izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976—1980. 

Prav s konkretno bitko za družbeni plan, za afirmacijo 
družbenega planiranja pri usmerjanju družbenega razvoja 
bomo najupešneje reševali ključna razvojna vprašanja in 
istočasno vodili bitko za napredek družbenoekonomskih od- 
nosov, za uveljavitev samoupravnega socializma in samouprav- 
nih socialističnih družbenih odnosov. 

l\. 

1. Delovni .ljudje v temeljnih organizacijah združenega de- 
la in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter 
vse organizirane zavestne socialistične sile so morali v letu 

1976 reševati vrsto izredno zahtevnih nalog in so pri tem 
dosegli pomembne rezultate. Nadaljevalo se je delo na uveljav- 
ljanju ustavnih načel v vsakdanjem življenju in delu; zlasti 
je bila intenzivna družbena aktivnost v uveljavljanju samo- 
upravnih družbenoekonomskih odnosov v temeljnih in dru- 
gih skupnostih. S pripravami in sprejetjem novih srednjeroč- 
nih planov ter številnih samoupravnih sporazumov in druž- 
benega planiranja kot pomembna sestavina socialističnih sa- 
moupravnih družbenih odnosov in oblika samoupravnega do- 
govarjanja o skupnih interesih temeljnih nosilcev družbene 
reprodukcije. Le počasi pa se razvija proces vsebinskega 
združevanja dela in sredstev na temelju dohodkovnih odno- 
sov tako med organizacijami združenega dela s področja 
materialne proizvodnje in organizacijami združenega dela, 
ki se ukvarjajo s prometom blaga in storitev, ter bankami, 
kot tudi med organizacijami združenega dela v gospodarstvu 
in družbenih dejavnostih. Proces samoupravnega planiranja 
in povezovanja na dohodkovnih osnovah je zaviralo dejstvo, 
da niso bili sprejeti vsi sistemski zakoni, zlasti na področju 
zunanje-trgovinskega in deviznega poslovanja, sistema in po- 
litike cen ter denarnega in kreditnega sistema, kot tudi to, 
da še ni bila sklenjena vrsta dogovorov in (samoupravnih spo- 
razumov v zvezi z družbenimi plani, kar vse je omogočalo 
še vedno obsežne administrativne posege v tokove gospo- 
darskega razvoja. 

2. Gospodarska gibanja v letu 1976 so potekala v nekoli- 
ko ugodnejšem mednarodnem gospodarskem položaju. Naše 
organizacije združenega dela so to izboljšanje konjunkture 
izkoristile za večjo ekspanzijo izvoza, ki je bil v letu 1976 
zaradi omejenih možposti prodaje doma najbolj dinamičen 
faktor povpraševanja. Tako je bilo ob istočasnem omejeva- 
nju uvoza doseženo znatno izboljšanje plačilne bilance ter 
dosti večje pokritje uvoza blaga z izvozom od predvide- 
nega. 

Ob naraščanju proizvodnih stroškov in ob nizkii produk- 
tivnosti dela so bih pri izvozu doseženi slabši finančni uspe- 
hi, kar je vplivalo na dohodek organieacij združenega dela 
in na njihovo akumulativno sposobnost. Zmanjševanje uvo- 
za reprodukcijskega materiala kaže, da so se organizacije 
združenega dela v rameroma kratkem času preusmerile na 
domače surovine in reprodukcijski material, vendar pa je 
kljub nizki gospodarski aktivnosti občasno prihajalo do za- 
stojev v proizvodnji. Hkrati je zaostren uvoz investicijske 
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opreme zaviral izvajanje nekaterih investicijskih del, zlasti 
pa modernizacijo predelovalne industrije. Obenem je vi- 
soko povečanje izvoza in zmanjšanje uvoza povzročilo po- 
večanje izdatkov in izipod dohodkov zveznega proračuna ter 
vplivalo na ekspanzivno gibanje denarne mase. S plačilno 
bilančnega vidika so bili torej doseženi ugodni odnosi, pove- 
čana je zunanja likvidnost in stabilnost dinarja, vendar pa 
skokovite spremembe v izvozno-uvoznih odnosih niso ugod- 
no vplivale na učinkovitost gospodarjenja v organizacijah 
združenega dela in ustvarjanje vseh potrebnih pogojev za 
nadaljnji razvoj slovenskega in jugoslovanskega gospodarstva. 

Prav na področju uvoza in izvoza bo uveljavitev sistem, 
skih rešitev, zlasti pa ustanavljanje samoupravnih interesnih 
skupnosti za ekonomske odnose s tujino pospešilo povezo- 
vanje organizacij združenega dela na osnovi dohodkovnih 
odnosov in z združevanjem deviznega priliva in uvoznih pra- 
vic zagotovilo, da bodo organizacije združenega dela ob 
redni tekoči preskrbi z reprodukcijskim materialom ter ob 
racionalnem uvozu opreme v večji meri prispevale k proiz. 
vodni aktivnosti in k izboljšanju odnosov v plačilni in de- 
vizni bilanci. 

Gibanje cen kot globalni odraz naporov za stabilizacijo 
gospodarstva kažejo v letu 1976 pomembno umiritev. Tako 
je po nekaj letali visoki inflaciji rast cen približno enaka 
kot v razvitih evropskih državah. Na takšno gibanje cen so 
delovali razni vzroki: zmanjšana gospodarska aktivnost, stag- 
nacija realnega povpraševanja v prvem polletju 1376, visoke 
zaloge izgotovljenih izdelkov, umirjeno gibanje cen na sve- 
tovnem tržišču, predvsem pa rigiorozna politika na področ- 
ju cen. Na področju samoupravnega sporazumevanja o ce- 
nah v letošnjem letu ni bil dosežen večji napredek in je še 
vedno prevladujoč vpliv upravnih organov. Tudi snovanje 
sporazumov o spremembi zadržanih cen poteka še vedno 
v ozkih krogih proizvodnih organizacij. Pa tudi pri obliko- 
vanju cen po pogojih tržišča se pogosto sprejemajo spo- 
razumi samo s strani proizvodnih organizacij, kar je v mno- 
gih primerih bliže monopolnemu dogovarjanju kot obliko- 
vanju cen po pogojih tržišča. 

Notranji disproporci v cenah posameznih proizvodov, 
znatno hitrejša rast cen življenjskih potrebščin od rasti cen 
proizvajalcev, napeta delitev dohodka v organizacijah zdru- 
ženega dela ter velik obseg izgub, pa tudi visoko poveča- 
nje denarne mase v letu 1976 pomenijo potencialno nevar- 
nost za hitrejšo rast cen v razmerah oživljanja gospodarske 
aktivnosti in bolj sproščene politike na področju oblikovanja 
cen. 

3. V letu 1976 je bil dosežen odločilen napredek pri fi- 
nančni disciplini in poravnavanju medsebojnih obveznosti 
ter pri realnem ugotavljanju dohodka v organizacijah zdru. 
ženega dela, kar predstavlja novo kvaliteto v odnosih med 
organizacijami združenega dela. Ob znatno nižji rasti dohod- 
ka od predvidevanj pa se ne uresničuje v celoti ena od te- 
meljnih usmeritev in predpostavk družbenega plana, in sicer, 
da bodo delavci v združenem delu, izhajajoč iz celovitosti 
procesa družbene reprodukcije, pri svojih samoupravnih 
odločitvah o delitvi dohodka in razporejanju čistega dohod- 
ka zagotovili hitrejšo rast sredstev za razširitev materialne 
osnove združenega dela od rasti dohodka, ob počasnejši ra- 
sti sredstev za zadovoljevanje osebnih, skupnih in splošnih 
potreb v prvih dveh letih tega planskega obdobja. Po ocenah 
bodo skupna sredstva za osebno, skupno in splošno porabo 
presegla dogovorjena razmerja. Znižal se je delež sredstev 
za razširitev materialne osnove organizacij združenega dela 
s področja materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti. 
Izvršni svet skupščine SR Slovenije opozarja, da pomeni 
upadanje akumulativne sposobnosti organizacij združenega 
dela resno omejitev za nadaljnji razvoj, hkrati pa poudarja, 
da to ni le rezultat neustreznih razmerij v delitvi dohodka, 
ampak predvsem posledica počasnejše rasti dohodka za- 
radi nizke gospodarske aktivnosti in prepočasnega uveljavlja- 
nja kvalitetnih dejavnikov razvoja, često nerentabilnega iz- 
voza, rigorozne politike cen, še vedno prevladujočega kredit- 
nega odnosa in močnejše usmeritve investicij v infrastruktur- 
ne dejavnosti, kjer je neposredna učinkovitost investicij 
manjša. Izkušnje iz leta 1976 opozarjajo, da je edina možna 

pot za povečanje reproduktivne sposobnosti gospodarstva In 
celotnega združenega dela dinamična gospodarska rast na 
osnovi povečane produktivnosti dela. 

4. V družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976—1980 
je sicer predvideno, da bo gospodarska rast v prvih letih 
tekočega srednjeročnega obdobja nižja kot v poprečju za 
celotno obdobje, toda v letu 1976 bo gospodarska aktivnost 
po občutnem zaostajanju v prvem polletju in oživljanju v 
drugem polletju dosegla manj kot polovico predvidene popreč- 
ne letne stopnje rasti. Tako se ena od osnovnih predpostavk 
resolucije ne uresničuje, še zlasti pa so neugodna gibanja 
družbene produktivnosti dela, ki že drugo leto stagnira. 
Izvršni svet ocenjuje, da so osnovni razlogi za stagnacijo 
družbene produktivnosti dela slaba organizacija, zastarela 
tehnologija, zlasti pa nezadostna in premalo razvita eko- 
nomska motivacija delavcev v združenem delu za povečanje 
individualne produktivnosti dela in za boljše gospodarjenje 
z opredmetenim delom ter z denarnimii sredstvi. 

Uveljavitev kvalitetnih dejavnikov razvoja, kot so po- 
večanje tehnične in tehnološke ravni, optimalne uporabe 
proizvodnih zmogljivosti, modernizacija proizvodnih proce- 
sov, sodobnejša organizacija dela in večji delež zinanja in 
raziskovalnega dela v družbenem proizvodu je sicer daljše- 
ročen proces in se rezultati vlaganj v te namene ne pokaže- 
jo7v krajšem časovnem obdobju,(vendar pa stagnacija produk. 
tivnosti dela v zadnjih dveh letih resno opozarja, da še 
ni ustreznih naporov za izboljšanje stanja na teh področjih. 

Realni osebni dohodki na zaposlenega so v letu 1976 
sicer nekoliko porasli, toda zaradi zaostajanja v preteklih 
letih je njihov realni obseg komaj na ravni, doseženi v letu 
1970. Ob tem pa so se v sistemu delitve osebnih dohodkov 
močneje uveljavile tendence uravnilovke, zlasti med delavci 
s formalno enako strokovno usposobljenostjo, kar ne sti- 
mulira kvalitetnih delovnih prispevkov, optimalne izkorišče- 
nosti strokovnih kadrov, in zlasti ne ustvarjalnega in nova- 
torskega dela, pa tudi boljše izrabe delovnega časa, materiala 
in delovnih sredstev. 

Ob večletni stagnaciji realnih osebnih dohodkov na za- 
poslenega in ob močnejši rasti drugih, zlasti socialnih pre- 
jemkov ter hitrejši rasti družbenega standarda so bili do. 
seženi uspehi v zmanjšanju socialnih razlik in ustvarjanju 
enotnejših pogojev za življenje in delo. Toda neposredna eko. 
nomska motiviranost za uspešnejše gosopdarjenje je oslab- 
ljena; uspehi na področju družbenega standarda pa se v tem 
obdobju še niso neposredno odrazili na rasti produktivnosti 
dela. 

Izvršni svet zaito poudarja, da gibanj na področju osebnih 
dohodkov ne gre ocenjevati enostransko, ampak kot integral- 
ni del politike življenjskega standarda in odnosov med 
osebno in skupno porabo, za katere smo se dogovorili v 
političnih dokumentih. 

Družbeni standard se je v preteklem petletnem obdobju 
razvijal zelo dinamično, pa tudi v letu 1976 so bili doseže- 
ni kljub perečim finančnim problemom razmeroma ugodni 
rezultati. Na področju stanovanjske izgradnje bo v letu 1976 
preseženo planirano število zgrajenih stanovanj. Na področ- 
ju osnovnega izobraževanja narašča število osnovnih šol s 
celodnevnim poukom in s podaljšanim bivanjem. V izvaja, 
nje programa male šole pa so vključeni vsi otroci pred 
vstopom v osnovno šolo. Stekla je tudi izgradnja domov za 
učence in študente. Na osnovi samoupravnih sporazumov, 
družbenih dogovorov in samoprispevkov se nadaljujejo po- 
zitivni premiki na področju otroškega varstva, število pred- 
šolskih otrok, zajetih v dnevno varstvo, stalno narašča. 
Nove prostorske in kadrovske zmogljivosti zdravstvene služ- 
be so omogočile povečanje obsega zdravstvenih storitev in 
izboljšanje kvalitete dela v zdravstvu. Narašča tudi delež za- 
poslenih, ki so vključeni v organizirano družbeno prehrano 
med delom. Zaostaja pa izrvajamje nekaterih prednostnih na. 
log na področju usmerjenega izobraževanja in raziskovalne- 
ga dela. 

5. Nizka gospodarska rast, upadanje akumulativne spo- 
sobnosti organizacij združenega dela ter prilagajanje gospo- 
darstva novim pogojem gospodarjenja kot tudi nekateri 
omejitveni ukrepi ekonomske politike so vplivali na postop. 



no upadanje investicijske aktivnosti. Vendar pa se na tem 
področju uspešno izvajata dve osnovni nalogi družbenega 
plana: uresničuje se temeljna struktura vlaganj, zlasti s po- 
večanjem udeležbe energetike, hkrati pa se delež vlaganj 
v zaloge giblje v racionalnejših okvirih. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije ocenjuje, da bo po- 
leg uresničevanja nalog na področju infrastrukture temeljni 
problem na področju razširjene reprodukcije v prihodnjem 
letu, kako pospešiti proces prestrukturiranja in modernizaci- 
je naše predelovalne industrije v skladu z nalogami, spreje- 
timi v srednjeročnem planu in povečati stopnjo samouprav- 
ne organiziranosti za usmerjanje in združevanje sredstev na 
ključnih točkah predelovalne industrije. Gibanja v letu 1976 
namreč kažejo, da se s planom dogovorjene usmeritve uspeš- 
neje izvajajo — kljub počasnejši rasti proizvodnje in dohod- 
ka — na tistih področjih, kjer so se že uveljavile samoup- 
ravne interesne skupnosti in kjer so že sprejeti sporazumi 
o temeljih samoupravnih planov za tekoče petletno obdobje. 

6. Začrtana politika skladnejšega regionalnega razvoja v 
SR Sloveniji se v letu 1976 le delno uresničuje. Interes go. 
spodarstva za vlaganje na manj razvitih in manj razvitih 
obmejnih območjih je sicer prisoten, vendar splošne go- 
spodarske razmere, in nezadostna pripravljenost ustreznih 
programov omejujejo hitrejše združevanje dela in sredstev 
na teh območjih, kar zaostruje probleme zaposlovanja na 
nekaterih manj razvitih območjih in manj razvitih obmej- 
nih območjih, kjer je nezaposlenost visoka in se še povečuje. 
Tudi uresničevanje nalog pri razvoju gospodarske infrastruk- 
ture poteka le delno v skladu z dogovorjenimi nalogami. 
Na področju družbenih dejavnosti samoupravni sporazumi 
o temeljih planov razvoja, ki naj hi opredelili tudi obseg 
solidarnostnih sredstev, še niso podpisani, kar otežuje iz- 
boljševanje življenjskih in delovnih razmer delovnih ljudi 
in občanov na manj razvitih in manj razvitih obmejnih 
območjih. 

Kolikor se bo še nadaljevalo zaostajanje pri izvrševanju 
dogovorjenih nalog pri pospeševanju skladnejšega regionalne- 

ga raizvoja v SIR Sloveniji, bo fevršni svet skupščine SR Slo- 
venije v teku leta 1977 v skladu z zakonom o pospeševanju 
skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji predlagal 
skupščini SR Slovenije ukrepe za doslednejše izvajanje teh 
nalog. 

7. Sedanji gospodarski trenutek in prisotne razvojne tež- 
nje zahtevajo, da se usmerijo napori v združenem delu in 
ukrepi tekoče ekonomske politike v letu 1977 na nadaljnjo 
krepitev doseženih rezultatov, zlasti na vzpostavljanje samup- 
ravnih družbenoekonomskih odnosov ter uveljavljanje ustav- 
ne vloge združenega dela pri oblikovanju in uresničevanju 
ekonomske politike, obenem pa tudi na reševanje problemov 
na tistih ključnih točkah razvoja, kjer v letu 1976 niso bili 
doseženi zadovoljivi rezultati. 

Pri uveljavljanju družbenoekonomskih odnosov in sa- 
moupravne organiziranosti, kot to opredeljuje zakon o zdru- 
ženem delu, že sprejeti sistemski zakoni in tisti, ki so še v 
pripravi, bo v letu 1977 potrebna izredno intenzivna družbe- 
nopolitična in strokovna aktivnost. Ker pa je proces, v ka- 
terem združeno delo prevzema funkcije pri oblikovanju in 
uresničevanju ekonomske politike daljšeročen, in ker se 
bodo v zvezi s tem šele oblikovale nekatere nove samoup- 
ravne Skupnosti (npr. samoupravne interesne skupnosti za 
ekonomske odnose s tujino), opozarja izvršni svet skup- 
ščine SR Slovenije na prehodne težave, zaradi katerih bodo 
na nekaterih področjih (ekonomski odnosi s tujino bančni 
sistem in sistem cen) še potrebni organizacijski in regulativ- 
ni ukrepi. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije sodi, da so naloge 
iz osnutka resolucije za leto 1977 uresničljive, če bodo vsi 
nosilci odločanja še naprej odločno vztrajali pri uresniče- 
vanju vseh bistvenih elementov sprejete ekonomske politike, 
pri krepitvi pozitivnih dosežkov in pri odpravljanju ugotov- 
ljenih pomanjkljivosti, pri doslednem uresničevanju ustav- 
nih sprememb in politike ekonomske stabilizacije in pri 
uresničevanju svojih planov in dogovorov ter uresničevanju 
družbenega plana SR Slovenije; 

Osnutek resolucije o izvajanju družbenega plana 

SR Slovenije v letu 1977 (ESA - 678) 

1. SKUPŠČINA SR SLOVENIJE UGOTAVLJA, DA BO 
DRUŽBENOEKONOMSKI RAZVOJ V LETU 1977 V VELIKI 
MERI POGOJEN Z OSNOVNIMI ZNAČILNOSTMI RAZVOJA 
V LETU 1976, KI SE KAŽEJO ZLASTI: 

— v intezivnejšem uveljavljanju samoupravnih družbe, 
noekonomskih odnosov na temeljih dohodkovnih odnosov in 
svobodne menjave dela in v postopnem uveljavljanju samo- 
upravnega družbenega planiranja in samoupravnega dogo- 
varjanja o skupnih interesih in ciljih; vendar pa so praktične 
rešitve pogosto nepopolne oziroma samo rezultat formalne- 
ga prilagajanja dosedanjega stanja ustavnim izhodiščem; 

— v bolj umirjenih in skladnejših gibanjih na področju 
tržišča in cen pod vplivam zmanjšane gospodarske aktivnosti, 
visokih zalog izgotovljenih izdelkov, stegnacije realnega po- 
praševanja v začetku leta 1976, umirjenega gibanja cen na 
svetovnem tržišču, predvsem pa rigorozne politike cen. Ob 
tem pa so še vedno prisotnni pritiski za rast cen, ki pomenijo 
potencialno nevarnost za hitrejšo rast cen v razmerah oživ- 
ljanja gospodarske aktivnosti in bolj sproščene politike na 
področju oblikovanja cen; 

— v izboljšanju raizmerij v zunanjetrgovinski menjavi in 
plačilni bilanci, s tem da skokovite spremembe v izvozno- 
uvoznih odnosih niso povsod ugodno vplivale na učinkovitost 
gospodarjenja; 

— v racionalnejšem zaposlovanju, v boljši likvidnosti in 
večji finančni disciplini kot posledici uveljavljanja novega 
plačilnega sistema; 

— v postopnem uveljavljanju siferukiturniih premikov v pro- 

izvodnji in investicijah ▼ korist dogovorjenih nalog skup- 
nega pomena; 

— v zmanjšanju gospodarske aktivnosti v prvem polletju 
ter postopnem oživljanju v drugem polletju ob stagnaciji 
družbene produktivnosti dela kot globalnega kazalca kvali- 
tete in uspešnosti gospodarjenja; 

— v upadanju akumulativne sposobnosti organizacij zdru. 
ženega dela kot posledice počasnejše rasti dohodka zaradi 
nizke gospodarske aktivnosti, često manj rentabilnega izvoza, 
rigorozne politike cen, še vedno pretežno kreditnih odnosov, 
ki imajo podlago v povečanih sredstvih bank, večje usmeritve 
investicij v infrastrukturne dejavnosti, pa tudi zaradi neustrez. 
tiih razmerij v razporejanju dohodka in čistega dohodka; 

— v premalo stimulativni delitvi osebnih dohodkov, ki 
ne zagotavlja v zadostni meri ekonomsko motiviranost za 
povečanje produktivnosti dela in izboljšanje gospodarjenja 
z opredmetenim delom iniz denarnimi sredstvi; 

— v le delnem uresničevanju politike skladnejšega regi- 
onalnega razvoja SR Slovenije, predvsem z vidika usmerja- 
nja naložbe in omogočanja hitrejšega zaposlovanja na manj 
razvitih območjih. 

Zato nalaga skupščina SR Slovenije vsem samouprav- 
nim organizacijam to skupnostim ter družbenopolitičnim skup- 
nostim to njihovim organom, da usmerijo napore v združe- 
nem delu in ukrepe ekonomske politike v letu 1977 v krepi- 
tev doseženih rezultatov in da zagotovijo zlasti: 

— razivoj kvalitetnih .dejavnikov v gospodarjenju, kot so 
povečanje tehnične in tehnološke ravni, racionalna uporaba 
proizvodnih zmogljivosti, modernizacija in avtomatizacija pro- 



izvodnih procesov, sodobna organizacija dela, povečanje dele- 
ža znanja in raziskovalnega dela, kar vse bo vplivalo na po- 
večanje deleža produktivnosti dela v prirastu družbenega 
proizvoda; 

— dinamiziranje proizvodnje ter nadaljnje dogovorjene 
premike v| njeni strukturi; 

— z družbenim planom, dogovorom in samoupravnimi 
sporazumi opredeljene spremembe v ekonomski in regionalni 
strukturi zunanjetrgovinske! menjave; 

— izvajanje prednostnih nalog na področju družbenih 
dejavnosti, zlasti na področju usmerjenega izobraževanja in 
raziskovalnega dela. Vse samoupravne interesne skupnosti 
in drugi nosilci programov razvoja bodo v okviru sredstev 
za razširjeno reprodukcijo zagotovili tudi sredstva za pri- 
pravo kadrov in za raziskovalno delo ter znanje, potrebno za 
investicijske odločitve in za izvedbo projektov; 

— samoupravno osnovo v opredeljevanju odnosov v raz- 
porejanju dohodka in čistega dohodka in njihovo skladnost 
z realnimi materialnimi gibanji in rastjo dohodka; 

— skladnejši družbenoekonomski razvoj vseh območij v 
SR Sloveniji. 

2. OCENE GOSPODARSKE RASTI V LETU 1977 SLONIJO 
NA TENDENCAH V GOSPODARSKIH GIBANJIH OB KON- 
CU LETA 1976 IN NA PREHODU V LETO 1977, NA MOŽNO- 
STIH ZA POVEČANJE PROIZVODNJE V OBSTOJEČIH IN 
NOVIH PROIZVODNIH ZMOGLJIVOSTIH TER NA PRIČA- 
KOVANEM POPRAŠEVANJU NA DOMAČEM TRGU, NA 
OCENJENIH MOŽNOSTIH ZA POVEČANJE IZVOZA IN NA 
BOLJŠEM IZKORIŠČANJU RAZPOLOŽLJIVIH ZMOGLJIVO. 
STI. OB NADALJEVANJU INTENZIVNIH NAPOROV ZA 
STABILIZACIJO V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA 
IN OB PRAVOČASNO SPREJETIH UKREPIH TEKOČE EKO. 
NOMSKE POLITIKE BO MOC IN POTREBNO V LETU 
1977 DOSEČI: 

— rast družbenega proizvoda celotnega gospodarstva za 
okoli 5 odstotkov, v tem rast industrijske proizvodnje okoli 
6 odstotkov ter rast kmetijske proizvodnje okoli 3 odstotke. 
Družbeni proizvod celotnega gospodarstva bo po ocenah 
znašal v letu, 1977 okoli 90 milijard dinarjev oziroma 61 ti- 
soč din na prebivalca; 

— rast zaposlenosti v združenem delu za okoli 2,6 odstot- 
ka in na področju osebnega dela za okoli 4,5 odstotka, 
tako da se bo na novih in na izpraznjenih delovnih mestih 
lahko zaposlilo okoli 38 tisoč delavcev, vendar bo zaposlova- 
nje intenzivnejše v manj razvitih in manj razvitih obmejnih 
območjih in restriktivnejše v območjih, ker ni razpoložljivih 
delovnih virov. Ob tem bo produktivnost dela porasla za 
okoli 2,8 odstotka in bo dosežena 56-odstotna udeležba pro- 
duktivnosti dela, v prirastu družbenega proizvoda; 

— rast investicij v osnovna sredstva gospodarstva za 
okoli 6 odstotkov, tako da bo njihov delež v družbenem 
proizvodu družbenega sektorja znašal okoli 21,5 odstotka; 

— rast izvoza blaga in storitev za okoli 7,5 odstotka ter 
uvoza blaga in storitev za okoli 7 odstotkov, kar bo omogočilo 
dinamično rast proizvodnje in boljšo preskrbljenost orga- 
nizacij združenega dela zlasti z reprodukcijskim materialom 
in opremo za modernizacijo iz uvoza; tako bo po oceni z 
izvozom blaga pokrito okoli 64 odstotkov uvoza blaga; 

— rast realnih osebnih dohodkov na zaposlenega za okoli 
2 odstotka s tem, da se v delitvi sredstev za osebne dohodke 
ustvarijo večje možnosti za rast osebnih dohodkov, ki so re- 
zjultat bolj produktivnega dela; 

— za 10 odstotkov počasnejšo rast sredstev za zadovo- 
ljevanje osebnih, skupnih in splošnih potreb od rasti družbe- 
nega proizvoda ob upoštevanju s samoupravnimi sporazumi 
o temeljih planov opredeljenih prednostnih nalog; 

— takšna gibanja v proizvodnji in na tržišču, da rast 
cen in| življenjskih stroškov ne bo višja kot v letu 1976. 

Z vidika osnovnih materialnih faktorjev, zlasti razpolož- 
ljivih zmogljivosti, ki bodo v letu 1977 še povečane z vrsto 
novih proizvodnih objektov, obstajajo pomembne materialne 
možnosti za doseganje tudi hitrejše gospodarske rasti, kar 
bo odvisno zlasti od povečanja izvoza in s tem večjih mož- 
nosti za uvoz reprodukcijskega materiala in opreme za mo- 
dernizacijo, pa tudi od sposobnosti prilagajanja organizacij 
združenega dela zahtevani notranjega in zunanjega tržišča 

in prizadevanj za uvajanje novih proizvodov, ki so privlač- 
ni za tržišče. Možnost hitrejše gospodarske rasti je tudi tesno 
povezana s skladnejšimi razmerji v delitvi dohodka in raz- 
porejanju čistega dohodka, s katerimi bodo delavci v zdru- 
ženem delu zagotovili hitrejšo rast sredstev za razširitev ma- 
terialne osnove dela od rasti dohodka oziroma nekoliko počas. 
nejšo rast sredstev za zadovoljevanje osebnih, skupnih in 
splošnihj potreb od rasti dohodka. 

3. URESNIČEVANJE DOGOVORJENIH TEMELJNIH 
RAZVOJNIH USMERITEV ZAHTEVA KREPITEV MATERI- 
ALNE OSNOVE TEMELJNIH ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA 
DELA V MATERIALNI PROIZVODNJI. DA BO TO DOSEŽE- 
NO. MORAJO TEMELJNE ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA 
DELA V LETU 1977 ZAGOTOVITI: 

— večjo rast dohodka temeljnih in drugih organizacij 
predvsem s povečanjem produktivnosti dela ter z vzpod- 
bujanjem boljšega gospodarjenja s sredstvi, kar naj zagotovi 
zlasti izgradnja takega sistema delitve osebnih dohodkov, 
ki bo v večji meri spodbujal rast produktivnosti dela, raci- 
onalnost v uporabi dohodka in druge kvalitetne dejavnike 
razvoja; 

— intenziviranje investiranja na tistih področjih repro- 
dukcije, ki bodo zagotavljala z družbenim planom in dogo- 
vorom o temeljih družbenega plana predvidene strukturne 
premike; 

3. 1. Uresničevanje teh predpostavk ho terjalo uveljav- 
ljanje takšnih osnov in meril za delitev sredstev za osebne 
dohodke, ki bodo v večji meri zagotavljala osebni do- 
hodek vsakega delavca v skladu z njegovim prispevkom, ki 
ga je dal s svojim živim delom kakor tudi z upravljanjem 
in gospodarjenjem z družbenimi sredstvi kot svojim in druž- 
benim minulim delom, odvisno od rezultatov dela in poslo- 
vanja temeljnih organizacij združenega dela. Čeprav je za 
doseganje večjega dohodka zlasti pomembno načelo delitve 
po delu, pa bodo zaradi različnega položaja delavcev v pro- 
cesu reprodukcije in so odvi dn osti v pogojih ustvarjenega do- 
hodka delavci uporabljali tudi načelo solidarnosti, predvsem 
z uporabo sredstev skupne porabe, in tako prispevali h krit- 
ju določenih socialnih in drugih potreb delavcev z nižjimi 
Oisebnimi dohodki. Uporaba obeh načel pa naj bi v večji 
meri kot doslej odpravljala pojave uravnilovke. 

3.2. Samoupravne interesne skupnosti na področju druž- 
benih dejavnosti bodo dosledno uresničevale prioritetne na- 
loge iz družbenega plana in dogovora o temeljih družbenega 
plana, kar bodo opredelile s samoupravnimi sporazumi o 
temeljih svojih planov. Pri združevanju sredstev za skupne 
potrebe bodo delovni ljudje izhajali iz temeljnih razvojnih 
usmeritev in nalog v letu 1977, s solidarnostnim združeva- 
njem sredstev pa bodo zagotovili dogovorjeno raven posa- 
meznih družbenih dejavnosti na vseh območjih v SR Sloveniji. 
Solidarno združevanje sredstev bodo podrobneje opredelili 
s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov samoupravnih 
interesnih skupnosti na posameznih področjih družbenih de- 
javnosti. 

4. ZA URESNIČEVANJE CILJEV, USMERITEV IN NA- 
LOG, OPREDELJENIH V DRUŽBENEM PLANU IN DOGO. 
VORU O TEMELJIH DRUŽBENEGA PLANA BO V LETU 
1977 AKTIVNOST NA PODROČJU MATERIALNE PROIZ1. 
VODNJE USMERJENA V REŠEVANJE NASLEDNJIH NA- 
LOG: 

4.1. Na področju ENERGETIKE 

Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva, sa- 
moupravna interesna skupnost za nafto in plin, odbor za 
premogovništvo v sodelovanju z republiškim komitejem za 
energetiko bodo zagotovili učinkovito družbeno kontrolo ra- 
cionalnega trošenja združenih sredstev in prispevkov porab- 
nikov (tudi za premogovništvo). 

Samoupravna interesna skupnost za nafto in plin, Peitrol, 
INA — Nafta Lendava, Sermin — Folikem oto sodelovanju 
republiškega komiteja za energetiko bodo pripravili samo- 
upravni sporazum o dolgoročni osfcrtji S® Slovenije z narav- 
nim plinom in naftnimi derivati do leta 1990 z določitvijo 
ustereznih kapacitet in razmerja med naravnim plinarn in 
naftnimi derivati ter jih uskladili s potrebami dolgoročne ener- 



getske bilance, upoštevajoč posebej potrebe elektrogospo- 
darstva in potrebe daljinskega ogrevanja. 

Republiški komite za energetiko v sodelovanju s samo- 
upravno interesno skupnostjo elektrogospodarstva in samo- 
upravno interesno skupnostjo za nafto in plin bo obdelal 
možnosti in družbeno utemeljitev formiranja interesne skup- 
nosti energetike Slovenije, ki naj bi povezovala interes obeh 
obstoječih skupnosti, ter vključila še nevčlanjene proizvajalce 
in distributerje primarne energije (premog). 

SOZD Združena elektrogospodarska podjetja Slovenije, 
Polikem — Sermin, INA — Nafta Lendava, Petrol, samo- 
upravna interesna skupnost elektrogospodarstva ter samo- 
upravna interesna skupnost za nafto in plin bodo zagotovili 
potrebne predpogoje za čimširše angažiranje združenega dela 
pri obravnavi dolgoročne energetske bilance do leta 2000 in 
na tej I osnovi čimpreje izvršili optimizacijo energetskih objek- 
tov in pripravili osnove za dogovor"> o razvoju kapacitet do 
leta 1990, 

Republiški komite za energetiko si bo v sodelovanju z 
ustreznimi interesenti pripravil delovni osnutek družbenega 
dogovora o ukrepih in aktivnosti za zagotovitev racionalnega 
pridobivanja, pretvarjanja, transporta in porabe energije in 
si prizadeval za njegovo sprejetje. 

Republiški komite za energetiko v sodelovanju z energet- 
skim gospodarstvom, samoupravno interesno skupnostjo elek- 
trogospodarstva in samoupravno interesno skupnostjo za naf- 
to in plin in področna raziskovalna skupnost za energetiko 
bodo s samoupravnim sporazumom zagotovili združevanje 
finančnih sredstev za dogovorjen obseg raziskav; sporazum 
med proizvajalci in porabniki energije ter raziskovalnimi or- 
ganizacijami mora temeljiti na odnosih, ki izhajajo liz skupne, 
ga prihodka. 

Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva in 
samoupravna interesna Skupnost za nafto in plin bosta svoje 
akte, ki obravnavajo način (kriterije in merila) za obliko- 
vanje cen, prilagodila določilom novega zakona o sistemu 
cen in družbeni kontroli cen v roku treh mesecev po izidu 
zakona. 

Združena elektrogospodarska podjetja Slovenije • v sode- 
lovanju s samoupravno interesno skupnostjo elektiogospodar. 
stva bodo na osnovi dohodkovnih odnosov ter z ustrezno 
korekcijo cen električne energije in premoga zagotovila po- 
krivanje stroškov enostavne reprodukcije. Samoupravna skup. 
nost elektrogospodarstva bo sprejela stimulativnejši tarifni 
sistem. 

SOZD Združena elektrogospodarska podjetja Slovenije, 
Petrol, INA — Nafta Lendava v sodelovanju s samoupravno 
interesno skupnostjo elektrogospodarstva in samoupravno 
interesno skupnostjo za nafto in plin bodo zagotovili zače- 
tek obratovanja TE Šoštanj IV, HE Srednja Drava II, vklju- 
čitev v obratovanje 380 kV omrežja, čimprejšnjo vključitev 
PE Trbovlje vi elektroenergetski sistem; intenzivirali bodo dela 
na plinovodnem omrežju Slovenije, porabniki pa bodo pri- 
pravili ustrezne sprejemne kapacitete. Nadaljevali bodo z 
rekonstrukcijo rafinerije v Lendavi, dela na NE Krško, 
rudniku urana Zirovski vrh in na drugih energetskih objek- 
tih. 

Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva, sa 
moupravna interesna skupnost za nafto in plin. poslovne 
banke, Gospodarska zbornica Slovenije in republiški upravni 
organi bodo na področju izvajanja energetskih investicij 
usklajevali dotok sredstev s porabo z bolj elastičnim sodelo- 
vanjem poslovnih bank in interesnih skupnosti energetike in 
pravočasno pripravili tehnično in lokacijsko dokumentacijo 
ter zagotovili devizna sredstva, potrebna za dogovorjeni 
uvoz opreme. . . 

SOZD Združena elektrogospodarska podjetja Slovenije bo 
še dodatno organizacijsko in kadrovsko okrepila investicij- 
ske skupine, da bodo sposobne bolje nadzorovati izvedbo 
investicijskih del na vseh energetskih objektih. Investicijskim 
skupinal bodo zagotovljeni trajnejši pogoji dela tudi po zak- 
ljučku del na posameznih objektih z vključitvijo v ustrez- 
no organizacijo združenega dela. 

Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva v 
sodelovanju s SOZD Združena elektrogospodarska podjetja 
Slovenije bo analizirala ocenjeno izgubo elektrogospodar- 

stva za i leto 1976 na osnovi že sprejetih sklepov in predhodno 
verificiranih stroškov SOZD Združenega elektrogospodarske- 
ga podjetja Slovenije na osnovi sprejetih meril in normati- 
vov ob podrobni analizi realizacije akcijskih programov za 
racionalnejše poslovanje elektrogospodarstva. 

. Izrvršni odbor samoupravnih sporazumov v premogovni- 
štvu v sodelovanju s skladom skupnih rezerv bo eventualne 
izgube v premogovništvu reševal z notranjimi ukrepi, pred- 
vsem pa prek skladov skupnih rezerv. 

4. 2. Na področju PROMETA IN ZVEZ 
Samoupravne interesne skupnosti s področja prometa 

in zvez bodo zagotovile reden dotok, smotrno uporabo in 
učinkovito družbeno kontrolo uporabljanja sredstev, ki so 
bila dogovorjena s samoupravnimi sporazumi o temeljih 
planov razvoja na področju prometnejinfrasbrukture. 

Na osnovi dogovarjanja in povezovanja nosilcev promet- 
nih storitev bodo postopno uvedeni sodobni sistemi inte- 
gralnega transporta, zlasti pa kombinirani transport za tran- 
zit blaga. 

Samoupravne interesne skupnosti s področja prometa bo- 
do svoje akte, ki obravnavajo način (kriterije in merila) za 
oblikovanje" cen, prilagodile določilom novega zakona o si- 
stemu cen in družbeni kontroli cen v roku treh mesecev 
po izidu zakona. 

Zaradi postopnega pokrivanja stroškov enostavne repro- 
dukcije v železmifekem transportnem podjetju Ljubljana^z last- 
nimi sredstvi bo samoupravna interesna skupnost za železni- 
ški in luški promet: 

— po posameznih letih razdelala program racionalizacije 
in zmanjšanja stroškov poslovanja ter pričakovanih učin- 
kov prometne -politike; 

— vsako leto preverjala uveljavljanje ukrepov za postop- 
no pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije z lastnimi 
sredstvi in rezultati gospodarjenja v železniškem prometu; 

— kot prehodni ukrep predlagala spremembo zakona o 
amortizaciji, konverzijo kreditov in sprejem samoupravnega 
sporazuma o združevanju sredstev za pokrivanje izpada do- 
hodkov v obdobju 1976—1980 s hkratno obveznostjo, da se let. 
no zmanjšuje obseg teh sredstev v skladu z možnostmi, ki 
izhajajo iz rezultatov gospodarjenja železniškega transportne- 
ga podjetja Ljubljana ali jih omogočajo drugi pogoji pošlo- 
vanja. 

Republiška samoupravna interesna skupnost za železniški 
in luški promet ter za PTT promet se bodo organizacijsko ta 
kadrovsko okrepile ter povečale vlogo uporabnikov, da bi 
tako učinkoviteje uresničevale svoje naloge; 

Republiška samoupravna interesna skupnost za železniški 
in luški promet bo pripravila vse potrebno za ustanovitev 
regionalnih interesnih skupnosti za železniški in luški pro- 
met. 

Republiška skupnost za ceste bo vložila na manj razvi- 
tih območjih okoli 32 odstotkov svojih sredstev, namenjenih 
za modernizacijo in rekonstrukcijo magistralnih ta regional- 
nih cest (211 milj. din). Poleg tega bo vložila v lokalne ceste 
na manj razvitih obmejnih območjih dodatna sredstva v vi- 
šini 25 milj. din. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo dajala pobude ta iz- 
vedla| potrebne aktivnosti za: 

— sklenitev samoupravnega sporazuma o delitvi dela med 
prevozniki v kopenskem transportu ter sporazuma o raci- 
onalizaciji pretoka blaga; 

— izdelavo plana potrebnih transportnih zmogljivosti po 
posameznih prometnih dejavnostih, ki bo služil kot osnova 
za usklajevanje vlaganj v zmogljivosti za prevoz potnikov 
in blaga; 

— ustanovitev republiške ta območnih samoupravnih in- 
teresnih skupnosti za ceste; 

— sprejem ta uskladitev samoupravnih sporazumov o te- 
meljih razvoja organizacij združenega dela cestnega tran- 
sporta z drugimi nosilci prometnih storitev v SR Sloveniji 
v skladu z usmeritvami družbenega plana SR Slovenije; 

— združevanje organizacij cestnega prevoza ter drugih 
organizacij, ki se ukvarjajo s pretokom blaga v sestavljene 
organizacije združenega dela; 
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— ustanovitev samoupravne interesne skupnosti za letali- 
ško infrastrukturo in sklenitev samoupravnega sporazuma 
o temeljih plana razvoja letališke mreže v SR Sloveniji za 
obdobje 1976—1980. 

Na področju razširjene reprodukcije bodo v letu 1977 
opravljena naslednja dela: 

— Na področju železniške infrastrukture se bo nadaljeva- 
la modernizacija železniškega križa Jesenice—Dobova in Ko- 
per—Šentilj; dokončno bodo zgrajene signalno varnostne 
telekomunikacijske naprave na odsekih Ljubljanar—Dobova 
z zgraditvijo avtomatskih progovnih blokov in montažno 
avtostop naprav; dokončana bo ranžirana postaja Zalog; 
dokončana bo elektrifikacija in obnova proge na odseku 
Maribor—Šentilj; na odsekih Zidani most — Šentilj in Divača 
— Koper bodo vgrajeni avtomatski progovni bloki in avto- 
stop naprave; nadaljevala se bo rekonstrukcija postaje Seža- 
na in pričela rekonstrukcija postaje Jesenice; pričeta bodo 
dela pri gradnji konte jnerskega terminala v Ljubljani in 
potniške postaje v Kopru; 

— v Luki Koper bo dokončana prva faza izgradnje kon- 
tejnerskega terminala, nadaljevala pa se bodo dela pri po- 
glaJbljanjuj II. luškega bazena; 

— na področju PTT bo dokončana izgradnja mednarodne 
avtomatske telefonske centrale v Ljubljani, nadaljevala se 
bodo dela na trasah koaksialnih kablov; 

— na področju izgradnje in rekonstrukcije cest bo pospe- 
šena izdelava dokumentacije za predor Karavanke; izdelani 
bodo glavni projekta za mejni prehod Šentilj (I. etapa), 
hitro cesto skozi Maribor, južno magistralo skozi Celje, ce. 
stne odseke Ruše—Vransko (avtocesta Hoče—Arja vas), Na- 
klo—Ljubljana, mestno obvoznico Ljubljana in cesto v Škofji 
Loki. Za južno obvoznico v Ljubljani, dodatne pasove na cesti 
Škofljica—Bregana in cesto Rudnik—Škofljica bodo izdelani 
idejni projekti. Nadaljevala se bo graditev avtoceste Dolgi 
most—Vrhnika in Karlovškega mosta, zgrajena bo I. etapa 
ceste Celje—Arja vas ter obvoznica v 2alcu. Pričela se bo 
graditev zahodne celjske magistrale in hitre ceste skozi Ma- 
ribor. Pričela se bo rekonstrukcija mejnega prehoda Šentilj, 
ki bo predvidoma končana v letu 1978. Izvršena bo I. faza 
rekonstrukcije Celovške in Prešernove ceste v Ljubljani. Za 
čela se bodo dela na objektih obalne ceste in mejnega pre- 
hoda Vrtojba s priključno cesto na Gorico. 

V izvajanje nalog na področju prometa in zvez se bo v 
okviru svojih pristojnosti aktivno vključil republiški komite 
za promet oziroma izvršni svet skupščine SR Slovenije. 

Republiški komite za promet in zveze bo pripravil prog- 
ram nalog in ukrepov za usmerjanje skladnejšega razvoja 
in delitve dela na področju prometa in zvez. Zagotovil bo 
dosledno izvajanje obstoječih predpisov, ki se nanašajo na 
javne ceste in varnost v cestnem prometu in sprejel dodat- 
ne ukrepe za postopno preusmerjanje težkega tovornega 
prometa s cesit na železnico. V primeru povišanja cen pogon- 
skih goriv bo predlagal, da se to povišanje usmeri v izva- 
janje programa razvoja magistralnih cest. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije si bo prizadeval za 
pospešen razvoj trgovske mornarice z uresničevanjem dogo 
vora o osnovah družbenega plana Jugoslavije za razvoj po. 
morskega ladjarstva in luk v obdobju 1976—1980. V okviru 
Jugoslavije se bo zavzemal za sklenitev družbenega dogovora 
za kreditiranje nakupa ladij, železniških vozil in druge opre- 
me domače proizvodnje. Zavzemal se bo za začasno zmanjša- 
nje obveznosti obračuna amortizacije za železniško infrastruk. 
turo. 

4. 3. Na področju kmetijstva in živilstva 

Gospodarska zbornica Slovenije in zadružna zveza Slo- 
venije bosta storili vse potrebno za intenziviranje procesa 
prehoda na dohodkovne odnose med organizacijami zdru- 
ženega dela, ki so. proizvodno in poslovno povezane, in to 
zlasti pri mesu, mleku, vinu in > tam, kjer se hrana in živilske 
surovine zagotavljajo s širšega območja države. 

Zadružna zveza Slovenije bo intenzivno sodelovala pri 
oblikovanju novih temeljnih zadružnih organizacij, ki bodo 
pripomogle k pospešenemu oblikovanju proizvodnih skupnosti, 
razvijanju različnih oblik kooperacijskih odnosov na osnovi 

dohodkovnih odnosov in pospeševanju skupnih vlaganj kme- 
tov med seboj in skupno s temeljnimi zadružnimi organiza- 
cijami. 

Kmetijska razvojna skupnost Slovenije in Zadružna zveza 
Slovenije bosta pri združevanju sredstev in dela v kmetijskih 
organizacijah in drugih oblikah združevanja kmetov usmerjali 
združena sredstva predvsem za skupne nasade, poljedelske 
proizvodne skupnosti ter v skupno mehanizacijo in opremo. 

Kmetijska razvojna skupnost Slovenije in Zveza vodnih 
skupnosti Slovenije bosta omogočili pospešeno nadaljevanje 
melioracije kmetijskih zemljišč po sprejetih programih in 
začetek del na večjih melioracijskih kompleksih na območju 
Pcimurja, Polskave in Vipavske doline; to hkrati terja pred- 
hodno regulacijo vodotokov na omenjenih območjih. 

Žitna skupnost Slovenije bo z učinkovito organizacijo za- 
gotovila predvideno planirano rast obsega odkupa pšenice. 

Kmetijska razvojna skupnost Slovenije in skupščina 
občine Ormož bosta storili vse potrebno za nadaljevanje 
proizvodnje sladkorne pese v skladu s programom ter obli- 
kovanje temeljne organizacije združenega dela za izgradnjo 
sladkorne tovarne. 

Zadružna zveza Slovenije bo prilagodila programe po. 
speševalne službe planskim nalogam, predvsem pa poveča- 
nju aktivnosti službe v razvijanju kooperacije, izvajanju 
melioracij, pripravi proizvodnje sladkorne pse in obnovi kme- 
ti jstval na potresno prizadetih območjih. 

Gospodarska zbornica Slovenije in Zadružna zveza Slo- 
venije bosta sprejeli akcijski program za uresničitev dogo- 
vora o osnovah družbenega plana Jugoslavije za razvoj agro- 
industrijskega kompleksa v obdobju 1976—1980. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo v živilski industriji 
intenzivirala povezovanje s primarno proizvodnjo v okviru 
dohodkovnih odnosov na enotnem jugoslovanskem trgu. 

Organizacije združenega dela s področja živilske indu- 
strije, poslovne banke in Gospodarska zbornica Slovenije 
bodo združena sredstva v živilsko industrijo, ki s planom 
namensko niso bila opredeljena,,usmerjale predvsem v prede- 
lavo zelenjave, v modernizacijo ulova in predelave rib, v 
industrijsko proizvodnjo gotovih obrokov hrane, v rekon- 
strukcijo solin in v predelavo! olja. 

4. 4. Na področju proizvodnje in predelave lesa 

Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo SR Slo- 
venije in območne samoupravne interesne skupnosti za goz. 
darstvo bodo z uresničevanjem samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana razvoja gospodarjenja z gozdovi in o osnovah 
za usklajevanje razvoja gozdnega in lesnega gospodarstva za 
obdobje 1976—1980 vzpostavile trdnejše in dolgoročnejše do- 
hodkovne odnose med gozdarstvom in predelavo lesa, izbolj. 
ševale oskrbo z lesno surovino in izvajale dogovor j ene. naloge 
na področju razširjene gozdne reprodukcije. 

Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo bo skle- 
nila samoupravni sporazum o oblikovanju cen gozdnih sorti- 
mentov na po merilih iz samoupravnega sporazuma o teme- 
ljih plana razvoja gospodarjenja z gozdovi in , o osnovah za 
usklajevanje razvoja gozdnega in lesnega gospodarstva v ob- 
dobju 1976—1980. 

Gozdnogospodarske organizacije bodo v okviru gozdno- 
gospodarskih območij izvedle vse potrebno za samoupravno 
združevanje osebnega dela v gozdarstvu z družbeno organizi- 
rano proizvodnjo. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo v. sodelovanju z orga- 
nizacijami združenega dela s področja proizvodnje in prede- 
lave lesa zagotovila izdelavo raziskav o racionalni usmeritvi 
drobnih lesnih sortimentov v nadaljnjo predelavo. 

4. 5. Na področju proizvodnje in predelave jekla 
Poslovna skupnost za proizvodnjo in predelavo jekla T 

sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije bo z uresni- 
čevanjem samoupravnega sporazuma o temeljih plana razvo- 
ja poslovne skupnosti za proizvodnjo in predelavo jekla, 
vzpostavila med organizacijami združenega dela v okviru te 
skupnosti tesnejše in trajnejše dohodkovne odnose ter uskla- 
jevala razvojne programe. 
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Slovenske železarne ta gospodarska zbornica Slovenije 
bodo sklenile samoupravne sporazume med porabniki jekla, 
organizacijami združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom 
blaga ta slovenskimi železarnami ob ustrezni povezavi le-teh 
z jugoslovanskimi! proizvajalci jekla. 

4. 6. Na področju barvne metalurgije 

Rudnik živega srebra Idrija in komisija za reševanje pro- 
blematike rudnika živega srebra bosta ob sodelovanju skup- 
ščine občine Idrija, Gospodarske zbornice Slovenije in izvrš- 
nega sveta skupščine SR Slovenije v skladu z nalogo o sana- 
ciji rudnika živega srebra v Idriji izdelali sanacijski pro- 
gram. 

4.7. Na področju bazne kemije 
Organizacije združenega dela, nosilke posameznih razvoj, 

nih programov, bodo sprejele samoupravni sporazum o zdru- 
ževanju dela in sredstev za investicije na področju proiz- 
vodnje! natrijevega tripolifosfata in poliamidnih vlaken. 

Folikem in skupščina občine Ljuibljana-Moste bosta po- 
spešila usklajevatai postopek med INA — Sisak in Polikern 
Ljubljana za realizacijo projekta dimetiltereftalat in za dolo- 
čitev mikrolokacijej tovarne. 

4.8. Zaradi večje učinkovitosti ter hitrejšega in skladnej- 
šega razvoja raziskovalnega dela, tehnologije in proizvodnje 
na področju gradbeništva in industrije gradbenega materiala 
bo Gospodarska zbornica Slovenije skupaj z Birojem za 
gradbeništvo ter Gradbenim centrom Slovenije dala pobudo 
ta sprožila potrebne aktivnosti za sklenitev ustreznega sa- 
moupravnega sporazuma med organizacijami združenega 
dela v gradbeništvu ta industriji gradbenega materiala. 

4. 9. Na področju stanovanjskega gospodarstva 

Samoupravne stanovanjske skupnosti v občini bodo spre- 
jele nove samoupravne sporazume o minimalnem izdvaja- 
nju ta združevanju sredstev TOZD in drugih delovnih skup 
nosta za potrebe stanovanjske graditve in njihovo višino 
uskladile z gospodarskimi gibanji. Pri tem bodo upoštevale 
obveznosti, sprejete v (samoupravnem sporazumu o temeljih 
samoupravnega plana Zveze stanovanjske skupnosti Slove- 
nije. 

Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije bo pripravila 
samoupravni sporazum za pomoč pri reševanju stanovanj- 
skih potreib tistih kadrov, ki so pomembni za pospeševanje 
skladnejšega razvoja manj razvitih območij SR Slovenije. 

Stanovanjske skupnosti ta poslovne banke bodo do ma- 
ja 1077 sprejele za srednjeročno obdobje dogovor o uved- 
bi premiranja stanovanjskih varčevalskih vlog v skladu z 
zakonom o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu 
znamenom, da pospešijo stanovanjsko varčevanje občanov. 

Ob poptopnem uveljavljanju stroškovnih stanarin ta isto- 
časnem razvijanju solidarnosti ta socialne varnosti najemni- 
kov stanovanj bodo občine upoštevale raven osebnih dohod- 
kov ta stopnjo rasti osebnih dohodkov v letu 1877. 

Zveza stanovanjskih skupnosti in pristojni republiški 
upravni organ bosta podvzela nadaljnje ukrepe za obvlado- 
vanje cen stanovanjske graditve; v tem smislu bodo pod- 
vzeti tudi zakonski ukrepi. 

Iniciativni odbor bo pripravil ob pomoči družbenopoli- 
tičnih organizacij in skupnosti vse potrebno, da bo obliko- 
vana Zveza komunalnih skupnosti Slovenije. Ta bo pripra- 
vila v skladu z načelom kontinuiranega planiranja samou- 
pravni sporazum o temeljih samoupravnega plana, s kate- 
rim bo sistemsko urejeno združevanje sredstev za razvoj 
komunalnih dejavnosti. V komunalnih skupnostih bodo do 
konca leta 1977 organizirane posebne samoupravne enote za 
upravljanje ta oddajanje stavbnega zemljišča oziroma poseb- 
ne samoupravne zemljiške skupnosti, ki bodo pripravile za- 
snovo samoupravnega plana za urejanje ta odda/Janje stavb- 
nih zemljišč. 

Izvršni svet (skupščine SR Slovenije bo ob novelaciji za- 
klonov s področja uitanističnega načrtovanja ta graditve ob- 
jektov upošteval potrebo, da se skrajšajo upravni postopki 
ta znižajo gradbeni stroški. 

4. 10. Uresničevanje nalog v zvezi z modernizacijo gospo- 
darstva ovirajo dolgotrajni in pomanjkljivi postopki pri pri- 
dobivanju soglasij za investicije ta za uvoz opreme. Zato si 
ho Gospodarska zbornica Slovenije prizadevala za uvelja- 
vitev hitrejšega postopka evidentiranja investicij in informi- 
ranja investitorjev, ki bo hkrati zaviral lokalistične, monopo- 
listične ta ozke podjetniške vplive. 

4.11. Na področju strojegradnje bo SOZD Združeno pod- 
jetje strojegradnje pospešila proces prestrukturiranja proiz- 
vodnje, ki naj v proizvodni ta dohodkovni povezanosti s 
komplementarnimi proizvajalci iz drugih področij industri- 
je, zlasti s proizvajalci surovin ta polizdelkov ter z razvoj- 
no^raziskovalnimi organizacijami ter projektantskim; organi- 
zacijami, omogoči celovito izgradnjo kompletnih objektov. 

Za pospešitev prodaje investicijske opreme na domačem 
trgu bodo izvršni svet skupščine SR Slovenije, Gospodar- 
ska zbornica Slovenije in poslovne banke sklenile družbeni 
dogovor o zagotovitvi sredstev za njeno kreditiranje. 

4. 12. Na področju drobnega gospodarstva 

Skupščine občin bodo v sodelovanju z medobčinskimi 
gospodarskimi zbornicami sprejele programe razvoja drob- 
nega gospodarstva v občinah; oblikovale posebna delovna 
telesa V izvršnih svetih skupščin občin za pospeševanje drob- 
nega gospodarstva predvsem z nalogo povezovanja drobne- 
ga gospodarstva z večjimi organizacijami združenega dela, 
Id naj jih vzpodbuja tudi k ustanavljanju dislociranih obra- 
tov zlaisti na manj razvitih in obmejnih marr re,zvitih ob. 
T^Mh. Z urbanističnimi ter zazidalnimi načrti bodo zagoto- 
vile projektiranje ta izgradnjo poslovnih prostorov za potre- 
be drobnega gospodarstva; organizirale skupne službe za knji- 
govodska in administrativna opravila. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo pospešila sklenitev 
sporazumov o samoupavnem združevanju sredstev za raz- 
vaj malega gospodarstva. 

4. 13. Na področju turizma 
Gospodarska zbornica Slovenije bo pripravila vse po- 

trebno za uresničitev sprejetega koncepta povezovanja v po- 
slovne skupnosti; republiška in regionalna poslovna skupnost 
za turizem bosta zagotovili enoten nastop turistične ponud- 
be na tržišču, posodobili turistično propagando in informa. 
tivno dejavnost, ki naj preideta v celoti v pristojnost zdru- 
ženega dela. 

Organizacije združenega dela s področja turizma bodo 
izboljšale kvaliteto gostinskih in turističnih storitev, poveča- 
le produktivnost z boljšo organizacijo dela in stimulativnej- 
šim nagrajevanjem. 

Poslovne banke bodo zagotovile ugodnejše kreditne po- 
goje za izgradnjo turistične infrastrukture, posebno žičnic. 

5. SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI S PO- 
DROCJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI BODO V LETU 1977 
NADALJEVALE Z USTAVNO PREOBRAZBO IN NA POD- 
LAGI ZAKONA O ZDRUŽEEM DELU IZPOPOLNJEVALE SI- 
STEK SAMOUPRAVNIH ODNOSOV ZLASTI Z RAZVI- 
JANJEM DELEGATSKIH ODNOSOV IN IZBOLJŠEVANJEM 
NJIHOVE UČINKOVITOSTI, PREDVSEM Z VIDIKA UVE- 
LJAVLJANJA NEPOSREDNIH INTERESOV ZDRUŽENEGA 
DELA PRI OBLIKOVANJU PROGRAMOV, KVALITETE STO- 
RITEV IN CEN V POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH. 

PRI OPREDELJEVANJU SVOJIH LETNIH PROGRA. 
MOV ZA LETO 1977 BODO SAMOUPRAVNE INTERESNE 
SKUPNOSTI NA POSAMEZNIH PODROČJIH DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI: 

izhajale iz dogovorjenih prednostnih usmeritev v druž- 
benem planu SR| Slovenije za obdobje 1976—1980; 

— opredelile programe potrebnega raziskovalnega dela 
in zagotovile finančne, organizacijske in druge pogoje za 
uresničitev teh programov; 

— razvijale ta krepile sistem solidarnosti glede vseh ti- 
stih rednih dejavnosti, katerih uresničevanje se odvija na 
ravni občinskih samoupravnih Interesnih skupnosti ta so 
opredeljene z dogovorjenimi standardi posamezne dejavno- 
sti v okviru srednjeročnih! planov; 
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— sprejele programe racionalizacije in varčevanja na 
podlagi stroškovnih normativov in standardov za posamezno 
vrsto storitev; 

— razvijale strokovno usposobljenost svojih služb za na- 
loge planiranja, programiranja in standardiziranja, se dogo- 
vorile o ustanavljanju skupnih strokovnih služb čim večje 
racionalizacije ter prilagodile sistem podatkov nalogam v 
zvezi s tekočim spremljanjem uresničevanja svojih progra- 
mov; 

— Izdelale programe usklajevanja delovanja in financira- 
uja svoje dejavnosti na načelih zakona o združenem delu. 

5.1. Na področju vzgoje in izobraževanja se bodo v le- 
tu 1977 nadaljevalo uresničevanje nalog srednjeročnega ob. 
dobja, zlasti še nadaljnjega vključevanja vzgoje in izobraže- 
vanja v združeno delo in poglabljanje neposredni odnosov 
z uporabniki. Pričele bodo delovati posebne izobraževalne 
skupnosti za vsa področja, bistveno se bo povečala aktiv- 
nost vsega združenega dela pri oblikovanju zasnove in uva. 
janja usmerjenega izobraževanja, v izdelavi klasifikacije, no- 
menklature in profilov poklicev, v ugotavljanju kadrovskih 
potreb in oblikovanju racionalne mreže šol za usmerjeno 
izobraževanje. 

Izobraževalne skupnosti bodo skupaj z organizacijami 
združenega dela nadaljevale usmerjanje mladine v poklice 
v skladu z družbenimi razvojnimi potrebami, zlasti z okrep. 
Ijenim poklicnim usmerjanjem v osnovnih in srednjih šolah,, 
politiko štipendiranja in prilagajanja zmogljivosti izobraže- 
valnih organizacij. Glede na posebne razvojne potrebe manj 
razvitih območij Slovenije bodo za mladino s teh območij 
uveljavile prednost pri štipendiranju in sprejemanju v do- 
move. 

V osnovnem šolstvu bodo, občinske izobraževalne skup. 
nostd solidarno zagotovile uresničevanje dogovorjenega pro- 
grama na podlagi enotnih standardov in s tem zagotavljale 
izenačevanje možnosti izobraževanja osnovnošolske mladine 
v Sloveniji. V okviru možnosti bodo razvijale osnovne šole 
s celodnevnim delom in podaljšanim bivanjem učencev ter 
skrbela za -usposabljanje učiteljev, modernizacijo dela in 
racionalno izkoriščanje prostora, opreme in kadrov. 

Posebne izobraževalne skupnosti in izobraževalna skup. 
nost Slovenije bodo poleg drugih priprav za uvajanje usmer- 
jenega izobraževanja zagotovile izgradnjo okoli 1000 učnih 
mest v centrih usmerjenega izobraževanja, začele opremlja, 
ti specialne prostore za pouk, začele z gradnjo pedagogike 
akademije v Ljubljani in prve faze centra za slepo in sla- 
bovidno! mladino v Skofji Loki. 

5.2. Raziskovalna skupnost Slovenije bo skupaj s po- 
dročnimi raziskovalnimi skupnostmi v letu 1977 zagotovila 
konkretno uveljavljanje ukrepov za pospešitev procesov svo. 
bodne menjave dela med raziskovalnimi organizacijami in ne- 
posrednimi uporabniki njihovih storitev na podlagi kratko- 
ročnih in dolgoročnih potreb združenega dela, ki izhajajo iz 
planov OZD in njihovih asociacij, v obliki tematsko zao. 
kroženih dolgoročnih raziskovalnih projektov, ki bodo upo. 
števali celovitost raziskovalno razvojnega procesa od temelj- 
nih raziskav do razvojnih programov v proizvodnji ter bodo 
sloneli na prispevku raziskovalnega dela k povečanju druž- 
bene produktivnosti dela. 

Raziskovalna skupnost Slovenije bo skupaj z organizaci- 
jami združenega dela s področja raziskovalne dejavnosti iz. 
delala program za racionalnejšo izrabo raziskovalnih zmog- 
ljivosti na podlagi smotrne delitve dela in specializacije ter 
program za smotrnejši razvoj kadrov in nabavo raziskovalne 
opreme glede na srednjeročne potrebe . združenega dela po ra- 
ziskovalnih storitvah. 

5.3. Na področju zdravstva se bo nadaljeval proces pre- 
strukturiranja zdravstvene dejavnosti s krepitvijo službe splo. 
šne medicine in medicine dela, čemur bo prilagojeno tudi 
usmerjanje zaposlovanja zdravstvenih kadrov. 

Za vsa področja zdravstvenih dejavnosti bo izdelan pro- 
ram nacionalizacije stroškov, upoštevaje tudi možnosti več- 
je participacije neposrednih uporabnikov pri nekaterih vrstah 
zdravstvenih storitev. Zdravstvene skupnosti bodo skupaj z 
zdravstvenimi delovnimi organizacijami pripravile in spreje. 
le realna merila za ugotavljanje količine, kakovosti ter uspeš- 

nosti opravljenega dela, kd bo osnova racionalizacije na po- 
dročju zdravstva ter podlaga za uresničevanje svobodne me- 
njave dela. 

Temeljne organizacije združenega dela s področja zdrav, 
stva se bodo povezovale v zdravstvene centre, da bi zago. 
tovile smotrno organizacijo in delitev dela. 

V letu 1977 se bo začel uresničevati samoupravni spora- 
zum o razporeditvi posteljnega fonda v bolnišnica, s katerim 
bo uresničeno načelo, da se število bolniških postelj v sred- 
njeročnem obdobju ne bo povečalo. 

5.4. Samoupravne interesne skupnosti, ki se združujejo 
v skupnosti socialnega varstva SR Slovenije, bodo v okviru 
te skupnosti usklajevale socialno politiko zlasti v tem smi- 
lu, da ne bodo širile pravic občanov in ustanavljale novih 
pravic, obstoječe pravice na osnovi zakonov in samoupravnih 
sporazumov pa bodo valorizirale v skladu s predpisi in po 
enotnih načelih, o katerih se bodo med seboj sporazumele. 

Sklenjeni bodo družbeni dogovori in samoupravni spora, 
zumi, v katerih bodo dogovorjeni ukrepi za zmanjšanje in. 
validizacije. 

Kot nova naloga na področju socialne varnosti, ki izha- 
ja iz ustreznega zakona, se v letu 1977 pojavlja zaposlovanje 
za delo usposobljenih invalidnih oseb. Nosilke te dejavnosti 
so samoupravne interesne skupnosti zaposlovanja in temelj, 
ne organizacije združenega dela. 

5.5. Na vseh ostalih področjih družbenih dejavnosti se 
bodo izvajali programi v skladu z osnovnimi delitvenimi raz- 
merji, opredeljenimi s to resolucijo, pri čemer bodo imeli 
prednost družbeno dogovorjeni programi in prioritete po 
srednjeročnem planu SR Slovenije za obdobje 1976—1980 in 
samoupravno sprejeti programi razvoja na posameznih po- 
dročjih. 

6.1. Zakon o združenem delu postavlja zahtevo po te- 
meljiti, vsebinski uskladitvi zakonov v republiki s temeljni- 
mi določili zakona. 

V skladu z zakonom je težišče urejanja odnosov v zdru- 
ženem delu na samoupravnih osnovah. Nekatera vprašanja 
pa bo potrebno podrobneje opredeliti tudi v novih republi- 
ških zakonih oziroma uskladiti nekatere že veljavne zako- 
ne z določili zakona) o združenem delu. 

Republiški upravni organi bodo po programu za uskla- 
ditev republiških zakonov z zakonom o združenem delu so- 
delovali tudi s pristojnimi zveznimi organi, ki pripravljajo 
program zvezne zakonodaje s področij, ki jih ureja zakon 
o združenem delu. 

Na področju uveljavljanja dohodkovnih odnosov so v 
okviru republike odprta zlasti vprašanja pridobivanja dohod, 
ka v družbenih dejavnostih, kjer se kot izhodišče postav- 
ljajo načela svobodne menjave dela, ter v določeni meri tu- 
di pridobivanje dohodka v delovnih skupnostih v organih 
družbenopolitičnih skupnosti. 

Vprašanje pridobivanja dohodka v delovnih skupnostih t 
organih družbenopolitičnih skupnostih bo urejeno v zako- 
nih, ki bodo v skladu s temelji sistema državne uprave v 
SFRJ urejali sistemska vprašanja državne uprave v repub- 
liki. 

Na področju solidarnosti in socialne varnosti delavcev 
kot elementa družbenoekonomskih odnosov in posledice zdru. 
ževanja dela in sredstev ostaja republiki med drugim ure- 
ditev naslednjih področij: skladi skupnih rezerv, zavarovanje 
za primer brezposelnosti, združevanje sredstev za prekvali. 
fikacijo, združevanje sredstev za socialno skrbstvo, zajamče, 
ni osebni dohodek. 

Z določbami zakona o združenem delu bo treba uskladi- 
ti tudi republiško zakonodajo s področja združevanja sred- 
stev za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb v družibe. 
nopolitičnih skupnostih. Podobno velja tudi za področja, kot 
so: delovna razmerja v združenem delu, upravljanje z druž- 
benimi sredstvi, povezovanje osebnega dela v sistem samo- 
upravnega združenega dela, samoupravno organiziranje zdru- 
ženega dela, dograjevanje samoupravnega sporazumevanja o 
razporejanju čistega dohodka in delitvi sredstev za osebne 
dohodke, družbeno varstvo samoupravnih pravic in druž- 
bene lastnine. 

V skladu z zveznim zakonom o temeljih sistema druž. 
benega planiranja in družbenem planu Jugoslavije in v skla. 
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đu z zakonom o združenem delu bo pripravljen republiški 
zakon o družbenem planiranju in zakon o urejanju prostora. 

6.2. Tekoča ekonomska politika na področju tržišča in 
cen bo usmerjena na krepitev stabilnosti tržišča in cen za za- 
gotavljanje pogojev, da v letu 1977 rast cen industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih, cen v trgovini na drobno, sto- 
ritev in cen življenjskih potrebščin ne bo višja kot v letu 
1976. To bo doseženo predvsem s kvalitativnimi sprememba- 
mi v gospodarstvu, predvsem z večjim obsegom proizvodnje, 
večjo produktivnostjo dela, boljšo organizacijo dela ter več- 
jo ekonomičnostjo in učinkovitostjo poslovanja. Poleg tega 
bo i predvidena rast cen zagotovljena tudi z naslednjimi usme- 
ritvami in ukrepi: 

— z izvajanjem novega zakona o sistemu in družbeni 
kontroli cen in na tej osnovi izdelanih predpisov ter s pri 
lagoditvijo vseh aktov o politiki cen v samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih tem predpisom: 

— izvršni svet skupščine SR Slovenije in izvršni sveti 
občinskih skupščin bodo sklenili dogovor o izvajanju politi- 
ke cen v letu 1977, s katerim se bodo opredelili ukrepi in 
naloge na področju izdajanja politike cen; 

— poslovne skupnosti, samoupravne interesne skupnosti 
in druge asociacije organizacij združenega dela bodo obliko- 
vale cene proizvodov in storitev na osnovi uveljavljanja do. 
hodkovnih odnosov v skladu z zakonom o združenem delu 
in zakonom o sistemu in družbeni kontroli cen in temu pri 
merno| prilagodile akte o oblikovanju cen; 

— Gospodarska zbornica Slovenije in družbenopolitične 
skupnosti bodo pospeševale in vzpodbujale združevanje dela 
in sredstev organizacij združenega dela s področja proizvod-, 
nje in trgovine; 

— družbenopolitične skupnosti bodo skrbele, da se na 
področjih materialne proizvodnje, kjer so oblikovane samo- 
upravne interesne skupnosti, cene oblikujejo tako, da se z 
njimi pokrivajo vsi stroški enostavne reprodukcije; 

— družbenopolitične skupnosti bodo posvečale posebno 
pozornost cenam tistih proizvodov in storitev, ki z vidika po. 
trošnje predstavljajo osnovni standard; 

— pri urejanju cen pomembnih m življenjski standard 
bodo družbenopolitične skupnosti uporabile ustrezne oblike 
kompenzacij, da bi tako vsaj delno odstranile negativne vpli- 
ve rasti cen na življenjski standard delovnih ljudi, predvsem 
pa socialno šibkejših skupin občanov. V ta namen bodo druž- 
benopolitične skupnosti v letu 1977 izdelale program ukrepov 
za zaščito standarda, v primerih večje podražitve cen izdel- 
kov in storitev, pomembnih za življenjski standard; 

— v primerih, ko bodo samoupravne organizacije in 
skupnosti oblikovale cene in ustvarjale dohodek mimo rezul- 
tatov dela z izrabo monopolnega položaja na trgu, z odsot- 
nostjo ustrezne konkurence, z izrabo tržne nestabilnosti, ma- 
terialno bilančnega deficita, z zaprtostjo trga in podobno, 
bodo pristojni organi družbenopolitične skupnosti uporabi 
li ukrepe neposredne družbene kontrole cen, če ekonomski 
ukrepi ne bodo dali ustreznih rezultatov; 

— pristojni občinski organi bodo pospeševali ustanovi- 
tev samoupravnih interesnih skupnosti na področju komu- 
nalnih storitev tako, da se sredstva, ki so potrebna za raz- 
voj teh dejavnosti, ne bodo zagotavljala le preko povečeva- 
nja cen, ampak v večji meri z združevanjem sredstev v 
okviru teh skupnosti; 

— v skladu z družbenim dogovorom o načinu obliko 
vanja cen v stanovanjski graditvi se bodo pri oblikovanju teh 
cen upoštevali le takšni stroški stanovanjske graditve, ki te- 
meljijo na najbolj racionalnih in ekonomičnih rešitvah: 

— vsi družbenopolitični dejavniki bodo pospeševali obli- 
kovanje in uveljavljanje organizacij potrošnikov, preko kate- 
rih se bodo potrošniki aktivno vključevali v reševanje pro- 
blemaitike cen ter vseh tistih vprašanj tržišča, ki neposredno 
zadevajo občane; 

— družbenopolitične skupnosti in drugi družbeni dejavni- 
ki bodo uresničevali naloge iz akcijskega programa za iz- 
boljšanje preskrbe večjih potrošniških središč; 

— družbenopolitične skupnosti bodo v okviru svoje pri- 
stojnosti sprejemale takšne ekonomske ukrepe, da bo zalo- 
ženost tržišča ustrezna (družbene blagovne rezerve, inter- 
ventni uvoz); 

— družbenopolitične skupnosti bodo sklenile v okviru 
republike dogovor o proizvodih, za katere se bodo že v letu 
1977 oblikovale rezerve. 

Pri realizaciji srednjeročnega programa rezerv bodo so- 
delovale tudi poslovne banke. 

6.3. V skladu z novimi sistemskimi zakoni bodo na po- 
dročju ekonomskih odnosov s tujino postopoma uveljavlje- 
ne nove sistemske rešitve. Osnovna naloga organizacij zdru- 
ženega dela in družbenopolitičnih dejavnikov na vseh ravneh 
je, da v predvidenih rokih sprejmejo vse ustrezne akte, or- 
ganizacijske in druge ukrepe ter s tem zagotovijo, da bo 
tako začel delovati zunanjetrgovinski in devizni režim. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije bo v okviru svojih 
pristojnosti podvzel vse potrebno, da bo do 30. marca 1977 
ustanovljena samoupravna interesna skupnost za ekonom- 
ske odnose s tujino in da bo postopoma prevzemala svojo 
vlogo v skladu z določili zakona o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino. Gospodarska zbornica Slovenije 
bo pri tem nudila vso potrebno organizacijsko in drugo po- 
moč. 

Temeljne in druge organizacije združenega dela bodo 
opredelile v okviru svojih razvojnih načrtov program raz- 
voja ekonomskih odnosov s tujino in v njem zagotovile 
čimbolj racionalno vključevanje v mednarodno delitev dela. 
V okviru samoupravne interesne skupnosti za ekonomske od- 
nose s tujino bodo organizacije združenega dela usklajevale 
temelje planov svojih ekonomskih odnosov s tujino, urejale 
medsebojne odnose, pravice in obveznosti v deviznem siste- 
mu, določale kriterije in postopek za izvrševanje obsega za- 
dolževanja v tujini, združevale delo in sredstva za poveče- 
vanje izvoza blaga in storitev, na podlagi samoupravnih spo- 
razumov združevale uvozne pravice in devizna sredstva za 
njihovo čim bolj racionalno uporabo ter prevzemale skrb in 
odgovornost za izršitev dogovorjenih prcporcev plana in 
za realizacijo predvidene projekcije plačilne in devizne bi- 
lance republike v skupni plačilni in devizni bilanci Jugosla. 
vije. 

V skladu z novo opredeljeno vlogo in odgovornostjo re- 
publik in pokrajin za položaj Jugoslavije v mednarodni me- 
njavi bo samoupravna interesna skupnost za ekonomske od- 
nose s tujino v sodelovanju z zavodom SR Slqvenije za 
družbeno planiranje, repiibliškim sekretariatom za finance in 
Narodno banko Slovenije izdelala projekcijo plačilno-lbd- 
lančnega in deviznega položaja republike v plačilni in devizni 
bilanci Jugoslavije. Izvršni svet skupščine SR Slovenije bo 
podvzemal ukrepe za realizacijo predvidene projekcije pla. 
čilno-bilančnega in deviznega položaja republike na podlagi 
medrepubliško dogovorjenih enotnih kriterijev. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije si bo prizadeval, da 
se čim prej sprejmejo ustrezne medrepubliško usklajene po- 
litike pospešenega izvoza, plačilno-bilančnih omejitev, kredit- 
nih odnosov s tujino, tečaja in deviznih rezerv, predvideni 
v novih sistemskih zakonih s področja ekonomskih odnosov 
s tujino. 

V letu 1977 se bo pri izvršnem svetu skupščine SR Slo- 
venije konstituiral poseben koordinacijski odbor za organiza- 
cije združenega dela, ki opravljajo zunanjetrgovinski promet 
doma in v tujini, ki bo obravnaval vprašanja razvoja družbe, 
noekonomskih odnosov, izvajanje samoupravnih sporazumov 
in dogovorov, kadrovska vprašanja, izvajanje sklepov in do- 
govorov glede razvoja zunanjetrgovinske mreže doma in v 
tujini in zakonitostil poslovanja. 

Ta odbor bo v letu 1977 proučil tudi celotno že obsto- 
ječo zunanjetrgovinsko mrežo doma in v tujini s stališča 
usklajenosti z ustavno preobrazbo in z'novimi sistemskimi re- 
šitvami kot tudi s kadrovskega vidika. 

Republiški upravni organi se bodo zavzemali, da se v 
okviru obstoječega sistema zunanjetrgovinskega poslovanja 
uveljavi racionalna sprostitev uvoza surovin in reprodukcij- 
skega materiala ter spremeni in izpopolni režim tega uvoza 
tako, da bo zagotavljal boljšo preskrbljenost proizvodnje, zla- 
sti še proizvodnje za izvoz. Režim tega uvoza je zato treba 
poenostaviti ter ga prilagoditi predvsem za organizacije zdru- 
ženega dela, ki so močneje usmerjene na zunanja tržišča ter 
sposobne s povečanimi napori ob redni preskrbi z repro- 
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dukcijskim materialom še več prispevata k uravnoteženju 
plačilne in devizne bilance. 

SR Slovenija bo intenzivno sodelovala v okviru federa- 
cije pri uresničevanju sklepov in akcijskega programa V. kon- 
ference neuvrščenih držav in drugih dogovorov neuvrščenih 
dežel ter dežel v razvoju. 

Republiški organi se bodo zavzemali, da bodo v okviru 
gospodarskega sistema izvršene nekatere spremembe instru- 
mentarija, ki urejuje pogoje gospodarskega sodelovanja z 
DVR, tako, da bo vsebinska usmeritev iz Colomba v večji 
meri prisotna v celotnem našem gospodarskem sistemu, še 
posebej v davčnem sistemu, sistemu cen ter sistemu eko- 
nomskih odnosov s tujino, ter da bo tudi tekoča politika ter 
ukrepi na področju zunanjetrgovinske menjave vzpodbujala 
blagovno menjavo z DVR in razvoj višjih oblik gospodarske, 
ga sodelovanja. 

Vsi republiški upravni organi bodo za svoja področja ob 
likovali posebne strokovne skupine, v katerih bodo vključeni 
tudi predstavniki interesnih skupnosti tistih OZD, ki so ne- 
posredno angažirane pri sodelovanju z DRV, bank in drugih 
z namenom, da bi razvili potrebno pobudo in izdelavo pred- 
logov za aktivnejše vključevanje naše republike v delo 
ustreznih zveznih resorjev v pripravah za uresničevanje skle- 
pov konference v Oolombu. 

Na osnovi družbenega dogovora med izvršnim svetom 
skupščine SR, GZ Slovenije in interesnimi skupnostmi se bo 
načrtneje urejala politika znanstveno-tehničnega in prosvet 
nokulturnega sodelovanja z DRV, določale prioritete politi, 
ke štipendiranja ter drugih oblik znanstveno-tehničnega so- 
delovanja in financiranja teh dejavnosti, v skladu z začrta- 
no politiko in izhajajoč iz interesov združenega dela. 

Tiidi v letu 1977 bo potrebno nadaljevati z akcijo za po- 
večanje proizvodnje za izvoz in nadomeščanje uvoza v okvi- 
ru združenj temeljnih organizacij združenega dela po pano. 
gah pri Gospodarski zbornici Slovenije. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo za zagotovitev ustrez- 
nejše in skladnejše regionalne strukture ekonomskih odnosov 
SR Slovenije s tujino prevzela pobudo, da se organizacije 
združenega dela v skladu z družbenim dogovorom o po- 
speševanju m spremembi strukture izvoza ter racionalnem 
nadomeščanju uvoza ustrezno organizirajo, združujejo delo 
in sredstva ter v ta namen: 

— okrepijo že obstoječe ter po potrebi konstituirajo 
nove poslovne skupnosti za nastop na posameznih tržiščih 
dežel v razvoju in neuvrščenih dežel ter s tem zagotovijo 
razširitev in višje oblike sodelovanja; 

— ustanovijo interesno skupnost za nastop na tržiščih 
socialističnih držav; 

— sklenejo samoupravni sporazum o sodelovanju in skup. 
nem usklajenem nastopu gospodarstva na sejemskih prire- 
ditvah in razstavah. 

Zaradi zmanjšanja uvoza in boljšega gospodarjenja bo- 
do organizacije združenega dela povečale varčnost pri upo- 
rabi surovin in povečale predelavo odpadnih surovin. Zato si 
bo IS skupščine SRS prizadeval za zmanjšanje ali odpravo 
carine za uvoz opreme za predelavo odpadnih surovin, ki jih 
ne proizvajamo doma. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo zagotovila izvajanje 
družbenega dogovora o skupnih vlaganjih, nakupu licenc in 
patentov ter o dolgoročnem proizvodnem sodelovanju orga- 
nizacij združenega dela s tujimi partnerji. 

V skladu z dogovorom zveznega, republiškega in priza- 
detih občinskih izvršnih svetov o opravljanju poslov v zvezi 
z upravljanjem prosite cone v SEŽANI bo ustanovljena po- 
slovna skupnost ali druga oblika samoupravnega povezova- 
nja zainteresiranih organizacij združenega dela za poslovanje 
v coni. 
6. 4. 1. Danamo-kreditma politika bo temeljila na dosledni med- 
sebojni usklajenosti z drugimi deli ekonomske politike, zla- 
sti s politiko ekonomskih odnosov s tuijino, politiko zadol- 
ževanja v tujini in proračunsko politiko zadolževanja v tu- 
jini ki proračunsko politiko federacije. Denarm>kreditna po- 
litika bo zasnovana tako, da se bo sposobna dinamično pri- 
lagajati stvarnim ekonomskim gibanjem. 

Osnovna naloga denarno-kcreditne politike bo zagotoviti 

obtok denarne mase v obsegu, ki omogoča optimalno rast 
proizvodnje in prometa blaga ter prestrukturiranje v skla. 
du z intencijami družbenega plana. 

V letu 1977 bo uveljavljen nov zakon o Narodni ban- 
ki Slovenije, ki bo poleg prilagoditve poslovanja določbam 
zvezne zakonodaje s področja denarnokreditnega in devizne- 
ga sistema bližje opredeljeval tudi naloge skladnejšega de- 
'ovanja ukrepov denarno-kreditne politike z drugimi področ- 
ji politike ekonomskega razvoja v SR Sloveniji. 

Pristojni republiški organi in Narodna banka Slovenija 
bodo dali pobude za samoupranvo sporazumevanje bank ozi- 
roma po potrebi za sprejetje predpisov SR Slovenije v ci- 
lju usmerjanja določenega dela kreditnega potenciala bank 
za namene v skladu z družbenim planom SR Slovenije. 

Selektivno kreditiranje se bo izvajalo v skladu z nalo- 
gami družbenega plana o kreditiranju selektivnih namenov 
z mehanizmom samoupravnih sporazumov bank. 

Samoupravna sporazum poslovnih bank o selektivnem 
kreditiranju, ki mora vključevati tudi dogovor o ugodnej- 
ših pogojih kreditiranja nekaterih prioritetnih nalog, bodo 
poslovne banke sklenile do začetka leta 1977. 

6.4.2. Sprejem zakonov s področja denarnega, kreditne- 
ga in bančnega sistema bo v letu 1977 omogočil delavcem v 
organizacijah združenega dela — upravljalcem bank, da na 
novo — skladno z ustavnimi načeli — samoupravno orga^ 
nizirajo združevanje dela in sredstev v vseh oblikah bančne 
organiziranosti: v internih, temeljnih in združenih bankah. 
S tem se bo zagotovila prevladujoča vloga združenega dela 
v organizaciji in usmerjanju denarnih tokov družbene re- 
produkcije in preraščanje sedanjih prevladujočih kreditnih 
odnosov v. dohodkovne odnose na podlagi združevanja dela 
in sredstev. 

Za uresničitev teh nalog bodo organizacije združenega 
dela in upravljalski organi poslovnih bank v 1977. letu de- 
lali na konstituiranju internih, temeljnih in združenih bank, 
sprejemu vseh temeljnih aktov, kot .so samoupravni spora- 
zumi o združevanju v banke in statuti bank ter oblikova- 
li nove organe upravljanja. Banke bodo konstituirali tako, 
da bo zagotovljeno stalno poglabljanje in razvijanje dohod- 
kovnih odnosov med subjekti v združenem delu in neodtuj- 
Ijivost dohodka v njegovi denarni obliki ter tako, da bo 
zagotovljena ekonomsko nujna koncentracija in alokacija 
sredstev. 

V programih bank za leto 1977 se bo uveljavljala takšna 
politika naložb in sredstev, združenih in zbranih v bankah, 
ki bo pomenila združevanje dela in sredstev med organiza- 
cijami združenega dela na dohodkovnih načelih. 

Postopno nadomeščanje še prevladujočih kreditnih od- 
nosov s politiko skupnih vlaganj in drugih oblik združeva- 
nja sredstev bo postavilo dohodke upravljalcev bank, dose- 
ženih z združevanjem sredstev, v večjo odvisnost od pro- 
duktivnosti dela in uspešnosti naložb. 

V letu 1977 bo intenziviran proces zagotavljanja potreb- 
nih obratnih sredstev za finanoiranje rednega ciklusa pro- 
izvodnje z likvidnimi potenciali virov poslovnih sredstev v 
organizacijah združenega dela. Poslovne banke bodo s svo- 
jo kreditno politiko podpirale tako usmeritev organizacij 
združenega dela, tako da bodo v politiki financiranja raz- 
širjene reprodukcije dopolnjevale nezaključene finančne kon- 
strukcije s kreditnimi viri. 

Upravljale! v bankah bodo s politiko oblikovanja in de- 
litve dohodka v bankah ter s politiko diferenciranih obrest- 
nih mer vzpodbujali razvoj družbeno opredeljenih prednost- 
nih dejavnosti. Sprejemali bodo takšno politiko obrestnih 
mer i-n tarif za bančne storitve, ki bodo v čim manjši me- 
ri obremenjevali dohodek delovnih organizacij, ki poslujejo 
z banko. 

6.5. Izdatki za splošno porabo v okviru republiškega in 
občinskih proračunov bodo v letu 1977 rasli počaisneje kot 
družbeni proizvod. Nadaljeval se bo proces ustavne preob- 
razbe splošne porabe s prenosom ustreznih nalog in virov 
sredstev na samoupravne interesne .skupnosti. Dogovarjanje 
o splošni porabi se bo oblikovalo v soodvisnosti od dogo- 
varjanja o ostalih oblikah porabe. 

Pri obdavčenju dohodka temeljnih organizacij združene- 
ga dela bodo v letu 1977 zadržane olajšave, uveljavljene v 



letu 1976, ki so odraz dogovorjenih usmeritev, sprejetih v 
družbenem planu in drugih dokumentih. 

V okviru sredstev za splošno porabo se bodo v letu 1977 
zagotavljala sredstva za delo državnih organov na podlagi 
družbenega dogovora o enotnih osnovah in merilih za ob- 
likovanje sredstev za delo državnih organov in dohodka de- 
lavcev delovnih skupnosti teh organov v SR Sloveniji. Aktiv- 
amost pri dograjevanju s tem diružbeinim dogovorom oprede- 
ljenih osnov in meril za oblikovanje sredstev za delo držav- 
nih organov se bo v letu 1977 še nadaljevala. 

Pri določanju skupne politike prometnega davka v SFR 
Jugoslaviji se bo SR Slovenija zavzemala, da se povečane 
obveznosti proračunov pokrivajo s povečanjem prometnih 
davkov, ne pa z dodatnimi obremenitvami dohodka TOZf). 
Pri vodenju politike posebnega prometnega davka se bo SR 
Slovenija zavzemala, da bo ob usklajevanju stališč z dru- 
gimi republikami in, pokrajinami usklajena politika poseb- 
nega prometnega davka s politiko temeljnega prometnega 
davka. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije bo predlagal pred- 
pise za oblikovanje gospodarskih intervencij na področju 
kmetijstva. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije bo na podlagi po- 
sebnega akcijskega programa sprejel oziroma predlagal skup- 
ščini potrebne ukrepe za uresničitev dogovora o osnovah 
družbenega plana Jugoslavije za razvoj agroindustrijskega 
kompleksa v obdobju 1976—1980 in družbenega plana SR 
Slovenije na obdobju 1976-80 na področju kmetijstva in ži- 
vilstva. Na osnovi zakona o katastarskem dohodku bo iz- 
vršni svet skupščine SR Slovenije pripravil enotna izhodi- 
šča za uvedbo obdavčevanja kmetov po dejanskem dohodku. 

V skladu z dogovorom o Splošni poraibi bodo občine za- 
gotovile iz svojih proračunov sredstva za podporo dejavno- 
sti v okviru skupnosti za pospeševanje kmetijstva in daja- 
le pomoč kmetijskim zemljiškim skupnostim. 

Po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov bo v letu 
1976 jzdelan obračun obveznosti med skupnostjo starostnega 
zavarovanja kmetov in družbeno-političnimi skupnostmi za 
obdobje 1972-75. Družbeno-politične skupnosti bodo v dogo- 
voru s skupnostjo pokojninskega in invalidskegia zavarova- 
nja v SR Sloveniji v letu 1077 poravnale obveznosti iz 
tega obračuna.1 

8.6. Samoupravni sporazumi o osnovah in merilih za raz- 
porejanje dohodka in za delitev sredstev za osebne dohod- 
ke bodo zagotavljali globalno doseganje s piani predvidenih 
razmerij za razporejanje čistega dohodka, kar bodo uresni- 
čevali delavci v svojih temeljnih organizacijah. Za uveljav- 
ljanje takih razmerij bodo skrbele tudi skupne komisije kot 
delegatski organi udeležencev teh samoupravnih sporazumov 
in sindikati kot sopodpisniki .sporazumov. 

Temeljne organizacije združenega dela, ki bodo v letu 
1977 realizirale manjši dohodek — dosegale pa večjo pro- 
duktivnost, ki je .rezultat dela delavcev in večje učinkovi- 
tosti gospodarjenja z vloženimi sredstvi — bodo oblikovale 
sredstva za osebne dohodke v skladu z določbami samoup- 
ravnih sporazumov, ki urejajo ravnanje temeljnih organiza- 
cij združenega dela v takih razmerah. 

Temeljne organizacije združenega dela, ki ugotavljajo, da 
med letom 1977 poslujejo z izgubo, lahko oblikujejo sredst- 
va za osetae dohodke po predhodnem sporazumu skupne 
komisije udeležencev samoupravnega sporazumevanja dejav- 
nosti, kateri te organizacije pripadajo. 

Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela bodo 
7 samoupravnih sporazumih določili za leto 1977 višino za- 
jamčenih osebnih dohodkov v. skladu z zakonom. 

6.7, SR Slovenija bo v skladu z družbenim planom SR 
Slovenije pospeševala gospodarska vlaganja na manj razvi- 
tih dbmočjih in manj razvitih obmejnih območjih z enakim 
sistemom davčnih olajšav kot v letu 1976. 

Za sofinanciranje izdelave razvojnih programov in ini- 
ciainih projektov, ki so pomembni za hitrejši razvoj manj 

' Po osnutku obračuna znaša obveznost občin ca 23,6 milj., 
republike pa še 17 milj. din. 

razvitih in. obmejnih območij, bo SR Slovenija v proraču- 
nu za leto 1977 zagotovila okoli 20 milijonov din. 

Gospodarska zbornica Slovenije in upravljalci v poslov- 
nih bankah bodo organizirano sodelovali pri iniciranju pro- 
jektov in samoupravnega združevanja sredstev na manj raz- 
vitih in obmejnih območjih v SR Sloveniji z namenom hi- 
trejšega odpiranja novih delovnih mest in pri tem dosled- 
no uveljavljali predvidene stimulativne ukrepe pri krediti- 
ranju. 

Gospodarska zbornica, Slovenije bo z organizacijami zd.ru. 
ženeiga dela sodelovala pri iniciranju projektov za skupne 
naložbe v manj razvitih republikah in SAP Kosovo v skla- 
du z usmeritvami družbenih planov in ob upoštevanju mož- 
nosti, ki jo daje zakon o stalnih, sredstvih sklada federa- 
cije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in avtonomnih pokrajin v letu 1976—1980, 
da lahko organizacije združenega dela nadomestijo vpilače- 
vanje obveznega posojila s samoupravnim združevanjem de- 
la in sredstev za uresničevanje razvojnih programov v go. 
spodarstko manj razvitih republikah in socialistični avtonom- 
ni pokrajini Kosovo. Na ta način organizacije združenega 
dela iz SR Slovenije lahko nadomestijo do 30 odstotkov ob- 
veznega posojila, za katerega je zadolžena SR Slovenija v 
obdobju 1976-^-1980. 

SR Slovenija bo z zakonom o davčnih olajšavah prizna, 
la olajšave investitorjem, ki skupno vlagajo v manj raz- 
vitih republikah in SAP Kosovo, z zmanjšanjem davčne os- 
nove za plačilo: davka na dohodek TOZD v enkratni viši- 
ni vlaganj. 

6.8. V okviru prizadevanj z ustavno preobrazbo pravo- 
sodja bodo v letu 11977 sprejeli poleg organizacijskih tudi 
materialni in procesni predpisi s tega področja, s čimer bo 
v celoti podana tudi zakonska osnova za delovanje pravo- 
sodnih organov v skladu z njihovo ustavno funkcijo. Na- 
daljnja aktivnost bo usmerjena na realizacijo teh predpi- 
sov, zlasti pa na ustanovitev in uveljavitev novih samoup- 
ravnih sodišč. 

V skladu s temelji sistema državne uprave v SFRJ bo- 
do s sprejetjem ustreznih republiških zatkonov oblikovane 
sistemske rešitve glede položaja, vloge in odgovornosti up- 
ravnih organov, osnove njihove organizacije ter družbeno, 
ekonomskega položaja delavcev v delovnih skupnostih teh 
organov. 

Tudi v letu 1977 se bodo nadaljevala prizadevanja/ da 
se družbenoekonomski položaj delavcev v državnih organih 
izenači z družbenoekonomskim položajem delavcev v gospo- 
darstvu ter čimbolj uveljavi nagrajevanje|po delu. 

Glede na pomanjkanje ustreznih strokovnih kadrov in 
potrebo po stalnem strokovnem izpopolnjevanju delavcev v 
državnih organih v skladu z njihovimi nalogami, bo v le- 
tu 1977 šprožeila akcija zia samoupravno združevanje dela 
za izobraževanje, ki se bodo uporabljala za izvajanje skup- 
nega programa strokovnega in družbenega izobraževanja de- 
lavcev v republiških državnih organih. 

V okviru petletnega programa negospodarskih investicij 
se bo začelo pospešeno reševati vprašanje ustreznih prostor- 
skih pogojev za delo upravnih in pravosodnih organov. 

6.9. V letu 1977 bo pripravljen dogovor o temeljih dol- 
goročnega urejanja prostora v SR Sloveniji in dogovori o 
temeljih! dolgoročnega urejanja prostora v občinah. 

V skladu 2 dogovorjeno politiko varstva okolja se bo na- 
daljevala akcija za zavarovanje nekaterih območij ter za 
postopno sanacijo nekaterih že prizadetih območij. S tem 
v zvezi bodo pripravljeni osnutki ustreznih samoupravnih 
sporazumov in družbenih dogovorov. 

Pripravljen bo dolgoročni program raziskovalnih projek- 
tov in nalog na področju varovanja okolja, da bi zagoto- 
vili strokovnost v procesu načrtovanja in pri oblikovanju 
ukrepov na tem področju. Hkrati bodo pripravljene stro- 
kovne podlage za dolgoročno načrtovanje ter uresničevanje 
sistema prostorskega informacijskega sistema in informacij- 
skega sistema za okolje v okviru, družbenega informacijske- 
ga sistema. 

6.10. Pospešiti je treba samoupravno organiziranost na 
področjih sredstev javnega obveščanja. Do konca leta 1977 
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bodo konstituirane samoupravne Interesne skupnosti in s 
tem dane osnove za sistemsko rešitev materialnih proble- 
mov sredstev javnega obveščanja. Inicialno vlogo ima izvrš- 
ni svet skupščine SR Slovenije. 

V letu 1977 bo dokončno ustanovljen republiški INDOK 
center ter modernizirana republiška uprava za te naloge. 
V prehodnem obdobju bo skrb za to dejavnost v republi- 
ki prevzel republiški komite za družbeno planiranje in in- 
formacijski sistem. 

V letu 1977 bo izvršni svet skupščine SR Slovenije za- 
gotovil statistično-informacijskemu sistemu tehnično bazo, 
tako da bodo lahko z zakonom predpisani registri to evi- 
dence postali operativni. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije ter Gospodarska zbor- 
nica Slovenije bosta v letu 1977 uveljavila kriterije za selek- 
tiven uvoz računalniške opreme, zlasti za vzdrževanje ob- 
stoječih zmogljivosti in njihovega racionalnega povezovanja 
ter postopnega izgrajevanja računalniške mreže v SR Slo- 
veniji. 

7. V NASLEDNJEM LETU SE BODO ZACELI URESNI- 
ČEVATI NASLEDNJI DRUŽBENI DOGOVORI IN SAMO- 
UPRAVNI SPORAZUMI O TEMELJIH PLANOV SREDNJE- 
ROČNEGA RAZVOJA SR SLOVENIJE, SPREJETI V LETU 
1976; 

Družbeni dogovori: o inovacijah, o razvijanju zunanje- 
trgovinske menjave blaga in storitev, izboljšanje njene re- 
gionalne strukture ter racionalnega nadomeščanja uvoza za 
obdobje 1976—1980; 

O industrializaciji v viisakogradmjah; o skladnem razvoju 
prometa in zvez v obdobju 1976—1980; o splošni porabi v 
občinah; o minimalnih standardih za življenjske to kulturne 
pogoje pri zaposlovanju, o pospeševanju skladnejšega regio- 
nalnega razvoja v SR Sloveniji v obdobju 1976—1980. 

Samoupravni sporazumi: o združevanju sredstev za fi- 
nanciranje, graditve objektov po samoupravnem planu raz- 
voja elektroenergetike za obdobje 1976—1980; o temeljih sa- 
moupravnih planov samoupravne interesne skupnosti za naf. 
to in plin v SR Sloveniji za obdobje 1976—1980; o ureja- 
nju medsebojnih odnosov na področju razvoja proizvodnje 
in porabe premoga v obdobju 1976—1980; o temeljih samo- 
upravnega plana razvoja železniških zmogljivosti za obdob- 
je 1976—1980; o temeljih samoupravnega plana razvoja lu- 
ških zmogljivosti za obdobje 1976—1980; o temeljih plana 
razvoja magistralnih in regionalnih cest SR Slovenije za ob- 
dobje 1976—1980; o temeljih plana razvoja PTT prometa v 
SR Sloveniji za obdobje 1976—1980; o skupni politiki po- 
slovnih bank v SR. Sloveniji za obdobje 1976—1980; o teme- 
ljih srednjeročnega programa razvoja kmetijstva to živilstva; 
o temeljih srednjeročnega plana razvoja gospodarjenja z 
gozdovi in o osnovah 2a usklajevanje razvoja gozdnega to 
lesnega gospodarstva SR Slovenije v obdobju 1976—1980 ter 
samoupravni sporazumi o temeljih srednjeročnega razvoja 
TOZD na področju proizvodnje to predelave aluminija v 
obdobju| 1976—1980; 

Samoupravni sporazum o osnovah plana skupnosti po- 
kojninskega to invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji za 
obdobje 1976—1980; 

Samoupravni sporazum o osnovah plana samoupravne 
interesne skupnosti starostnega zavarovanja kmetov v SR 
Sloveniji| za obdobje 1976—1980; 

Samoupravni sporazum o temeljih plana izobraževalne 
skupnosti Slovenije za obdobje 1976—1980; 

Samoupravni sporazum o temeljih plana raziskovalne 
dejavnosti v Sloveniji za obdobje 1976—1980; 

Samoupravni sporazum o osnovah plaha zdravstvenih 
skupnosti v| SR Sloveniji za obdobje 1976—1980; 

Samoupravni sporazum o temeljih plana vzajemnih to 
solidarnih nalog otroškega varstva v SR Sloveniji v obdob- 
ju 1976—1980; 

Samoupravni sporazum o temeljih plana na področju 
socialnega skrbstva, prednostnih nalogah, solidarnosti to iz. 
vajanju vzajemnih to skupnih nalog v obdobju 1976—1980; 

Samoupravni sporazum o temeljih plana zaposlovanja 
v obdobju 1976—1980; 

Samoupravni sporazum o temeljih plana kulturne skup- 
nosti Slovenije za| obdobje 1976—1980; 

Samoupravni sporazum o osnovah plana telesnokulturne 
skupnosti SR Slovenije sa obdobje 1976—1980. 

V prvi polovici naslednjega leta pa bodo še sprejeti na- 
slednji družbeni dogovori to samoupravni sporazumi, ki so 
posebnega pomena za uresničevanje skupne razvojne poli- 
tike: družbeni dogovor o temeljih za politiko gospodarjenja 
s prostorom, družbeni dogovor o varstvu okolja ter družbe- 
ni dogovor o racionalizaciji stanovanjske gradnje in samo- 
upravni sporazum o temeljih plana razvoja letališke mreže., 
Hkrati pa bodo v skladu z zakonom do tega roka mora- 
li biti sprejeti vsi srednjeročni plani in samoupravni spo- 
razumi o temeljih srednjeročnih planov, ki doslej še niso 
bili sklenjeni. 

Podpisniki vseh naštetih samoupravnih sporazumov in 
družbenih dogovorov bodo ustanovili posebne organe z na- 
logo, da spremljajo njihovo izvajanje to da o tem redno 
obveščajo podpisnike. 

* 

Vsi dejavniki družbenega razvoja od temeljnih organi- 
zacij združenega dela, njihovih asociacij, zlasti Gospodar- 
ske zbornice Slovenije, družbenopolitičnih skupnosti, samo- 
upravnih interesnih skupnosti, družbenopolitičnih organizacij 
do izvršnega sveta to njegovih organov so odgovorni za iz- 
vajanje dogovorjene razvojne politike. Zato morajo obliko- 
vati lastne akcijske programe, v katerih bodo zagotovili iz- 
vajanje temeljnih ciljev to nalog v! letu 1977. 

V skladu z zakonom o temeljih sistema družbenega pla- 
niranja to o družbenem planu Jugoslavije bo izvršni svet 
skupščine SR Slovenije spremljal izvajanje s to resolucijo 
dogovorjenih nailog in obveščal skupščino SiR Slovenije o 
uresničevanju srednjeročnega družbenega plana SR Sloveni- 
je ter o izpolnjevanju obveznosti iz dogovora o temeljih 
družbenega plana ter o ulkrepih, ki jih je sprejel v mejah 
svojih pristojnosti. 

Do 30. junija 1977 bo izvršni svet predložil skupščini 
SR Slovenije poročilo o uresničevanju srednjeročnega druž- 
benega plana v obdobju 1976—1977 ter prvo oceno možno- 
sti za razvoj v letu 1978. Na podlagi stališč, ki jih bo za- 
vzela skupščina o tem poročilu, bo izvršni svet pripravil 
osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije v letu 1978 in ga skupaj s predlogom ukrepov 
Zavod SRS za statistiko ter služba družbenega knjigovodst- 
va morata pravočasno zagotoviti ustrezne podatke za sprem, 
ljanje izvrševanja nalog iz družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1976—-1980 in te resolucije. 
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Izhodišča za pripravo proračuna SR Slovenije 

za leto 1977 (ESA - 682)  

UVOD 

S pripravo proračuna za leto 1977 se SR Slovenija vklju- 
čuje v celovito aktivnost na področju splošne porabe, s tem, 
da se tudi pri nalogah, katerih financiranje se zagotavlja z 
republiškim proračunom, zaključuje proces razmejevanja med 
splošno in skupno porabo v skladu z ustavnimi načeli. 

V okviru splošne porabe se bodo zagotavljala sredstva za 
zadovoljitev splošnih družbenih potreb, in sicer samo za 
tiste naloge, ki so z ustavo in zakoni opredeljene kot funkci- 
ja družbenopolitične skupnosti, sredstva za druge skupne 
potreb8 pa bodo delovni ljudje in občani zagotavljali v 
okviru samoupravnih interesnih skupnosti, v katerih bodo 
uresničevali svobodno menjavo dela. 

V Skladu z doseženo stopnjo razvoja družbeno-ekonom- 
skih odnosov, ki jih narekuje ustava s svojimi sistemskimi 
rešitvami, bo SR Slovenija z zakonom o proračunu za leto 
1977 usmerjala del finančnih sredstev družbene reprodukcije 
tudi na področju gospodarstva za tiste naloge, ki sodijo med 
pristojnosti republike kot družbenopolitične skupnosti. 

SR Slovenija bo v skladu s svojimi pravicami in dolž- 
nostmi ustvarila pogoje, da se na samoupravnih temeljih čim 
skladneje in stabilneje razvijajo odnosi pri pridobivanju 
dohodka, uskladijo posebni Interesi s skupnimi interesi, izra- 
ženimi v samoupravnih sporazumih in družbenih dogovorih, 
ter obveznostmi in razvojnimi cilji, določenimi v samouprav- 
nih sporazumih oziroma dogovorih o temeljih planov in v teh 
planih. 

Z zakonom o proračunu SR Slovenije bodo zagotovljena 
potrebna sredstva za zadovoljitev splošnih družbenih potreb, 
ki se financirajo iz proračuna, zlasti financiranje dejavnosti 
republiških državnih organov in drugih splošnih družbenih 
potreb in obveznosti, ki izhajajo iz zakonov in družbenih 
dokumentov. Pri tem bo SR Slovenija z zakoni določila si- 
stem, vire in vrste davkov, taks ter drugih davščin, s katerimi 
bo zagotavljala zadovoljevanje splošnih družbenih potreb 
Bkladno z načelom racionalne razporeditve sredstev po name- 
nih porabe ter sredstev in nadzora nad uporabo. 

Tako kot na drugih področjih se bo potrebno tudi pri 
gospodarjenju s sredstvi republiškega proračuna vključiti v 
napore za gospodarsko stabilizacijo, racionalno gospodariti 
z razpoložljivimi sredstvi in varčevati v vseh oblikah porabe. 
Hkrati pa ni mogoče zanemariti kvalitete opravljanja nalog 
in skrbi za učinkovitejše uresničevanje ustavnosti in zakoni- 
tosti. 

Izhajajoč iz družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1076—11080. leta, bo obseg in dinamika zadovoljevanja sploš- 
nih družbenih potreb, ki se poravnavajo iz dohodka v dolo- 
čeni odvisnosti od sposobnosti gospodarstva. Pri tem bo po- 
trebno z ustreznimi ukrepi zagotoviti sredstva za izpolnjeva- 
nje najnujnejših obveznosti SR Slovenije na ravni republike 
in federacije, ker pravočasno izpolnjevanje teh obveznosti 
pozitivno vpliva tudi na finančno-gospodarske tokove organi- 
zacij združenega dela. 

V globalni bilanci sredstev skupne in splošne porabe 
bodo v letu 1977 izvršeni določeni prenosi iz proračunov na 
samoupravne interesne skupnosti za financiranje nalog, ki po 
svojem značaju in vsebini ne sodijo v sfero splošne porabe. 
Po izvršenih razmejitvah v okviru globalne bilance sredstev 
bodo SR Sloveniji preostale obveznosti do financiranja neka- 
terih nalog na področju negospodarskih investicij, kjer je SR 
Slovenija udeležena le kot sofinancer, prenesti je potrebno 
tudi nekatere obveznosti iz preteklih let in tiste posege na 
področju gospodarstva, ki jih bo z medsebojnim združeva- 
njem sredstev prevzelo združeno delo ter skupaj s sredstvi 
postavnih bank preik krediltaomoneftarne politike, vključujoč 
tudi obrestno mero, zagotavljalo intenzivna gospodarska vla- 

ganja predvsem na področju kmetijstva. Proračunu pa Je 
potrebno zagotoviti sredstva za financiranje socialne varnosti 
borcev NOV in drugih borcev ter vojaških invalidov na osno- 
vi stališč, sprejetih v skupščini SR Slovenije junija 1976. 

V okviru republiškega proračuna se bodo zagotavljala 
vsa sredstva za obveznosti SR Slovenije do federacije, za 
ustavne, zakonske in dogovorjene obveznosti republike in za 
nujne intervencije v gospodarstvu, ki so opredeljene z družbe- 
nim planom republike za obdobje 1976—1980. leta. 

POMEMBNEJŠE POSTAVKE PRORAČUNA 
SR SLOVENIJE V LETU 1977 

1. Sredstva za dejavnost organov družbenopolitičnih 
skupnosti 

Osebni dohodki delavcev republiških državnih ^anov še 
vedno zaostajajo za primerljivimi kategorijami osebnih dohod- 
kov delavcev v gospodarstvu in drugih družbenih dejavnostih. 
V letu so bile razlike med osebnimi dohodki že nekaj omi- 
ljene, medtem ko že v prvem polletju 1976 ugotavljamo hitrej- 
ši nominalni porast osebnih dohodkov delavcev v gospodar- 
stvu v primerjavi z osebnimi dohodki delavcev upravnih 
organov. Da bi v letu 1977 pravočasno usklajevali osebne 
dohodke delavcev v republiških državnih organih z osebnimi 
dohodki delavcev v gospodarstvu in drugih dejavnostih v 
skladu z osnutkom resolucije o družbenoekonomski politiki 
in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1977 
je potrebno zagotoviti tej začrtani politiki za realizacijo 
zadostna sredstva. 

Družbeni dogovor o razporejanju dohodka za leto 1976 
(Uradni list SRS, št. 6/76) je na področju oblikovanja in 
delitve osebnih dohodkov določil izhodiščno osnovo 2.866 din 
bruto na mesec za vrednotenje najenostavnejšega dela, ki ga 
opredeljujejo samoupravni sporazumi vseh dejavnosti. Temu 
izhodišču naj bi se organizacije združenega dela in delovne 
skupnosti družbenih dejavnosti (vključene delovne skupnosti 
državnih organov) približevale in ga dosegle v letu 1976. 
Realizacija tega določila pa ni bila izvršena niti v globalu 
niti znotraj delitvenih razmerij delavcev delovnih skupnosti 
v republiških državnih organih, razen za delavce na delovnih 
mestih, za katera se zahtevajo poklici ozkega profila oziroma 
NK delavec. Tej skupini delavcev je bila zagotovljena bruto 
osnova 2.866 din mesečno, kar je imelo za posledico uravni- 
lovke v delitvi osebnih dohodkov delavcev v republiških 
državnih organih. 

V prvih devetih mesecih letošnjega leta je po podatkih 
službe družbenega knjigovodstva poiprečni bruto osebni doho- 
dek na zaposlenega v gospodarstvu znašal 5.415 din — 60 % 
od tega zneska je 3.249 din ali 13,6 % (kar pomeni zaostaja- 
nje osebnih dohodkov delavcev v republiških državnih orga- 
nih za osebnimi dohodki delavcev v gospodarstvu) višje, kot 
znaša osnovno izhodišče za vrednotenje najenostavnejšega 
dela in hkrati izhodišče za določanje dogovorjenih indeksnih 
razmerij znotraj poklicev oziroma tipičnih delovnih mest. V 
republiškem proračunu za leto 1977 je glede na ugotovljeno 
dejstvo na področju politike delitve osebnih dohodkov za 
republiške državne organe potrebno zagotoviti sredstva vsaj 
v višini, ki omogoča uresničitev z družbenim dogovorom o 
razporejanju dohodka za leto 1975 določena stališča, kar 
pomeni za 13,6 % več sredstev za osebne dohodke delavcev v 
republiških državnih organih. Zagotovitev teh sredstev v letu 
1977 pomeni še vedno enoletno zaostajanje usklajevanja rasti 
osebnih dohodkov delavcev v državnih organih z osebnimi 
dohodki delavcev v gospodarstvu. 

S potrditvijo novih sistemizacij delovnih mest republiških 
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organov v letu 1976 po zakonu o republiških upravnih orga- 
nih (Uradni list SRS, št. 39/74) in uredbi o splošnih načelih 
za notranjo organizacijo republiških upravnih organov (Uradni 
list SRS, št. 12/75) je bila organom v letu 1976 dana možnost, 
da izpolnijo nezasedena delovna mesta in tako zagotovijo 
popolno opravljanje z ustavo in zakoni določenih nalog. Zara- 
di omejenih sredstev v letu 19*76 pa kljub potrebam vseh 
delovnih mest v tem proračunskem letu ni bilo mogoče zase- 
sti. Do aprila 1976 je odbor izvršnega sveta za upravo in pro- 
račun odobril zasedbo 194 novih delovnih mest, kar je pome- 
nilo angažiranje za ta namen rapoložljivih denarnih sredstev. 
Zaradi tega bo v letu 1977 in 1978 potrebno v skladu s poli- 
tiko kadrovanja zagotavljati tudi sredstva za nove namestitve; 
pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve pa bo potreb- 
no zagotoviti tudi sredstva za miličnike-kadete, ki jih bo po 
zaključnem šolanju 1976/77 razporediti na sistemizirana in 
nezasedena delovna mesta. 

Da bi v prihodnjem letu organom omogočili vsaj 80 do 
90 % zasedbo sistemiziranih delovnih mest, bo potrebno zago- 
toviti sredstva vsaj v višini 13 % povečanja glede na odobre- 
na sredstva v letu 1976. 

Nova vsebinska kvaliteta zagotavljanja sredstev republi- 
škim upravnim in pravosodnim organom po osnovah in meri- 
lih tega družbenega dogovora pomeni, da se sredstva za delo 
v državnih organih ne bi zagotavljala le po merilih in struk- 
turi delovnih mest, niti po številu in strukturi dejansko zase- 
denih delovnih mest, kar je bilo uveljavljeno v . sedanji praksi, 
ampak naj bi se vsa sredstva zagotavljala glede na število 
in strukturo delavcev, ki so dejansko potrebni za izvršitev 
z letnim programom določenega obsega nalog, ki jih je organ 
dolžan izvršiti. Tej kvalitetni spremembi so podrejena tudi 
izhodišča za sestavo predloga obsega sredstev, potrebnih za 
redno dejavnost republiških državnih organov. 

Glede na potrebe po strokovnih kadrih vseh stopenj bi 
bilo umestno sprožiti akcijo za sklenitev samoupravnega spo- 
razuma o združevanju dela teh sredstev (ev. 1 %) za izvaja- 
nje skupnega programa izobraževanja ob delu za področje 
pravosodja, republiške uprave in strokovnih služb predstav- 
niških in politično izvršilnih organov. Namenska sredstva v 
višini 0,5 % pa so republiški organi dolžni odvajati v občin- 
ski sklad združenih sredstev za štipendiranje. Sredstva v viši- 
ni 1 % od bruto osebnih dohodkov pa naj bi se združevala 
na posebni postavki republiškega proračuna, od koder bi se 
dodeljevala organom v skladu s samoupravnim sporazumom 
in začrtano politiko izobraževanja. Na tak način bi bilo 
omogočeno izobraževanje tudi delavcem v organih z manjšo 
zasedbo, ki jim namensko določena sredstva iz republiškega 
proračuna v enem letu niso zadoščala. Solidarnostno preliva- 
nje pa bi zagotavljalo,, da bi se namenski znesek za izobra- 
ževanje uporabljal le za strokovno in družbeno izobraževanje 
po dogovorjenem programu izobraževanja delavcev. 

2. Sredstva za dejavnost družbenopolitičnih 
organizacij in društev 

a) DEJAVNOST DRUŽBENOPOLITIČNIH ORGANIZACIJ 
IN DRUŠTEV 

Po zakonu o stallnish sredstvih SR Slovenije za financiranje 
dejavnosti republiške konference SZDL Slovenije in zakona 
o sprembi zakona o stalnih sredstvih SR Slovenije za finan- 
ciranje dejavnosti republiške konference SZDL Slovenije (Ura- 
dni list SRS, št. 44/69 in 29/75) je SR Slovenija iz svojih 
dohodkov dolžna prispevati stalna sredstva za financiranje 
dejavnosti RK SZDL, in sicer po stopnji 0,03 % od družbenega 
proizvoda, ki je bil dosežen pred dvema letoma od leta, v 
katerem se sredstva izločajo. Tako bo potrebno zagotoviti 
v letu 1977 ca. 25,2 mil. din. 

Poleg tega bo potrebno iz sredstev proračuna SR Slove- 
nije financirati še dejavnost naslednjih družbenopolitičnih 
organizacij in društev: 

— republiška konferenca Zveze socialistične mladine Slo- 
venije 

— republiški odbor Zveze združenj borcev NOV SR Slo- 
venije 

— republiški odbor Zveze rezervnih vojaških stareSin SSL 
Slovenije 

— Zveza prijateljev mladine Slovenije 
— Slovenska izseljenska matica skupaj z revijo »Roda* 

gruda« 
— centralni komite Zveze komunistov Slovenije. 
Za financiranje dejavnosti zveznih in republiških vodstev 

družbenih organizacij in društev pa je dana pobuda koordina- 
cijskega odbora za družbene organizacije in društva pri RK 
SZDL, da se spremeni način dodeljevanja sredstev zato, ker 
se je koordinacijski odbor pri razdeljevanju finančnih sred- 
stev ves čas srečaval z vprašanji objektivnega vrednotenja 
društvenih programov, ker nima ustreznih mehanizmov za to 
zahtevno nalogo. Kljub konzultacijam in usklajevanjem z 
drugimi financerji društvene dejavnosti, je večkrat prihajalo 
do dupliranja zahtevkov in tudi dvojnega financiranja istih 
programov. Zaradi tega je koordinacijski odbor sprejel sklep, 
da je zdaj primeren čas, da se financiranje društvene dejav- 
nosti prenese na ustrezne samoupravne organizme — kot so 
samoupravne interesne skupnosti, ki naj predložene progra- 
me ovrednotijo, verificirajo ter financirajo. 

b) SREDSTVA ZA FINANCIRANJE NARODNOSTI 

Na podlagi dogovora med SR Hrvatsko ki 8R Slovenijo 
so se v letu 1976 zagotavljala sredstva za dejavnosti NIP 
»Edit« italijansko unijo in dramo na Reki kot oblika dogo- 
vorjenega medrepubliškega sofinanciranja. V letu 1977 pa je 
potrebno sofinanciranje vseh navedenih nalog prenesti v 
področje ustreznih samoupravnih interesnih skupnosti, naloge 
na ravni občin (dvojezično poslovanje občinskih in pravosod- 
nih organov) pa v obsegu dovoljene ravni splošne porabe 
občin. Za obveznosti, določene z ustavo in zakoni, ki so 
naložene SR Sloveniji, pa bo potrebno zagotoviti tudi sred- 
stva, in sicer za financiranje: 

— dvojezično poslovanje republiških upravnih in pravo- 
sodnih organov 

— politično-informativne dejavnosti za potrebe in za infor- 
mativnopropagandno dejavnost delavcev na začasnem delu v 
tujini 

— sofinanciranje dejavnosti italijanske narodnosti na pod- 
lagi dogovora med SR Hrvaško in SR Slovenijo. 

3. Sredstva za negospodarske investicije 

Na podlagi prizadevanj, da se čimbolj racionalizirajo 
investicijska vlaganja v negospodarske investicije, pa bo po- 
trebno za leto 1977 zagotoviti sredstva za: 

— obveznosti po odlokih 
— odplačevanje anuitet za najete kredite 
— nove odločitve po sklepih izvršnega sveta 
— že sprejete obveznosti po pogodbah, družbenem dogo- 

voru in sklepih izvršnega sveta skupščine SR Slovenije. 
Zahtevki , za nova investicijska vlaganja pa se nanašajo T 

letu 1977 na sredstva za investicije, ki izhajajo kot obveznost 
SR Slovenije iz družbenega plana in razvoja SR Slovenije za 
obdobje od leta 1976 do 1980 (Uradni list SRS, št. 20/76). 

4. Sredstva za socialno skrbstvo 

Sredstva za zaščito borcev in vojaških vojnih invalidov — 
so predvidena v izhodiščih proračuna SRS za leto 1977 na 
podlagi določb ustave, stailišč in sklepov X. kongresa Zveza 
komunistov Jugoslavije in VII. kongresa Zveze združenj bor- 
cev NOV Jugoslavije, ki določajo, da družbena skupnost 
zagotavlja materialne in druge pogoje za uresničevanje pra- 
vic borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev za 
njihovo socialno varnost. Na podlagi stališč o izvajanju in 
nadaljnjem urejanju sistema socialne varnosti borcev NOV 
in drugih borcev ter vojaških invalidov (Uradni list SRS, 
št. 17/76), ki jih je sprejela skupščina SR Slovenije dne 23. 6. 
1976, bo potrebno v letu 1977 in v naslednjih letih poleg rednih 
nalog zagotoviti predvsem: 

— sredstva za zvišanje pokojninskih prejemkov borcev 
NOV in omiliti kriterije za pridobitev varstvenega dodatka 
k starostni pokojnini za kmete-borce NOV, 
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— ustanoviti in razvijati v okviru mreže zdravstvenih 
institucij posebno službo zdravstvenega varstva borcev, dispan- 
zersko službo in zagotoviti borcem vse oblike tega varstva 
s financiranjem iz sredstev regionalnih zdravstvenih skupno- 
sti, 

— skleniti družbeni dogovor o skupnih osnovah in meri- 
lih za podeljevanje priznavalnin udeležencem NOV in drugih 
vojn, 

— razrešiti stanovanjsko problematiko borcev, 
— izboljšati materialni položaj občanov, žrtev fašističnega 

nasilja, civilnih žrtev vojne in vojnega materiala, 
— zagotoviti sredstva za varstvo spomenikov revolucije, 

grobišč in obeležij NOV. 
SR Slovenija bo tudi v letu 1977 preko republiškega komi- 

teja za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov dolžna 
zagotavljati sredstva za: 

— razlike v pokojninah borcev NOV in organov NZ na 
podlagi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Uradni list SRS, št. 54/72 in 26/73) 

— dodatek zaposlenim borcem NOV na podlagi zakona 
o dodatku zaposlenim udeležencem NOV (Uradni list SRS, 
št. 28/69 in 20/73) 

— zdravstveno zavarovanje borcev NOV na podlagi zako 
na o zdravstvenem varstvu (Uradni list SRS, št. 38/74) 

— priznavalnine borcem na podlagi zakona o republiških 
priznavalninah (Uradni list SRS, št. 27/71) 

— invalidsko varstvo na podlagi zakona o vojaških inva 
Udih (Uradni list SRS, št. 26/73 in 38/74) 

— socialno in zdravstveno varstvo občanom, ki so bili 
žrtve fašističnega nasilja, na podlagi zakona o varstvu neka- 
terih kategorij žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne, 
žrtev vojnega materiala in njihovih družinskih članov (Uradni 
Ust SRS, št. 37/68 in 51/71) 

— varstvo borcev za severno mejo in slovenskih vojnih 
dobrovoljcev na podlagi zakona o borcih za severno mejo 
v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz 
vojn 1912 do 1918 (Uradni list SRS, št. 51/71 in 19/73) 

— urejanje in vzdrževanje vojaških pokopališč in grobov 

na podlagi zakona o vojaških pokopališčih in grobovih (Urad- 
ni list SRS, št. 26/73). 

5. Intervencije v gospodarstvu in obveznosti SR 
Slovenije iz prenosa neproračunske bilance 
federacije, zakonske in druge pogodbene 
obveznosti 

V proračunu SR Slovenije za leto 1977 bo potrebno zago- 
toviti: 

— sredstva za intervencije v gospodarstvu, ki bodo pospe- 
ševale samoupravno organiziranje in načrtovani razvoj kme- 
tijstva na osnovi obvez republike, ki so opredeljene v spre- 
jetih planskih dokumentih, posameznih dogovorih in zakonih. 
Tako se bo s prispevkom za investicije v kooperaciji posebej 
pospeševalo združevanje dela in sredstev kmetov med seboj 
in v kmetijske zadruge oziroma TOZD-e ter omogočila nadalj- 
njo krepitev hranilno-kreditnih služb pri kmetijskih in gozd- 
nogospodarskih organizacijah. S prispevkom za sofinanciranje 
kmetijske pospeševalne službe se bo v skladu s sprejetim 
družbenim dogovorom omogočilo izvajanje sprejetih progra- 
mov za uresničevanje pri razvijanju in vključevanju planskih 
ciljev. S prispevkom Živinorejski poslovni skupnosti Sloveni- 
je in s premiranjem mleka se bo tudi v naprej stimuliral 
razvoj živinoreje kot temeljne proizvodne dejavnosti sloven- 
skega kmetijstva, še v naprej se bodo zagotavljala sredstva 
za pogozdovanje Krasa, vzdrževanje narodnih parkov in neka- 
terih drugih objektov nacionalnega pomena. V skladu z 
družbenim planom SR Slovenije bo dana podpora uvajanju 
proizvodnje sladkorne pese; uvedeni bodo tudi nekateri 
ukreipi za pospeševanje raavoja ribištva in tržnega-^poljedel- 
stva. 

— Sredstva za odplačevanje obveznosti SR Slovenije iz 
prenosa izven proračunske bilance federacije. 

— Sredstva za financiranje Sklada solidarnosti z neuvr- 
ščenimi državami in državami v razvoju. 
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