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UVOD
Zakon o temeljih sistema družbenega planiranja in
o družbenem planu Jugoslavije zahteva, da se najmanj
enkrat letno pripravi obširnejša analiza izvajanja
družbenega plana v preteklem obdobju in ocenijo
možnosti za njegovo izvajanje v prihodnjem letu.
Zaivod SR Slovenije za družbeno planiranje je v sodelovanju z republiškimi organi ter na osnovi poročil
podpisnikov Dogovora o temeljih družbenega plana SR
Slovenije in uradnih statističnih podatkov pripravil
predloženo globalno analizo izvajanja družbenega plana in dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije v letih 1976 in 1977. Sočasno so republiški sekretariati in komiteji ob sodelovanju Gospodarske
zbornice Slovenije pripravili še posebne parcialne ocene in analize o izvajanju nalog družbenega plana na
posameznih področjih. Na ta način je bil v delo pri
analizi vključen širok krog neposrednih nosilcev planiranja (podpisnikov Dogovora) in organizacijskih nosilcev (Gospodarska zbornica Slovenije ter republiški
sekretariati in komiteji), ki so odgovorni za spremljanje izvajanja plana, da opozarjajo na odstopanja od
dogovorjenih usmeritev in predlagajo ukrepe.
Vzporedno z delom na analizi je Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje pripravil krajšo informacijo o uresničevanju nekaterih pomembnejših nalog
družbenega plana SR Slovenije. Stališča iz te informacije so bila verificirana v nekaterih strokovnih krogih
in delovnih telesih Izvršnega sveta ter so služila kot
ena od osnov pri končni oceni izvajanja nalog družbenega plana SR Slovenije v letih 1976 in 1977.
Preko ankete o minimalnih kazalcih iz planov razvoja temeljnih organizacij združenega dela in ankete

SKLICANE SEJE ZBOROV
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
Seja Zbora združenega dela občin bosta obravnavala tudi:
—■ predlog zakona o samoupravSkupščine SR Slovenije, Zbora
obirti Skupščine SR Slovenije in ni interesni skupnosti SR SloveDružbenopolitičnega zbora Skup- nije za ekonomske odnose s tuji'
ščine SR Slovenije so sklicane no (ESA 870).
Zbor združenega dela bo obza torek, 19. julija 1977.
Vsi trije zbori bodo obravnavali: ravnaval še:
— predlog zakona o koordina— uresničevanje družbenega plana razvoja SR Slovenije za ob- cijskem odboru za organizacij«
združenega dela, ki opravljajo zudobje 1976—1-980 (ESA 889);
— predlog resolucije o temeljih nanjetrgovinski promet ter o nazakonodajne politike republike logah in pooblastilih nekaterih
(ESA 842);
organov in organizacij v republi— predlog zakona o spremem- ki na področju zunanjetrgovinskebah in dopolnitvah zakona o re- ga prometa (ESA 871).
publiških upravnih organih (ESA
Družbenopolitični zbor bo ob802);
ravnaval še:
— predlog odloka o dopolnitvi
— osnutek delovnega programa
odloka o sestavi republiških ko- Zbora republik in pokrajin Skupmitejev (ESA 863).
ščine SFRJ za obdobje od septemZbor združenega dela in Zbor bra 11977 do maja 1678 (ESA 884).
SKLICANI SEJI ZBORA ZDRUŽENEGA
DELA IN ZBORA OBČIN SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
Seji Zbora združenega dela
—■ samoupravni sporazum o
Skupščine SR Slovenije in Zbora ustanovitvi posebne izobraževalno
občin Skupščine SR Slovenije sta skupnosti za blagovni promet;
sklicani za sredo, 20. julija 1977.
— predlog razdelitve dela doZbor združenega dela in Zbor hodka
Loterijskega zavoda SR
občin bosta obravnavala:
za leto 1977, ki pripada
— raziskovalno dejavnost — se- Slovenije
organizacijam
iz 16. člena zakona
stavino združenega dela;
o
Loterijskem
zavodu SR Slove— predlog zakona o varstvu nije;
rastlin pred boleznimi in škod— osnutek delovnega programa
ljivci (ESA 779);
— predlog zakona o varnosti Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ za obdobje od septemna javnih smučiščih (ESA 774);
— predlog za izdajo zakona o bra 1977 do maja 11978 (ESA 884).
Seizmološkem zavodu SR SloveZbor združenega dela bo obnije z informacijo o seizmološki ravnaval tudi:
problematiki v SR Sloveniji;
— poročilo o delu odbora za
— statut Raziskovalne skupno- inovacije SR Slovenije v letu 1975
sti Slovenije (ESA 856);
in 1976.

o kazalcih raavoja v občinah so vključeni v analizo
Izvajanja srednjeročnega plana tudi nosilci razvojnih
odločitev v temeljnih organizacijah združenega dela
in občine.
Ne moremo sicer biti v celoti zadovoljni z rezultati
tega sodelovanja, ker obstajajo nekateri nerešeni organizacijski in vsebinski problemi, vendar pa tudi ta
analiza z vzporednimi aktivnostmi predstavlja korak
dalje pri uveljavljanju samoupravnega družbenega planiranja.
Velika ovira pri analiziranju družbenoekonomskih
gibanj in pri sprejemanju ukrepov za izvajanje dogovorjenih planskih usmeritev na vseh ravneh, tako v
temeljnih organizacijah združenega dela kot v drugih
oblikah združevanja dela in sredstev, v samoupravnih
interesnih skupnostih, v občinah, v republiki in federaciji je nedodelanost družbenega informacijskega sistema in njegova neusklajenost z ustavnimi določili,

z zahtevami zakona o združenem delu in zakona o temeljih sistema družbenega planiranja. Zato obstoječi
sistem Informacij, zlasti statistike in Službe družbenega knjigovodstva, kljub sicer velikemu številu podatkov ne daje dovolj stvarnih podlag za celovito oceno in analizo stroškov reprodukcije, zlasti z vidika
kvantitativnega pomena teh stroškov, s čimer se
zmanjšujejo možnosti za usmerjanje težišča aktivnosti na najbolj pomembna področja nastajanja stroškov
reprodukcije.
Zaradi omejenih možnosti, ki jih dajejo razpoložljivi statistični podatki, in pogosto nasprotujočih si
razvojnih tendenc v prvih mesecih letošnjega leta, bomo v oktobru analizo dopolnili z natančnejšo oceno
globalnih družbenoekonomskih gibanj v letu 1977, zlasti še s podrobnejšo oceno možnosti razvoja v prihodnjem letu, kar bo služilo kot podlaga za pripravo
Resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR
Slovenije v letu 1978.

1. OSNOVNI CILJI IN POLITIKA DR0ZBENE6A PLANA SR
SLOVENIJE ZA OBDODJE 1976 - 1980 TER POGOJI ZA
1976 IN 1977
nose, tako pri nadaljnjem razvoju socialističnih samoupravnih
družbenoekonomskih odnosov, kot tudi na ostalih področjih
družbenega dela in življenja. To je obdobje konstituiranja lil
organiziranja gospodarstva na novih ustavnih načelih, pri
čemer pa ta proces zlasti na področju menjave, financ in
družbenih dejavnosti le počasi napreduje, kar vpliva tudi na
nezadostno medsebojno povezanost in organiziranost gospodarstva na osnovi skupnih interesov in medsebojne odvisnosti
pri ustvarjanju oziroma pridobivanju dohodka.
Pri pripravljanju in sprejemanju družbenega plana smo
skušali v čim večji možni meri uveljavifci določila Zakona
o temeljih sistema družbenega planiranja, vendar pa plan še
vedno v precejšnji meri temelji na starih osnovah, ker ni
bilo pravočasno zaključeno sprejemanje samoupravnih sporazumov oziroma dogovorov o temeljih planov in na tem zgrajenih planov organizacij združenega dela, krajevnih skupnosti,
samoupravnih interesnih skupnosti in občin. Zaostajanje pri
opredeljevanju programov razsoja družbenih dejavnosti in
pri sklepanju samoupravnih sporazumov o temeljih planov
na teh področjih družbene reprodukcije, ki so šele sedaj
v obravnavi in sprejemanju v združenem delu, pomeni oviro
pri sočasnem odločanju delavcev v temeljnih organizacijah
združenega dela o vseh potrebah, tako o osebni, skupni in
splošni porabi, kot o akumulaciji in rezervah. Posledice se1
kažejo v pritiskih za povečevanje vseh oblik porabe na«
okvire ustvarjenega dohodka, v zmanjševanju akumulativne
sposobnosti organizacij združenega dela v materialni proizvodnji in v pritiskih na rast cen, ki so večji tudi zaradi nerazvite konkurence.
1.3. V času pripravljanja in sprejemanja družbenega plana
je prišlo do velikih sprememb v mednarodnih ekonomskih
odnosih; močno so prišli do izraza strukturni problemi v svetovnem gospodarstvu, globoka recesija je v letih 1974 in 1975
zajela skoraj vse dele sveta. Takšna gibanja so preko zaostrenih problemov v plačilni bilanci vplivala tudi na razvoj našega
gospodarstva, čeprav je v letu 1976 svetovno gospodarstvo
zopet začelo oživljati, so težave in problemi v naši plačilni
bilanci ter velika odvisnost našega gospodarstva od uvoza surovin, reprodukcijskega materiala, opreme in znanja v veliki
meri vplivali na oblikovanje politike razvoja Jugoslavije v tem
petletnem obdobju. Povečanje izvoza in racionalna substitucija uvoza je zato postala ena od osnovnih nalog vseh nosilcev
razvoja in tudi kriterij pri oblikovanju novih investicijskih
' O tem poglobljeno govori Poročilo Predsedstva SR Slovenije o te- odločitev.
meljih političnih vprašanj družbenega življenja in razvoja SR Slovenije
1.4. Krepitev inflacijskih tendenc v preteklih letih in
(Ljubljana, <J7/3-19TO.

ORESNICEVANJE PLANA V LETIH
1.1. Družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1976—1980 je
bil sprejet v juliju 1976 v pogojih intenzivnega prilagajanja
gospodarstva in celotne družbe ustavnim določilom ter v času,
ko je bilo gospodarstvo zaradi nakopičenih dolgoročnih strukturnih problemov in pod vplivom recesije v svetu na najnižji
točki gospodarske aktivnosti v zadnjih desetih letih.
Zato je v družbenem planu, zlasti pa še v resoluciji o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1977, dan
poudarek naslednjim ciljem in nalogam družbenoekonomskega
razvoja, ki naj bi zagotovili kvaliteten napredek v razvoju
proizvajalnih sil in družbenoekonomskih odnosov:
— utrjevanje in vsestranski napredek v položaju delavca
v združenem delu, zlasti intenziviranje procesov združevanja dela in sredstev, izpopolnjevanje družbenoekonomskih
osnov procesa svobodne menjave dela in izpopolnjevanje
sistema samoupravnega družbenega planiranja;
— stalno izboljševanje življenjskega standarda delavcev in
občanov ob poudarjeni krepitvi njihovega družbenega
standarda;
— stabilnejši gospodarski razvoj na osnovi kvalitetnih dejavnikov v gospodarjenju ob skladnejših odnosih v obsegu in
strukturi proizvodnje in porabe;
— spremembe v strukturi proizvodnje in investicij v smeri
dogovorjenih prednostnih nalog, zlasti na področju energetike in prometa, kmetijstva in živilstva, surovinskih dejavnosti in reprodukcijskega materiala ter modernizacije
tiste predelovalne industrije, ki ustreza sprejetim razvojnim kriterijem;
— izvajanje prednostnih nalog v družbenih dejavnostih, zlasti
usmerjenega izobraževanja, raziskovalnega dela, osnovnega
zdravstvenega varstva in nekaterih področij kulture;
— intenzivnejše gospodarsko sodelovanje s tujino, povečanje
izvoza blaga in storitev, racionalno nadomeščanje uvoza
ter doseganje večje skladnosti v zunanje-trgovinski in plačilni bilanci;
— skladnejši družbenoekonomski razvoj vseh območij v SR
Sloveniji ter smotrno prostorsko razporejanje dejavnosti
in objektov.
1.2. Obdobje, v katerem smo sprejemali in začeli izvajati
družbeni plan, je obdobje intenzivnega uresničevanja ustave,
pripravljanja in izvajanja
zakona o združenem delu in drugih
sistemskih zakonov1, ki uvajajo številne nove institute in od-

poročevalec

splošna nestabilnost gospodarskih tokov sta odločilno vplivali
na to, da so se v prvih letih izvajanja plana napori celotne
družbe osredotočili na izvajanje politike ekonomske stabilizacije, zlasti na umirjanje inflacije, zmanjševanje anticipirane
porabe, obvladovanje ekonomske menjave z inozemstvom ter
postopno spreminjanje strukture našega gospodarstva v korist
gospodarske infrastrukture in surovinskih dejavnosti.
Izvajanje nalog in ciljev družbenega plana je v prvem letu
potekalo ob velikih naporih za urejanje finančnih tokov druž
bene reprodukcije in za oblikovanje sistemskih pogojev za
prilagajanje potrošnje ustvarjenemu dohodku. Novi sistem
obračunavanja dohodka je bistveno zmanjšal medsebojno
zadolženost oziroma neupravičeno koriščenje tujih sredstev in
preprečil ustvarjanje fiktivnega dohodka, s čimer so postavljeni osnovni pogoji za zmanjšanje anticipirane porabe. Napori
in rezultati pri povečanju finančne discipline v kupoprodajnih
razmerjih pa se utegnejo omajati, če bi se nadaljevale
težnje po
ponovni rasti obsega neplačane realizacije2. To zahteva od-

ločne ukrepe SDK in vseh drugih odgovornih subjektov.
Zmanjšanje medsebojnega zadolževanja je povečalo potrebe po zadolževanju organizacij združenega dela pri bankah
za zagotovitev potrebne likvidnosti in za pokritje obveznosti
iz preteklih let, zaradi česar se je še povečal delež dohodka
za bančne stroške in obresti. Odvisnost organizacij združenega dela od bančnih kreditov se je močno povečala, tako
v tekočem poslovanju, kot tudi pri zagotavljanju sredstev za
investicije.
1.5. Ze v družbenem planu je bilo predvideno, da bo gospodarska rast v prvih letih tekočega srednjeročnega obdobja
nižja kot v poprečju za celotno obdobje. Dosežena gospodarska rast v letu 1976 pa je bila še znatno nižja od predvidene,
kar je ob precej avtonomnem gibanju osebne, skupne in
splošne porabe, ki je sledilo predvser gibanju življenjskih
stroškov, vplivalo na zmanjšanje akumulativne sposobnosti
temeljnih organizacij združenega dela v materialni proizvodnji.

2. GLOBALNA OCENA RAZVOJA V LETIH 1976 IN 1977 TER
OCENA IZVAJANJA OSNOVNIH RAZVOJNIH USMERITEV
(V tem poglavju so prikazana osnovna razvojna gibanja, ki
2.1. Materialne okvire razvoja in osnovne tokove družbene
so v naslednjih poglavjih podrobneje razčlenjena)
reprodukcije v prvih dveh letih izvajanja družbenega plana
kažejo naslednji osnovni kazalci razvoja:
— stopnja rasti v %

Družbeni proizvod
— skupaj
— družbeni sektor
Industrijska proizvodnja
Zaposlenost v družbenem sektorju
Produktivnost dela v družbenem
sektorju
Delež produktivnosti v prirastu družbenega proizvoda
Izvoz blaga
Uvoz blaga
Pokritje uvoza z izvozom
Investicije v osnovna sredstva
Življenjski standard'
Osebna potrošnja
Družbeni standard
Realni osebni dohodki na zaposlenega
Cene proizvajalcev industrijskih
proizvodov
Cene na drobno
Življenjski stroški

1976

1977
prva
ocena

2,8
2.8
2,3
2.9

7 do 83
7 do 8
9 do 10*
okoli 3,2
3,7 do 4,5

0%
15.0
—18,0
71,9%
2,8
3.0
3.4
2.5
2.1
5,8
9,5
13.1

okoli 50 %
5 do 6
okoli 7
okoli 65 %
okoli 7
okoli 4,0
okoli 3,9
okoli 4,6
okoli 1,8
okoli 10
okoli 15
okoli 17

Tabela kaže, da so bila gospodarska gibanja v prvih dveh
letih izvajanja družbenega plana zelo različna:
— nizka gospodarska aktivnost v letu 1976 in visoka v letu
1977;
— stagnacija produktivnosti dela v letu 1976 in ugodna rast
v letu 1977;
— visoka rast izvoza blaga in zmanjšanje uvoza v letu 1976
ter zmerna rast izvoza in ponovno povečanje uvoza v letu
1977;
— nizka rast realnih investicij v osnovna sredstva v letu 1976
in razmeroma ugodna rast v letu 1977;
— umirjeno gibanje cen, zlasti cen proizvajalcev, v letu 1976
in hitrejša rast cen v letu 1977;
— le pri osebni porabi in celotnem življenjskem standardu
so gibanja v obeh letih bolj podobna, kar kaže, da se
razvoj na teh področjih odvija precej avtonomno, brez
večje povezanosti z rastjo dohodka in produktivnosti dela.
poročevalec

1977
resolucija
1976-77

1976—77
prva
ocena
5 do 5,5
5 do 5,5
6 do 6,5

okoli 5
okoli 5,5
okoli 6
2,6

okoli 3,0

2,8

2 do 2,5

55 %
okoli 7,0
okoli 7,5
okoli 64 %
okoli 6
počasnejša
rast od rasti DP
okoli 2
,
.

okoli 24 %
10 do 11
okoli—5
okoli 69 %
okoli 5
okoli 3,5
okoli 3,6
okoli 3,3
okoli 2,0
okoli 8
okoli 12
okoli 15

1976—80
družbeni
plan6
6,1
6,4
7,0
2,9
okoli 65 %
8,2
5,04
60%
8,0
5,7
5,9
6,6
3,0
9,05
11,05
10,6>

Prikazani materialni okviri razvoja v letu 1976 in 1977 niso
ugodni za doseganje stabilnih gospodarskih gibanj, pa čeprav
se ocenjena poprečna rast posameznih kvantitativnih kazalcev
razvoja zelo bliža predvidevanjem za celotno plansko obdobje.
' Do konca prvega trimesečja v letu 11977 se je povečal obse? ne.
jard^dinTto le'za St"
°b k°nCU lanSkega leta » 4-3 ^
proiis
4
Leto 1980.
• Po predvidevanjih družbenega plana Jugoslavije.
* Pri primerjavi ocen za leto 1976 in 1077 s predvidevanji družbenega plana za oelotiio obdobje 1976—1980 je potrebno upoštevati, da se
ra< Una v pl vltl Ietlh z
'
5 razvoja.
nekoliko počasnejšo dinamiko posameznjh
kazalcev
' Nominalna gibanja v letu 1976 so izkazana s stopnjami rasti življenjskega standarda 1/7,5 °/o, osebne potrošnje 16,9 % in družbenega
6
standarda 19,3 %.
3

Ekstremna materialna gibanja v posameznih letih ob pomembnih sistemskih spremembah in ukrepih tekoče ekonomske
politike (predvsem na področju zunanjetrgovinske menjave,
kreditno-monetarne politike, politike cen, obračuna dohodka
in načina plačevanja, razširjene reprodukcije in drugih) vnašajo precejšnjo negotovost v poslovanje organizacij združenega dela, zmanjšujejo poslovnost, otežkočajo pomembnejše
razvojne odločitve v organizacijah združenega dela in vplivajo
na počasnejše uveljavljanje kvalitetnih dejavnikov razvoja.
2.2. Ob nizki gospodarski rasti v letu 1976 in znatno višji
v letu 1977 pa se kažejo nekatere spremembe v strukturi
proizvodnje v smeri skladnejšega gospodarskega razvoja: povečuje se delež energetike, surovinskih dejavnosti in reprodukcijskega materiala ter elektronike, medtem ko udeležba
strojegradnje stagnira. Na nadaljnje premike v proizvodni
strukturi v prihodnjih letih pa bodo vplivale nove proizvodne
zmogljivosti, ki so v izgradnji, in programi, ki so v pripravi.
Kljub počasnejši rasti investicij v osnovna sredstva je
prišlo v letih 1976 in 1977 do bistvenih sprememb v njihovi
strukturi v korist energetike. Delež vlaganj v agroindustrijski
kompleks se postopoma izboljšuje, močno pa zaostajajo investicije v prometno infrastrukturo in surovinske dejavnosti.
Zlasti zaostaja modernizacija nekaterih izvozno usmerjenih
organizacij združenega dela v posameznih panogah predelovalne industrije (zaradi zmanjšanih sredstev, ki so jih organizacije združenega dela po zaključnem računu namenile za
razširitev materialne osnove dela in zaradi ovir pri najemanju
tujih kreditov in težav pri u/vozu opreme).
V strukturi virov sredstev za materialne naložbe upada
delež lastnih sredstev organizacij združenega dela, povečuje
pa se delež bančnih kreditov. V sistemu razširjene reprodukcije še vedno prevladujejo klasične oblike zbiranja sredstev
in kreditiranje, prepočasi se uveljavljajo skupna vlaganja ter
združevanje dela in sredstev na osnovah medsebojne dohodkovne povezanosti in odvisnosti, kar vse ovira hitrejšo investicijsko aktivnost. Kjer so se že uveljavile samoupravne interesne skupnosti kot nosilci aktivnosti za skupne razvojne
programe in tam, kjer so bili pravočasno sprejeti dogovori
o temeljih samoupravnih planov, pa se dogovorjene investicijske usmeritve uspešneje izvajajo.
2.3. Ob ugodnih možnostih za izvoz in omejenih možnostih za prodajo na domačem trgu ter zaradi sistema povezovanja uvoznih pravic z izvoznimi dosežki je v letu 1976 prišlo
do bistvenega izboljšanja zunanje-trgovinske in plačilne bilance v SFR Jugoslaviji in tudi v SR Sloveniji. Tako se je v SR
Sloveniji pokritje uvoza blaga z izvozom blaga povečalo od
51 % v letu 1975 na 72 % v letu 1976 — vendar pa se ti rezultati zaradi kratkoročne narave ukrepov že poslabšujejo, V prvih mesecih leta 1977 se namreč uvoz ponovno močno povečuje, dinamika izvoza pa upada. Na taka razmerja vpliva med
drugim močno naraščanje domačega povpraševanja, zlasti po
blagu za široko potrošnjo in reprodukcijskem materialu, zapiranje tujih tržišč, zmanjšana konkurenčna sposobnost našega
blaga v izvozu, pa tudi poslabševanje odnosov v cenah pri
izvozu in uvozu.
V neblagovni menjavi so že nekaj let prisotne tendence
upadanja deviznega priliva od turizma, železniškega prometa
in nakaza zdomcev, povečuje pa se priliv od cestnega in pomorskega prometa ter gradbeništva. Ob stagnaciji deviznega
priliva in hitri rasti deviznega odliva se poslabšujejo razmerja v neblagovni menjavi in tudi v letu 1977 glede tega ne
pričakujemo pozitivnih premikov.
Osnovne naloge v regionalni usmeritvi blagovne menjave
se le delno uresničujejo: povečala se je blagovna menjava
z deželami v razvoju in neuvrščenimi državami. Pri blagovni
menjavi s socialističnimi državami je zaradi doseženega visokega pozitivnega salda v letu 1976 skupni obseg blagovne
menjave s temi deželami v letu 1977 nazadoval. Izvozna aktivnost v razvite zahodne države je bila v letu 1976 zelo intenzivna, v letu 1977 pa se umirja, medtem ko uvoz iz teh držav
zopet narašča, tako da se razmerja med izvozom in uvozom
s tega področja poslabšujejo.
To kaže, da ugodna gibanja v zunanjetrgovinski menjavi
v letu 1976 niso bila odraz globljih sprememb v gospodarstvu,
njegove trajnejše usmeritve v izvoz na zahtevnejša zahodna
tržišča ob preusmeritvi na domače surovine in reprodukcijski
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material, ampak predvsem posledica slabše konjunkture na
domačem tržišču in ukrepov v zunanji trgovini. Ugodno pa
se v teh dveh letih razvija gospodarsko sodelovanje z obmejnimi državami, zlasti z Italijo in Madžarsko.
2.4. V letu 1976 se je pod vplivom naporov za stabilizacijo
gibanje cen umirilo. Ti uspehi pa so bili v veliki meri doseženi z restriktivno politiko cen, ki je v obdobju nizke gospodarske rasti, zaostajanje povpraševanja zlasti v prvem polletju, ob visokih zalogah gotovih izdelkov in umirjenem gibanju cen na svetovnem tržišču, uspešno zadrževala že tedaj
prisotne pritiske za povečanje cen. Uspehi pri stabilizaciji
v letu 1976 pa v glavnem niso temeljili na dolgoročnejših kvar
litetaih elementih, kot so zlasti trajnejši dvig produktivnosti
dela in uspešnosti gospodarjenja, zato postaja v letu 1977
stabilizaoija ponovno ena osnovnih nalog pri uresničevanju
dogovorjene politike.
Gibanja v prvih petih mesecih 1977 kažejo, da bo v obdobju povečane gospodarske aktivnosti težko obvladovati nakopičene in tudi nove pritiske na cene. Celotna situacija na
področju cen je zelo zapletena, kar zahteva od nosilcev polir
tike cen pravočasno prilagajanje objektivnim gospodarskim
razmeram. Možnosti za stabilizacijo bodo odvisne predvsem
od racionalne delitve skupnega prihodka in dohodka, stimulativnega sistema delitve osebnih dohodkov, vpliva družbenih
dejavnosti na učinkovitost gospodarjenja in od učinkovitosti
investicij naslonjenih na kvalitetne vire sredstev. Kolikor pa
bi z letošnjo politiko na vsak način skušali obdržati rast cen
v okvirih lanskoletnih gibanj, bi to na nekaterih področjih
vplivalo na rezultate poslovanja v organizacijah združenega
dela, poslabševalo akumulativno in reproduktivno sposobnost
v nekaterih panogah industrije in kmetijstva, ohranjalo neenake pogoje gospodarjenja ali celo poglabljalo že obstoječa
nesorazmerja v cenah.
2.5. Razmerja v razporejanju dohodka v temeljnih organizacijah združenega dela, dosežena v letu 1976, niso v skladu
z dogovorjenimi usmeritvami, po katerih bi morale vse oblike
končne porabe, razen investicij v osnovna sredstva, rasti počasneje od dohodka. Gibanja so bila ravno obratna: sredstva
za kritje splošnih in skupnih potreb, razne zakonske in pogodbene obveznosti so rasle hitreje od dohodka. Hitreje so
rasli tudi osebni dohodki in ostali osebni prejemki, sredstva
za razširitev materialne osnove dela na ravni temeljnih organizacij združenega dela pa so se zmanjšala. Vzrokov za taka
razmerja v razporejanju dohodka je več, med njimi pa so
najpomembnejši: počasnejša gospodarska rast ter s tem povezana slabša učinkovitost in izkoriščanje vloženih sredstev,
hitrejše naraščanje cen surovin in reprodukcijskega materiala
od cen končnih izdelkov, precej avtonomno gibanje osebnih
dohodkov, ki bolj sledijo rasti življenjskih stroškov, kot pa
doseženemu dohodku, ter hitrejše zadovoljevanje potreb združenega dela in občanov po razvoju družbenih dejavnosti od
realnih možnosti, ki jih omogoča ustvarjeni dohodek.
Zastoj v oblikovanju samoupravnega sistema razporejanja
dohodka in delitve osebnih dohodkov, ki naj bi na temelju
rezultatov tekočega in minulega dela motiviral vsakega delavca
za povečevanje dohodka temeljne organizacije združenega dela
in za njegovo smotrno delitev in združevanje, ter odlaganje
sprejema samoupravnih sporazumov o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti v družbenih dejavnostih, vpliva
na povečevanje osebne, skupne in splošne porabe iznad okvirov ustvarjenega dohodka.
Ce pa izhajamo iz celovitosti procesa družbene reprodukcije v vseh fazah, od proizvodnje preko menjave in delitve
do potrošnje, in upoštevamo, da se sredstva za razširitev
materialne osnove združenega dela ne oblikujejo samo na
ravni temeljnih organizacij združenega dela, ampak tudi
z združevanjem sredstev na področjih samoupravnih interesnih skupnosti v materialni proizvodnji, in da zajemajo tudi
del skupnega dohodka, ustvarjenega v bankah in zavarovalnicah, denarna sredstva iz varčevanja občanov in namenskih
posojil, nekatera druga domača sredstva, pa tudi neto inozemska sredstva, so skupna sredstva za reprodukcijo v materialni proizvodnji porasla za 25,5 °/o.
Zato kažejo razmerja v končni porabi družbenega proizvoda glede na .usmeritve družbenega plana znatno bolj usklaporočevalec

jeno sliko kot pa razmerja, ki se oblikujejo v razporejanju
dohodka na ravni temeljne organizacije združenega dela. To
pomeni', da se z združevanjem sredstev temeljne organizacije
združenega dela, z varčevanjem prebivalstva, s kreditno-monetarno politiko in na druge načine povečujejo sredstva, namenjena za vlaganja. Vendar pa ta sredstva ne izvirajo v celoti
iz realnega dohodka, zato ponovno generirajo inflacijo in postavljajo temeljne organizacije združenega dela v vedno večjo
kreditno odvisnost.
Proces samoupravnega preoblikovanja bančnega sistema
pa je šele na začetku. Sedaj še vedno prevladujejo kreditni
odnosi, kar povečuje pogodbene obveznosti in nadalje zmanjšuje akumulativno sposobnost temeljne organizacije združenega dela v materialni proizvodnji, prepočasi pa se uveljavljajo
sovlagateljski odnosi z združevanjem sredstev in dela na osnovah medsebojne dohodkovne povezanosti in odvisnosti. Zakon
o združenem delu in zakoni s področja denarnega, kreditnega
in bančnega sistema so pomembna osnova, da na tem področju presežemo nezadovoljivo stanje, ki ima svoje vzroke tako
v bankah samih, kot tudi v temeljnih organizacijah združenega
dela, kot upravljalcih bank.
2.6. Družbeno-ekonomska gibanja kažejo, da v prvih dveh
letih izvajanja družbenega plana ni prišlo do bistvenih premikov v uveljavljanju kvalitetnih dejavnikov razvoja.'
Doseženo povečanje produktivnosti dela v letu 1977 je
predvsem posledica ugodnejših pogojev za realizacijo proizvodnje na razmeroma zaprtem trgu, manj pa rezultat boljše
organizacije dela, sodobnejše tehnologije ali opremljenosti
oziroma boljšega izkoriščanja delovnega časa in znanja.
Problem kadrov in uporabe znanja ostaja v ospredju.
Glede vključevanja razvojno raziskovalnega dela pri reševanju
problemov v materialni proizvodnji in pri dviganju tehnološke
ravni je sicer opaziti pozitivne premike, zlasti prek neposrednega sodelovanja med organizacijami združenega dela v materialni proizvodnji in v družbenih dejavnostih, vendar so
rezultati še skromni. Premalo je razvita motivacija za vlaganja v raziskovalno delo ter za povečanje dohodka s produktivnostjo in kvaliteto proizvodnje.
V združenem delu močno zaostaja dolgoročno planiranje
kadrovskih potreb; kjer ti plani so, temeljijo pogosto na podaljševanju obstoječe kadrovske strukture, brez upoštevanja
sprememb sodobne organizacije dela in raziskav tržišča.
Proces samoupravnega povezovanja usmerjenega izobraževanja z uporabniki teh storitev se je začel, vendar pa se
usmeritve družbenega plana glede prednostnih smeri razvoja
ne izvajajo dovolj odločno, še vedno so modne težnje po
ohranjanju in celo nadaljnji širitvi zmogljivosti splošnega in
družboslovnega izobraževanja, medtem ko vpisovanje mladine
v poklicne šole deficitarnih strok in na ustrezne študijske
smeri v visokem šolstvu zaostaja za usmeritvami družbenega
plana. Tudi v organizacijah združenega dela, še posebej pri
izobraževanju ob delu, je še močno prisotna težnja po prekvalificiranju iz proizvodnih v neproizvodne »uradniške« poklice, kar kaže na neustrezno politiko delitve osebnih dohodkov in neustrezno vrednotenje proizvodnega dela.
V politiki zaposlovanja še vedno prevladujejo ekstenzivne
tendence in ni bistvenih premikov v strukturi dela. Le počasi
se izboljšuje organizacija dela. Izkoriščenost razpoložljive
tehnologije, delovnega časa in znanja pa je še, vedno šibka.
Delitev osebnih dohodkov po rezultatih tekočega in minulega dela se še vedno prepočasi uveljavlja. V interni delitvi
osebnih dohodkov ni opaziti sprememb na bolje. Sistemi delitve v internih samoupravnih aktih imajo premalo konkretizirana načela in kriterije, s katerimi bi merili delavčev dejanski prispevek, temveč se preveč naslanjajo na formalno sistemizacijo delovnih mest. Vse to vodi v izenačevanje osebnih
• Te ugotovitve izhajajo iz kvantifikacij, podanih v poglavjih 3.3.
m 3.4., ki predstavljajo zametek družbenih računov za SR Slovenijo.
V tej točki je prikazana temeljna ocena uveljavljanja kvalitetnih
dejavnikov razvoja, s tem, da so nekateri vidiki, glede na razpoložljivo
analitsko osnovo, podrobneje obravnavani v točki 3.3.
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dohodkov in ne stimulira kvalitetnega delovnega prispevka
zlasti pa ne ustvarjalne in inventivne dejavnosti, boljše izrabe
delovnega časa, materiala in delovnih sredstev. V letu 1977 se
je na pobudo sindikatov začela intenzivna aktivnost v temeljnih organizacijah združenega dela za oblikovanje in sprejemanje novih meril za delitev osebnih dohodkov po rezultatih
dela, ki jih bodo opredelili v svojih samoupravnih aktih do
konca tega leta.
2.7. Pri izboljševanju pogojev za življenje in delo delovnih ljudi in občanov so bili doseženi v teh dveh letih razmeroma ugodni rezultati. Kljub nizki stopnji gospodarske rasti
v letu 1976 je bilo zaposlenih preko 36.000 novih delavcev, od
tega 11.000 iz drugih republik in okoli 1.000 povratnikov z začasnega dela v tujini. Brezposelnost je nizka in znaša le 1,7 %
glede na skupno število zaposlenih. V gibanju zaposlenih po
regijah pa so velike razlike; na manj razvitih območjih raste
zaposlenost sicer nekoliko hitreje od slovenskega poprečja,
vendar znatno za potrebami.
Samoupravno sporazumevanje o minimalnih standardih
življenjskih in kulturnih pogojev pri zaposlovanju delavcev
v večini občin še ni sklenjeno, zato tudi temeljne organizacije
združenega dela še niso vnesle določil teh sporazumov v svoje interne akte. To bo predvidoma storjeno še v prvi polovici
leta 1977.
Življenjski standard delovnih ljudi in občanov se je v letu
1976 povečal za okoli 3 % (v tem osebna potrošnja za okoli
3,4% in družbeni standard za okoli 2,5%), za leto 1977 pa
ocenjujemo porast življenjskega standarda za okoli 4%, v tem
osebne potrošnje nekoliko manj in družbenega standarda
nekoliko več. Na hitrejšo rast osebne potrošnje v letu 1976
je vplival predvsem visok porast potrošniških posojil, ki je
v letu 1976 predstavljal več kot 60% dodatne kupne moči
prebivalstva.
Po nekajletni stagnaciji oziroma celo upadanju realnih
osebnih dohodkov so se ti ob umirjenejši rasti življenjskih
stroškov v letu 1976 povečali za 2,1 %. Podobno povečanje
kažejo tudi ocene za leto 1977. Kljub takšnemu porastu osebnih dohodkov njihov delež v skupnih prejemkih prebivalstva
pada, pada pa tudi delež pokojnin — tako delež prejemkov, ki
so neposredno odvisni od vloženega dela, tekočega ali minulega, pada. Ze nekaj let narašča delež drugih osebnih prejemkov, ki se večinoma oblikujejo v okvirih, postavljenih s sindikalno listo, in ki niso v neposredni povezavi z doseženimi
rezultati pri delu.
Sredstva za osebno porabo rastejo počasneje kot skupni
osebni prejemki prebivalstva, ker se še hitreje povečujejo
razni izdatki, ki ne predstavljajo osebne porabe, kot so davki
in prispevki, izdatki za neproizvodne storitve, varčevanje prebivalstva, samoprispevki in posojilo za ceste. Povečuje se
tudi varčevanje prebivalstva. Vzporedno v strukturi osebne
porabe nastajajo pozitivni premiki: po več letih se spet znižuje delež izdatkov za hrano, pijače in tobak, povečuje pa se
zlasti delež izdatkov za stanovanje in za trajnejše potrošne
dobrine, zlasti za prevozna sredstva.
V letu 1976 je bilo zgrajenih 14.428 stanovanj, od tega
okoli 2.300 solidarnostnih stanovanj za družine z nizkimi dohodki, mlade družine in starejše občane. Po prvih ocenah bo
v letu 1977 zgrajenih okoli 14.000 stanovanj, kar kaže, da se
v stanovanjski izgradnji družbeni plan uspešno izvaja. Osnovni problemi pa so pomanjkanje komunalno urejenih stavbnih
zemljišč, visoka cena kvadratnega metra stanovanjske površine ter stanarine, ki ne omogočajo normalnega vzdrževanja
in enostavne, kaj šele razširjene reprodukcije stanovanjskega
sklada. Obenem neizkoriščena sredstva za stanovanjsko gradnjo pri poslovnih bankah opozarjajo na neurejena razmerja
in neskladja na tem področju.
Kljub omejenim materialnim možnostim so bili tudi na
nekaterih drugih področjih družbenega standarda doseženi
pomembni uspehi. Tako poteka izgradnja otroških vrtcev
v skladu s planom, predvsem s samoprispevki. Združeno delo
in občani so smotrnost in uspešnost te oblike združevanja sredstev za izgradnjo vrtcev in šol potrdili z referendumi o podaljšanju in v nekaterih primerih tudi povečanju samoprispevka za te namene. Tako je bilo ob koncu leta 1976 zajetih
v družbeno organizirano varstvo 46.700 otrok, to je 23,5 %
vseh predšolskih otrok. Kljub temu pomembnemu napredku
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so potrebe po organiziranem otroškem varstvu še zelo velike,
saj je bilo v letu 1976 odklonjenih 11.633 otrok.
Izboljšuje se uspešnost osnovnega šolanja in zmanjšuje
osip učencev. K izenačevanju pogojev za šolanje otrok prispevata celodnevna šola, ki pa je doslej zajela nekaj več kot
3 % učencev, in podaljšano bivanje z okoli 11 % vseh učencev.
Hitrejše uveljavljanje teh oblik ovirajo predvsem materialne
in kadrovske težave. Solidarnostni sistem v osnovnem šolstvu
pa vsaj delno izravnava razlike med posameznimi območji.
V zdravstvu so bili doseženi uspehi pri bolj racionalnem
in smotrnem koriščenju sredstev za osnovno dejavnost in investicije. Se naprej pa se kaže problem novih kadrov, zlasti
z visoko izobrazbo, ki se najbolj zaposluje v bolnišnicah in
specialističnih ambulantah, ne pa v osnovni in preventivni
zdravstveni službi, kjer so potrebe največje.
Zaradi ukrepov za boljše varstvo pri delu, ki so jih sprejele organizacije združenega dela, se število nesreč pri delu
zmanjšuje. Se vedno pa narašča število bolezenskih izostankov
z dela, kar kaže, da niti v zdravstveni službi niti v organizacijah združenega dela v tej zvezi ni učinkovitih ukrepov.
V skladu z usmeritvami je izboljšano preventivno varstvo
otrok, mladine in žena.
Kultura in telesna kultura vse bolj postajata sestavni del
vsakdanjega življenja delovnih ljudi, čeprav še niso izkori-

ščene vse možnosti, ki jih daje doseženi raavoj in tehnična
opremljenost na teh področjih.
2.8. Naloge pri pospeševanju skladnejšega regionalnega
razvoja so se v letu 1976 le delno uresničile. Pri investicijskih
odločitvah so še premalo upoštevane usmeritve družbenega
plana, da naj bi nova delovna mesta odpirali predvsem na
območjih, kjer so še možnosti zaposlovanja. Deloma vplivajo
na to splošne gospodarske razmere in pomanjkanje lastnih
sredstev v organizacijah združenega dela za skupna vlaganja
oziroma za lastno udeležbo pri pridobivanju kreditov, primanjkuje pa tudi ekonomsko pretehtanih investicijskih programov. Zato je bila rast zaposlenosti na manj razvitih
območjih v poprečju sicer nekoliko hitrejša kot v celotni
SR Sloveniji, vendar znatno izpod predvidevanj in potreb.
Tako se na nekaterih manj razvitih območjih zaradi počasne
rasti novih delovnih mest še nadalje zaostruje problem zaposlovanja razpoložljivih delavcev.
Tudi naloge, ki so jih sprejele samoupravne interesne
skupnosti v gospodarstvu in družbenih dejavnostih za izboljšanje pogojev razvoja na manj razvitih območjih, se le delno
izvajajo.
Težave pri uresničevanju politike skladnejšega razvoja
opozarjajo na nujnost doslednejšega uresničevanja obveznosti
iz dogovora o skladnejšem regionalnem razvoju SR Slovenije
in ustreznega zakona.

3. URESNIČEVANJE NALOG NA POSAMEZNIH PODROČJIH
SKUPNE POLITIKE RAZVOJA
3.1. UVELJAVLJANJE SAMOUPRAVNIH DRUŽBENOEKONOMSKIH
ODNOSOV PRI USMERJANJU RAZVOJA
3.1.1, Kljub pričakovanim težavam in pomanjkljivostim
so bili doslej pri uveljavljanju samoupravnega družbenega
planiranja dosežena pomembni uspehi, ki so rezultat prizadevanj za hitrejše razvijanje samoupravnih družbeno-ekonomskih odnosov na podlagi ustave, zakona o združenem delu
in zakona o tetmeljih sistema družbenega planiranja, na
novih osnovah sprejeti srednjeročni plani ter številni dogovori in samoupravni sporazumi o njihovih temeljih pomenijo, da se je samoupravno družbeno planiranje začelo dejansko uveljavljata kot družbeno-ekonomski odnos in instrument oziroma temeljna oblika sporazumevanja in dogovarjanja o skupnih in posebnih razvojnih interesih nosilcev družbene reprodukcije.
V tem pracesu pa je prišlo glede postopka oblikovanja,
sprejemanja in vsebine samoupravnih sporazumov, dogovorov in planov v mnogih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter družbeno-političnih skupnostih tudi do odstopanj
od določil in načeli sprejetega sistema samoupravnega družbenega planiranja, zaradi česar planski dokumenti pogosto
niso v zadostni meri zasnovani na ustavnopravnem družbenoekonomskem položaju delavcev v združenem delu, na dohodkovnih odnosih in svobodni meaijarvi dela. V mnogih organizacijah združenega dela celo še niso sprejeli srednjeročnih
planov. Med večjimi pomanjkljivostmi je treba omeniti tudi,
da pri oblikovanju sporazumov, dogovorov in planov marsikje ni bilo spoštovano načelo sočasnosti in celovitosti druž.
benega planiranja, kar se je negativno odrazilo na vsklajenost in kvaliteto planov. Te splošne ocene, ki jih lahko
povzamemo iz gradiv in razprav na 29. seji predsedstva
CK ZKS ter iz poročila zveznih organov o uveljavljanju
zakona o temeljih sistema družbenega planiranja, je moč
sedaj tudi številčno dokumentirati
na podlagi prvih sistematično zbranih podatkov.1"
3.1.2. Do konca aprila 1977 je 75 odst. anketiranih organizacij združenega dela (TOZD in enovite delovne organizacije) s področja materialne proizvodnje, katerih vprašalniki
so obdelani, imelo svoje srednjeročne plane, ki so jih sprejele na zborih delavcev. Kljub zakonski obveznosti za sprejem
plana ga v tem času še ni imelo okoli 25 odst. organizacij
6

združenega dela. Ta odstotek pa bo po ocenah višji, ko bo
statistična obdelava zajela še preostalih 32 odst. anketiranih
organizacij. "Večino planov so organizacije združenega dela
sprejele še v prvi polovici lanskega leta, medtem ko je
sprejemanje zaostalih planov na začetku letošnjega leta praktično prenehalo.
Kritično je treba oceniti kvaliteto, to je predvsem vsebino in vsklajenost planov:
— plani temeljnih organizacij združenega dela pogosto
obravnavajo le osnovno dejavnost, ne pa tudi pogojev dela
in življenja delavcev, kot zahteva zakon. Tako na primer
kar 38 odst. anketiranih (doslej obdelanih) organizacij združenega dela v svojem srednjeročnem planu ne predvideva
programa nalog v zvezi z nadaljnim razvijanjem samoupravnih odnosov v organizaciji, 46 odst. nima srednjeročnega
programa nalog za samozaščito in ljudsko obrambo, 42 odst.
za varstvo pri delu, 31 odst. za reševanje stanovanjskih
potreb delavcev, 32 odst. organizacij nima izdelanega programa nalog za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih.
Kar 73 odst. organizacij ne predvideva nalog in ukrepov za
zmanjšanje onesnaževanja okdlja. Na splošno velja, da imajo
večje organizacije združenega dela bolje in celoviteje oblikovane plane;
— samoupravno združevanje investicijskih sredstev, ki je
ena od temeljnih prvin novega sistema razširjene reprodukcije, poteka prepočasi. Čeprav razmeroma veliko število (preko polovice) anketiranih organizacij to vprašanje ure* Na podlagi za sedaj le 69 % zajetja temeljnih organizacij združenega dela navajamo tukaj prve rezultate ankete o minimumu kazalcev razvoja TOZD, nekatere podatke iz ankete občin ter vzorčne ankete za TOZD družbenih dejavnosti. V teku je podrobnejša obdelava
ankete, ki zajema tudi vprašanja o uveljavljanju novih družbeno-ekonomskih odnosov. Tako bomo do jeseni pridobili podrobnejši številčni
pregled nad kvaliteto planov TOZD, nad razširjenostjo sporazumevanja
v združenem delu In v krajevnih skupnostih s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov in drugimi samoupravnimi sporazumi ter nad
skladnostjo njihovega sprejemanja z določili zakona o temeljih sistema
družbenega planiranja in zakona o združenem delu. To bo omogočilo
podrobnejšo podkrepitev oziroma verifikacijo dosedanjih političnih ocen
v posameznih okoljih (v merilu SR Slovenije, občin, organizacij združenega dela in krajevnih skupnosti), in na tej osnovi sprožanja ustreznih cdccij.
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ja s samoupravnim sporazumom (predvsem v okviru delovnih organizacij), je materialni učinek vendarle nesorazmerno
majhen;11
— prvi rezultati ankete tudi kažejo, da so plani v materialni proizvodnji še vedno nezadostno medsebojno vsklajeni in da plani temeljnih organizacij v seštevku (zlasti
glede planiranega obsega investicij) močno odstopajo od
narodnogospodarskih možnosti in raamerij, sprejetih z družbenim planom SR Slovenije.
Samoupravne sporazume o temeljih plana svojih delovnih organizacij je sprejelo le okoli 65 odst. temeljnih organizacij. Ocenjujemo, da bo ta odstotek nižji po končani
statistični obdelavi. Za te sporazume kot tudi sporazume o
temeljih plana sestavljenih organizacij združenega dela je
značilno, da so presplošni in premalo obvezujoči. Tudi dejstvo, da je bilo 55 teh sporazumov sprejetih po sprejetju
plana, kaže na odstopanja od načela sočasnosti, na nevsklajenosti in na določen formalizem pri sprejemanju planov.
Med sestavljenimi organizacijami združenega dela v SR
Sloveniji so samoupravne sporazume o temeljih planov sprejeli v Združenih elektro-gospodarskih podjetjih Slovenije,
Železniškem gospodarstvu, Združenih PTT organizacijah Slovenije, Slovenskih železarnah, Iskri, Gorenju, ELKOM, ZP
strojegradnja, Agros — Fužinar, Poslovni skupnosti TAM,
KEMA, LEK-KRKA, POLIKEM, Slovenijales, Uniles, ABC P0murka, HP, FRUKTA; niso ga pa še sprejeli po sestavljenih
organizacijah združenega dela UNIAL, Slovenija papir,
GIPOS in IMOS. Za pretežni del sprejetih sporazumov velja, da so presplošni, obveznosti niso dovolj konkretno opredeljene glede nosilcev in rokov, dohodkovni odnosi niso
ali pa ne dovolj jasno definirani in se omejujejo le na
sestavljene organizacije združenega dela.
3.1.3. V samoupravnih interesnih skupnostih v gospodarstvu so sprejeti samoupravni sporazumi o temeljih planov (oziroma o združevanju sredstev za razvoj infrastrukture)
na področju elektroenergetike, premogovništva, nafte, plina,
železnice, luke, magistralnih cest in PTT prometa. Na področju vodnega gospodarstva je bilo sprejetih devet območnih regionalnih samoupravnih sporazumov. V letališkem prometu, kjer še ni oblikovana samoupravna interesna skupnost, pa je samoupravni sporazum v fazi osnutka in je v
razpravi. Samoupravne sporazume so sprejemali z referendumi v temeljnih organizacijah združenega dela. Na splošno
kahko ugotovimo, da so omenjeni sporazumi v primerjavi s
samoupravnimi sporazumi o temeljih planov v delovnih in
sestavljenih organizacijah združenega dela bolj konkretni
z jasneje definiranimi nalogami in opredeljenimi nosilci.
Vse samoupravne interesne skupnosti v gospodarski infrastrukturi in Republiška skupnost za ceste so sprejele tudi
srednjeročne plane.
S sprejetjem samoupravnih sporazumov v samoupravnih
interesnih skupnostih v gospodarstvu pa še ni bilo v celoti
rešeno združevanje sredstev za naložbe v dogovorjenem obsegu. Del temeljnih organizacij združenega dela namreč sporazumov ni podpisal. Zato je bilo potrebno omenjeno združevanje sredstev za elektroenergetiko, železnice, luške zmogljivosti in ceste rešiti tudi na zakonski osnovi. Za železnice
je poleg samoupravnega sporazuma o temeljih plana razvoja železniških zmogljivosti treba omeniti tudi samoupravni sporazum o združevanju sredstev v letih 1976—1980 za
pokrivanje dela stroškov infrastrukture, ki pa ga je doslej
podpisalo le okoli 58 odst. temeljnih organizacij združenega
dela v okviru samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet. Zato je tudi za združevanje teh sredstev, v pripravi predlog zakona.
Sprejeta je bila tudi vrsta drugih samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov, ki so pomembni za uresničevanje dogovorjene politike razvoja. Sprejeti so bili družbeni dogovori o inovacijah, o minimalnih standardih za življenjske in kulturne pogoje pri zaposlovanju in o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja. V fazi predloga sta
" Komaj 1(4,5% amortizacije in drugih sredstev za materialna vlaganja predvidevajo za samoupravno in obvezno združevanje v letu
1977, leta 11980 pa le okoli 12 %. Po odbitku združevanj, ki so predvidena v dogovorih o temeljih družbenega plana občin in republike, odpade na druga združevanja vsega 2—3 %.
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še dogovora o racionalizaciji stanovanjske gradnje in o industrializaciji visokogradnje. Ni še sprejet dogovor o razvijanju zunanjetrgovinske menjave blaga in storitev, vrašanja, ki naj bi jih urejal ta dogovor, bo reševala samoupravna interesna skupnost SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino, \i bo ustanovljena predvidoma do septembra
letos. Od drugih pomembnejših samoupravnih sporazumov
so bili sprejeti še: sporazum o skupni politiki poslovnih
bank na območju SR Slovenije ter sporazuma o temeljih
plana Ljubljanske banke za njene poslovne enote na območju Slovenije in za njene poslovne enote na območju vse
Jugoslavije, sporazumi o temeljih planov drugih poslovnih
bank, sporazum o programu in izvajanju pospešene racionalizacije pretoka blaga, sporazum o temeljih srednjeročnega plana razvoja gospodarjenja z gozdovi in o osnovah za
usklajevanje razvoja gozdnega in lesnega gospodarstva, ki
pa je bil sprejet šele v aprilu letos. Nista še sprejeta samoupravna sporazuma o temeljih plana razvoja predelave aluminija ter razvoja poslovne skupnosti za izdelavo in predelavo jekla, (ki pa bo v kratkem podpisan). Zamuda pri
sprejemu zadnjih treh samoupravnih sporazumov ima za posledico vrsto nerešenih vprašanj v proizvodnji in predelavi
lesa, aluminija in jekla.
3.1.4. Vzporedno s pripravljanjem in sprejemanjem srednjeročnih planov, se v smislu določil zakona o združenem
delu vse bolj samoupravno urejajo tudi medsebojna razmerja med temeljnimi nosilci družbene reprodukcije pri pridobivanju in razporejanju dohodka.
Anketa je pokazala, da se medsebojno dogovarjanje in
sporazumevanje najbolj uveljavlja pri tistih aktivnostih, ki
so neposredno povezane z ustvarjanjem dohodka v temeljnih organizacijah združenega dela, manj pa tam, kjer se rezultati kažejo le posredno aili pa šele po daljšem času. Tako npr. ureja s samoupravnim sporazumom združevanje
sredstev za razvojno in raziskovalno dejavnost, za pospeševanje inovacijske dejavnosti, povezovanje zaradi izvoza in
koriščenja uvoznih pravic ter združevanje sredstev zaradi
skupnih vlaganj manj kot polovica anketiranih organizacij
združenega dela. Nasprotno pa skoraj dve tretjini anketiranih delovnih organizacij s samoupravnim sporazumom vsklajujeta proizvodne programe, cene proizvodov v medsebojni
dobavi, uresničevanje solidarnosti in združevanje sredstev za
izobraževanje delavcev, čeprav ti podatki kažejo razmeroma
ugodno sliko uveljavljanja osnov dohodkovnih odnosov, je
treba poudariti, da se sporazumevanje uveljavlja v pretežni
meri med temeljnimi organizacijami združenega dela v mar
tični delovni organizaciji, v znatno manjši meri pa v okviru
sestavljenih organizacij združenega dela, poslovnih skupnostih in neposredno z drugimi temeljnimi organizacijami združenega dela. Tudi vsebina teh sporazumov še ne izhaja povsem iz določil zakona o združenem delu in ima pogosto le
formalne rešitve, predstavlja pa kljub temu pomemben korak k uveljavljanju samoupravnega urejanja medsebojnih odnosov.
3.1.5. Temeljne organizacije združenega dela se VSe bolj
vključujejo tudi v planiranje življenjskih potreb delavcev v
krajevni skupnosti. Delež anketiranih organizacij, ki na podlagi samoupravnega sporazuma o temeljih plana sodelujejo
s krajevno skupnostjo, kjer imajo sedež, znaša 59 odstotkov;
pri sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, kjer delavci prebivajo, pa 43 odstotkov. To potrjujejo tudi podatki občin, po
katerih so med udeleženci samoupravnih sporazumov o temeljih planov krajevne skupnosti v dveh tretjinah primerov
zastopane kot podpisniki temeljne organizacije združenega
dela s sedežem v isti krajevni skupnosti, v eni tretjini primerov pa tudi temeljne organizacije iz drugih kajevnih skupnosti. Značilno je, da manjše organizacije združenega dela
znatno intenzivneje sodelujejo s krajevno skupnostjo kot
večje organizacije združenega dela.
Po razpoložljivih informacijah za 693 krajevnih skupnosti
jih je doslej 82 odstotkov od njih sprejelo svoje srednjeročne plane. Od teh jih je 45 odstotkov zasnovalo svoj pJan
na samoupravnem sporazumu o temeljih plana krajevne
skupnosti. Ta — strogo z vidika uresničevanja zakona — nezadovoljiv rezultat je vendarle treba oceniti kot precejšen
napredek, če upoštevamo, da je planska aktivnost prvič uvedena v delo krajevne skupnosti in to brez ustreznih poklic.
T

rtih kadrov. Pomembno vlogo pri pripravljanju in sprejemanju planov so imele družbeno-politične organizacije.
3.1.6. Uveljavljanje novega sistema planiranja v družbenih dejavnostih poteka zelo počasi, postopek planiranja pa
je v zamudi že eno leto. Pozitivne premike z^nkrat zaznavamo šele na ravni samoupravnih interesnih skupnosti, mnogo manj pa pri osnovnih nosilcih svobodne menjave dela —
temeljnih organizacij združenega dela uporabnikov in izvajalcev.
Na podlagi sistemskega gradiva, ki ga je pripravil Republiški svet za vprašanja družbene ureditve, se postopoma
kristalizirajo konkretne oblike in postopki svobodne menjave dela. V pripravi je tudi že osnutek posebnega sistemskega
zakona s tega področja. V samoupravnih interesnih skupnostih, zlasti v njihovih izvršilnih organih in strokovnih službah! so v prvi polovici letošnjega leta vložili veliko naporov v oblikovanje in konkretizacijo meril in sestavin svobodne menjave dela, kar naj bi služilo objektivizaciji cene programov SIS. Prodrla je tudi zamisel o enotnih dogovorjenih programih v posameznih družbenih dejavnostih, s čimer
je bila dosežena večja objektivizacija sistema solidarnosti.
Načela svobodne menjave dela ter elementi, merila, normativi in enotni dogovorjeni standardi so se delno že izrazili
tudi v predlogih samoupravnih sporazumov o temeljih planov družbenih dejavnosti. Pri tem so nekatere dejavnosti
bolj, druge manj dosledne.
Slabši je položaj pri temeljnih udeležencih svobodne menjave dela. Le redke so TOZD v materialni proizvodnji, ki so
doslej opredelile elemente za pripravo samoupravnih sporazumov o svobodni menjavi dela (t. j. elemente o svojih potrebah glede družbenih storitev). Prav tako ni opredelila
svojih elementov okoli polovica TOZD družbenih dejavnosti.
To pomeni, da osnovni nosilci stopajo v proces sporazumevanja nepripravljeni in da je sklenitev sporazuma še vedno
močno odvisna od samih organov samoupravnih interesnih
skupnosti. Posledica je, da se pri izvajalcih še vedno ohranja proračunska miselnost, pri uporabnikih pa sredstva za
družbene dejavnosti še zmerom pogosto obravnavajo kot
strošek, ki nima prave zveze z njihovimi dejanskimi potrebami.
Posebna vzorčna anketa o družbenih dejavnostih je pokazala, da precejšen del temeljnih organizacij združenega dela v svojih statutih niti ne predvideva obveznosti planiranja; kjer to predvidevajo, pa statuti večinama še niiso usklajeni z zakonom. Zanemarjajo se z zakonom predvideni postopki oblikovanja planov. Plane ali osnutke planov ima
64 odstotkov anketiranih temeljnih organizacij združenega dela, vendar teh planov ne gre obravnavati kot dokončnih,
kajti niso še sprejeti samoupravni sporazumi o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti za storitve družbenih
dejavnosti v občinah in republiki. Vse to je seveda negativno vplivalo tudi na kvaliteto in usklajenost planov združenega dela v materialni proizvodnji.
Dogovorjeni akcijski program za sprejemanje samoupravnih sporazumov o temeljih planov družbenih dejavnosti TOZD
je bil voden s ciljem, da delavci v združenem delu čimbolj
celovito, izhajajoč iz analize svojih konkretnih dohodkovnih
možnosti obravnavajo vse vidike družbene reprodukcije in
svoje celovite potrebe. Ta vidik planiranja je uspel le deloma, kajti v TOZD so svoje potrebe glede razširitve materialne osnove za proizvodnjo opredeljevali že v lanskem letu. Kljub temu je akcijski program omogočal, da se razprava o sredstvih za družbene dejavnosti poveže z analizo tekočih rezultatov gospodarjenja v T03D ter z razpravami o
njihovi modernizaciji, racionalizaciji in izboljšanju poslovanja oziroma v posameznih primerih tudi v razpravo o možnostih sanacije. Stopnja poglobljenosti vseh teh razprav pa
je bila seveda od TOZD do TOZD različna. Gotovo ni manjkalo tudi organizacij, v katerih so bile te razprave dokaj
formalne.
Iz vsega navedenega je očitno, da bo za afirmacijo svobodne menjave dela treba družbeno akcijo v večji meri
usmeriti na temeljne nosilce planiranja.
3.1.7. Kljub težavam, ki so spremljale priprave in oblikovanje občinskih planskih dokumentov, so vsa občine ra8

zen Kopra, Iaole in Pirana,12 Obalna skupnost in mesto
Ljubljana sprejele svoj družbeni plan. Tudi dogovor o temeljih družbenega plana so sprejele vse družbeno-politične
skupnosti, razen občin Litija, Sežana, Koper, Izola, Piran
in Obalne skupnosti, ki pa so namesto tega sprejele druge
dogovore in sporaziume na posameznih področjih družbenoekonomskega razvoja.
Iz posebne ankete o uresničevanju družbenih planov v
občinah, na katero je doslej odgovorilo le okoli tri četrtine
občin, je razvidno, da so udeleženci dogovora o temeljih
družbenega plana teh občin TOZD, SIS in KS. V družbene
plane občin so vključena vsa pomembnejša področja družbenega razvoja, kot npr. razvoj samoupravnih odnosov, naloge skupnega pomena, zaposlovanje, izobraževanje itd. Poleg teh dveh planskih dokumentov so v večini občin sprejeli družbene dogovore in samoupravne sporazume, ki v merilu občine urejajo posamezne aktivnosti, ali pa jih še pripravljajo. Najpogosteje so to dogovori in sporaziumi s področja stanovanjske in komunalne dejavnosti, pospeševanja
razvoja kmetijstva, financiranja dejavnosti krajevne skupnosti, ljudske obrambe in družbene samozaščite, vodnega gospodarstva, elektrogospodarstva, PTT prometa, cestne infrastrukture, varstva okolja, požarne varnosti in družbenih dejavnosti (slednji so večinoma v pripravi). V večini občin so
v sprejetih dokumentih opredelili tudi politiko pospeševanja
razvoja manj razvitih območij v občini.
Te dokaj ugodne ugotovitve kažejo na to, da se novi sistem družbenega planiranja v občinah postopoma uveljavlja.
Pri tem pa velja omeniti, da je proces pripravljanja in oblikovanja planskih dokumentov pogosto tekel predvsem v
strokovnih službah in izvršnih svetih skupščin občin ter da je
bilo sodelovanje med posameznimi nosilci planiranja večkrat
premajhno. Planski dokumenti občin so tudi metodološko in
vsebinsko pogosto premalo vsklajeni s planskimi dokumenti drugih nosilcev planiranja. Tudi kvaliteta med posameznimi občinami je zelo različna. Dogovori o temeljih družbenih planov občin pa so v več primerih premalo konkretni
in pogosto poudarjajo predvsem globailne usmeritve iz družbenih planov.
Mani ugodne so ugotovitve o medobčinskem sodelovanju, saj le del obdin opredeljuje razvoj nekaterih področij
(npr. vodna oskrba, zaposlovanje, cestno omrežje ipd.) skupaj z drugimi občinami.
3.1.8. V republiki so priprave in sprejemanje družbenega plana potekale vzporedno z oblikovanjem in sprejemanjem dokumenta družbenega plana SFR Jugoslavije. Sočasnost postopka je omogočila, da so se v družbenem planu
SFR Jugoslavije lahko upoštevali' že oblikovani razvojni interesi SR Slovenije. Hkrati je pripomogla k neposrednejšemu vgrajevanju elementov posameznih, med republikami
dogovorjenih skupnih ciljev, nalog in obveznosti, v dokumente družbenega plana SR Slovenije. Te ugotovitve pa le delno veljajo za številne dogovore o temeljih družbenega plana
SFR Jugoslavije, ki se sprejemajo z veliko zamudo.
V SR Sloveniji so bili v gospodarstvu sprejeti vsi samoupravni sporazumi in dogovori (razen za zunanjetrgovinsko menjavo, za letališki promet, za varstvo okolja in za
družbene dejavnosti), ki so posebnega družbenega interesa
in pomena za oblikovanje skupne razvojne politike. To je
omogočilo oblikovanje in sprejemanje dogovora o temeljih
družbenega plana SR Slovenije in na teh osnovah tudi
samega dokumenta družbenega plana.
V republiki so bili storjeni veliki napori (številna gradiva, posveti, dejavnost družbenopolitičnih organizacij) za
čim popolnejšo uveljavitev načel in določil zatona o temeljih
sistema družbenega planiranja pri temeljnih nosilcih in drugih udeležencih družbenega planiranja, še zlasti glede postopkov oblikovanja, sprejemanja in vsebine dokumentov.
Neposreden smoter je bil, da bi družbeni plan slonel na
čimbolj čvrsto in jasno dogovorjenih ter razčlenjenih nalogah, pravicah in obveznostih, še posebej tistih, ki se sprejemajo v samoupravnih interesnih skupnostih, ki dedujejo
na področju dejavnosti posebnega družbenega interesa. To
je tudi v precejšnji meri uspelo, razen na področju druž* Obalna občin« so sprejele samo skupen družbeni plan.
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benih dejavnosti, kjer samoupravno sporazumevanje o storitvah in razvoju teh dejavnosti še vedno poteka in bo zato
potrebno dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije dopolniti s posebnim aneksom.
V pripravi je republiški zakon o sistemu družbenega
planiranja, v katerem bo določila zveznega zakona o temeljih sistema družbenega planiranja treba razdeliti in dopolniti predvsem na tistih točkah, kjer je praksa pokazala
na pomanjkljivosti, nejasnosti in nerazdelanost rešitev.
3.1.9. V federaciji so potekala in še potekajo dolgotrajna usklajevanja na področju dejavnosti, ki so posebnega pomena za uresničevanje dogovorjene razvojne politike
SFR Jugoslavije. Sprejemanje nekaterih pomembnih dogovorov zelo zamuja, kar se negativno odraža na uresničevanje sprejetih usmeritev. Negativni vidik usklajevanja, dogovarjanja in sprejemanja teh dogovorov je, da se v zaključnih fazah pogosto omejuje le na aktivnost in dogovarjanje
izvršnih svetov skupščin socialističnih republik in avtonomnih pokrajin. Združeno delo je bilo vključeno v proces
usklajevanja bolj v začetnih fazah, odvisno od stopnje samoupravne organiziranosti v posameznih republikah in pokrajinah.
Od dogovorov, ki predstavljajo osnovo za sprejetje
Družbenega plana Jugoslavije in za prevzemanje posebnih
obveznosti federacije, republik in avtonomnih pokrajin, so
bili sprejeti dogovori o temeljih družbenega plana Jugoslavije za naslednja področja: bazna kemija, nekovine, strojegradnja in ladjedelništvo, želeaniški promet, PTT promet,
magistralne ceste, zračni promet, pomorsko ladjevje in luke, rečno ladjevje in luke, agr©industrijski kompleks in inozemski turizem. Sprejet je bil tudi dogovor o usmerjanju
in koriščenju posojila Mednarodne banke za obnovo in
razvoj. Niso bili še sprejeti dogovori za elektroenergetiko
in premogovništvo, za razvoj na področju nafte in plina,
za črno metalurgijo, za barvno metalurgijo ter dogovor o
kriterijih usmerjanja in koriščenja dopolnilnih inozemskih
sredstev za razvojne potrebe Jugoslavije. Dogovora za razvoj
barvne metalurgije in za razvoj elektroenergetike in premogovništva sta usklajena in pred podpisom. Bistveno se
še razhajajo stališča glede nafte in plina ter usmerjanja
in koriščenja tujih sredstev.
Noben dogovor, ki spada v vrsto dogovorov, s katerimi se zagotavlja uresničevanje Družbenega plana Jugoslavije, še ni bil sprejet. V usklajevanju pa so dogovori: o
kontinuiteti izgradnje kapacitet po letu 1980 v dejavnostih
posebnega pomena (za elektrogospodarstvo in premog, za
proizvodnjo in potrošnjo plina,, za barvno metalurgijo, za
nekovine, za bazno kemično Industrijo), o nadaljnji pre-

razdelitvi dela davka na derivate nafte za vlagnaje v dogovorjeni razvoj cestne mreže ter dogovor o določanju obsega in vira dodatnih sredstev za krdeitiranje plasmaja opreme in ladij na domačem trgu. Niso pa še predloženi v
usklajevanje dogovori: o kontinuiteti izgradnje kapacitet črne
metalurgije; o kontinuiteti izgradnje proizvodnih kapacitet
na področju nafte; o merilih za določanje prispevkov organizacij združenega dela republik in pokrajin k uresničevanju plačilne bilance Jugoslavije; o zagotavljanju pravica za
pridobivanje deviz tistim organizacijam združenega dela, katerim je z akti in ukrepi federacije izvoz prepovedan ali
omejen; o politiki, smereh in okvirih ukrepov za spodbujanje izvoza blaga in storitev in dogovor o načinu zagotavljanja sredstev za kreditiranje izvoznih poslov, vključno opreme in iadij.
Tudi od dogovorov, ki naj bi jih sprejeli le izvršni organi federacije, republik in avtonomnih pokrajin, še ni bil
sprejet nobeden. V usklajevanju oziroma sprejemanju pa so
dogovori: o prometni politiki SFR Jugoslavije; o ekonomskih
in drugih ukrepih, s katerimi bodo železnici zagotovljeni
normalni pogoji poslovanja; o pogojih za opravljanje in razvoj notranjega zračnega prometa; o ukrepih ekonomske
politike za pospeševanje razvoja dejavnosti posebnega pomena; o reguliranju in racionalizaciji uvoza tehnologije, pogojev nakupa in eksploatacije licenc; o usklajevanju predpisov s področja gostinstva in turizma ter dogovor o stimulaciji skupnega deviznega dohodka iz turizma.
3.1.10. Ob sprejetju družbenega plana SR Slovenije in
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije je bilo
poudarjeno, da je potrebno čimprej pripraviti dogovor o
temeljih prostorskih planov in prostorske plane. Ta obveza
je opredeljena z resolucijo za leto 1977. Delo na pripravi
dogovorov o temeljih prostorskih planov je v teku. Spremljajo pa ga težave, ki so se nakopičile v preteklem obdobju, zlasti neusklajenosti veljavne zakonodaje s tega področja. So pa predvsem v tem, da se urbanistični programi in
plani ne pripravljajo hkrati, v postopkih sprejemanja (javna razgrnitev), v pomanjkanju kontinuitete in podobno.
Pri sedanjem pristopu k pripravi prostorskega plana
Slovenije bomo uporabili tisti dal vsebine in izkušenj sedanjega urbanističnega planiranja, ki je opredeljeno predvsem
z veljavno tehnično zakonodajo in prakso, ki se je v določeni meri že ustalila, vendar ob upoštevanju zahtev zakona
o temeljih sistema družbenega planiranja in načel zakona
o združenem delu. Z zakonom o sistemu družbenega planiranja SR Slovenije pa bo potrebno postaviti tudi osnove
za uskladitev urbanistične zakonodaje.

3.2. GLOBALNI KAZALCI IZ SREDNJEROČNIH PLANOV TEMELJNIH
ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA V MATERIALNI PROIZVODNJI
3.2.1. Zbiranje in stanje obdelave ankete, s katero bomo
— stopnje rasti v %
posneli najpomembnejše kazalce iz planov razvoja temeljnih
— v stalnih cenah
organizacij združenega dela in enovitih organizacij združenega dela v gospodarstvu SR Slovenije ter kazalce o njiho1976—1980
vem izvrševanju, še ne dopušča izdelave podrobnejšega pregleda in analize samoupravnih planov. To bo storjeno v dopolnjeni oktobrski analizi izvajanja družbenega plana SR Slovenije. Ne glede na omejeno vrednost razpoložljivih podatkov pa se zdi v zvezi z oblikovanjem politike uresničevanja
•MBNO
l-BN
družbenega plana za leto 1978 vendarle koristno že sedaj
'Su 6*5g
rt O
•o cn
aH
opozoriti na nekatere pomembnejše narodnogospodarske tendence in probleme, ki izhajajo iz teh planov (oziroma pred13,5"
6,4
17,6"
videvanj tistih organizacij združenega dela, ki še nimajo Družbeni proizvod
plana).
Zaposlenost v družbenem
sektorju gospodarstva
2,7
4,1
5,0
3,3
Produktivnost dela
9,4
3,6
12.6
3,7—4,0
Realni OD na zaposlenega
3,0
6,0
8,2
1,8
Izvoz blaga
22,5
8,2
21.7
5-«
Uvoz surovin in reprodukcijskega materiala
6,0
11,4
29,4
7—8
» Prikazana je rast sredstev amortizacije in doseženega dohodka.
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Primerjava temeljnih narodnogospodarskih kazalcev razvoja iz srednjeročnih planov temeljnih organizacij združenega dela s tistimi iz družbenega plana SR Slovenije kaže, da
plani temeljnih organizacij združenega dela v seštevku znatno
presegajo predvidevanja družbenega plana SR Slovenije. Primerjava te ankete z anketami, ki so bile izvedene na začetku leta 1975 in 1976, pa kaže na presenetljivo podobnost globalnih kazalcev, kar daje sklepati, da organizacije združenega
dela v procesu nastajanja in vsklajevanja planov od prvih
osnutkov do njihovega sprejetja v glavnem niso spreminjale
prvotnih konceptov in je učinek medsebojnega vsklajevanja skromen, razen na področjih, za katera so v okviru samoupravnih interesnih skupnosti sklenjeni samoupravni sporazumi. Tedaj pripravljene globalne analize razvojnih možnosti
SR Slovenije in analiza minimalnih kazalcev iz osnutkov
planov organizacij združenega dela so opozarjale na tendence prekoračitev objektivnih narodnogospodarskih razvojnih
možnosti in okvirov, vendar niso imele željenega vpliva na
proces vsklajevanja med nosilci planiranja. Nezadosten je bil
tudi vpliv analiz in resolucije o uresničevanju družbenega
plana SR Slovenije na vsklajevanje planov temeljnih organizacij združenega dela za leto 1977.
Značilno je, da temeljne organizacije združenega dela planirajo v povprečju zelo visoko dinamiko gospodarskega razvoja, zasnovano na večjem obsegu investicij v osnovna sredstva, kot se računa v družbenem planu, zlasti pa na občutno
višjem porastu produktivnosti dela in učinkov gospodarnejšega poslovanja ter ob zelo intenzivni usmerjenosti na izvozna
tržišča. V politiki delitve ustvarjenega dohodka so dali najmočnejši poudarek in prednost krepitvi sredstev za enostavno in razširjeno reprodukcijo. Za oceno realnosti teh planov
pa je pomemben podatek, da je trenutno še vedno za skoraj
50 odstotkov vrednosti predvidenih investicij dokumentacija
šele v pripravi, za 38 odstotkov pa še ni zagotovljeno finančno kritje.
3.2.2. Po doslej zbranih podatkih planirane investicije v
osnovna sredstva v organizacijah združenega dela za 22 odstotkov presegajo sredstva, ki so bila v družbenem planu
ocenjena kot realno razpoložljiva. Ta odstotek bo po končani
obdelavi podatkov precej višji. Iz strukture virov financiranja pa je razvidno, da računajo temeljne organizacije združenega dela z okoli '30 odstotkov lastne udeležbe, 20 odstotkov
združenih sredstev ter 50 odstotno udeležbo domačih
in tujih kreditov. Planirano združevanje sredstev izven delovnih organizacij in samoupravnih interesnih skupnosti je so-

razmerno majhno, združevanje sredstev z osnovnimi organizacijami združenega dela in drugih republik pa je v obeh
smereh zanemairljivo nizko. Zelo skromna (0,6 odstotka) j«
udeležba sredstev iz sovlaganj tujih partnerjev, v planih temeljnih organizacij združenega dela pa se predvideva celo
njeno zmanjšanje. Zahteve po kreditih bank in tujih posojilih
ne presegajo bistveno narodnogospodarske zmožnosti. Na
tem področju je v določeni meri opaziti rezultate vsklajevanj
planov, ki so se vršila ob sprejemanju samoupravnih sporazumov o temeljih plana poslovnih bank.
čeprav kažejo podatki ankete na določene odmike od
strukture investicij po področjih, kot je bila predvidena a
družbenim planom, je treba ugotoviti, da so sredstva za temeljne smeri vlaganj zagotovljena s samoupravnimi sporazumi o združevanju in z dogovorjenimi kriteriji investicijske
politike. Vprašljive so torej predvsem možnosti za izvedbo
tistih investicij, ki so jih organizacije združenega dela planirale mimo teh skupno dogovorjenih osnov.
Temeljne organizacije združenega dela so od planiranih
vlaganj okoli 43 odstotkov predvidele za vlaganja v nove
zmogljivosti, 38 odstotkov za modernizacijo, ostalo pa v glavnem za vzdrževanje.
3.2.3. Precej ugodnejšo sliko kaže uveljavljanje plačilnobilančnega kriterija. Tako je pri 24 odstotkov planiranih
investicij v temeljnih organizacijah združenega dela 30 in
več odstotkov povečane zmogljivosti namenjeno izvozu ali
neposrednemu nadomeščanju uvoza. V industriji (brez energetike) znaša ta usmerjenost celo 37 odstotkov. Ob takšnih
značilnostih investicij planirajo izrazito dinamično gibanje
izvoza, znatno počasnejšo rast uvoza surovin in reprodukcijskega materiala ter izboljšanje salda za obdobje 1976—1980.
Vendar pa uresničevanje teh planov v letu 1977 precej odstopa od sprejetih usmeritev. Tako kažejo seštevki planov
temeljnih organizacij združenega dela ponovno občutno poslabšanje razmerja med izvozom in uvozom v letu 1977. Obseg investicij naj bi se povečal celo za 61 odstotkov, plani
zaposlovanja pa ne upoštevajo sprejetih samoupravnih sporazumov.
Navedene tendence navajajo na zaključek, da v organizacijah združenega dela marsikje ni čvrstih programov in tudi
volje za izvajanje sprejetih planov. To pa terja zaostritev odgovornosti poslovodnih in izvršilnih organov ter dosledno
vztrajanje na uresničevanju določil zakona glede rednega
poročanja in polaganja računa o izvršenih nalogah nosilcem
odločitev.

3.3. NEKATERI VIDIKI UVELJAVLJANJA KVALITETNIH DEJAVNIKOV
RAZVOJA
3.3.1. Pri uvel'ja/vljanju kvalitetnih dejavnikov razvoja14 v
v letih 1976 in 1977 ostaja v ospredju problem kadrov in znanja ter uporaba tega znanja.
Raven strokovnosti zaposlenih se le postopoma izboljšuje. V letu 1976 se je na novih in izpraznjenih delovnih
mestih zaposlilo okoli 37 tisoč delavcev, med temi so bili
kadri s srednjo, višjo in visoko izobrazbo udeleženi z 22 odstotkov, medtem ko znaša planirani delež teh kadrov leta
1980 31 odstotkov. Da bi do leta 1980 dosegli predvidene spremembe izobrazbene strukture zaposlenih, bi bilo potrebno
ob ustreznem razvoju strukture dala intenzivirati tudi organizirano izobraževanje ob delu.
Odpiranje produktivnejših, po delu in znanju zahtevnejših delovnih mest poteka prepočasi, saj je v strukturi dela
še vedno okoli 48 odstotkov delovnih mest za strokovno manj
zahtevna dela. Med prilivom kadrov iz šol v SR Sloveniji je
u za poglobljeno analizo uveljavljanja kvalitetnih dejavnikov razvoja manjkajo podatki. Na primer statistični podatki o modernizaciji
in o izkoriščanju proizvodnih zmogljivosti obstajajo le za leto 1874
oziroma 1S75; ni zadostnih podatkov o inovacijah, o organizaciji proizvodnje in še drugih kvalitetnih faktorjih. V teh primerih se naslanjamo na vzorčne podatke, opažanja in ocene. Po drugi strani je od
sprejetja družbenega plana SE Slovenije preteklo le 10 mesečev; ta čas
pa je prekratek, da bi se lahko pokazale zaznavnejše spremembe v
trendih kvalitetnih dejavnikov razvoja.
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znašal delež kadrov s poklici ozkega profila 37 odstotkov, s
širokim profilom 36 odstotkov ter s srdenjo, višjo in visoko
šolo 27 odstotkov. S temi delavci sta se v letu 1976 lahko
pokrivali le dve tretjini vseh potreb po kadrih. Najobčutnejšd
primanjkljaj se je pojavljal pri poklicih ozkega profila, zato se je približno 50 potreb po teh delavcih pokrivalo s prilivom delavcev iz ostalih socialističnih republik.
Med strokovnimi delavci s srednjo, višjo in visoko izobrazbo, ki so se v letu 1976 zaposlili na izpraznjenih in novih
delovnih mestih, je bilo nekaj nad 20 odstotkov delavcev s
poklici ekonomske smeri. Močneje so bili zastopani tudi tehnični poklici, vendar v glavnem z višjo in visoko izobrazbo
ter tudi zdravstveni delavci. Pri usklajenosti poklicne strukture novozaposlenih s potrebami organizacij združenega dela
ostaja še vedno nerešeno vprašanje pokrivanja potreb po tehničnih strokovnih delavcih širših in širokih poklicnih profilov, zlasti na ravni srednje strokovne izobrazbe.
3.3.2. Temeljna planska usmeritev o povezanosti vzgoje
in izobraževanja z združenim delom se začenja uresničevati
zlasti z oblikovanjem posebnih izobraževalnih skupnosti in
usmerjenega izobraževanja.
Ob tem kaže opozoriti na nekatere probleme, ki lahko
vplivajo na stopnjo in hitrost povezovanja.
Planiranje kadrov v organizacijah združenega dela še
ne poteka po enotni in usklajeni metodologiji. Kljub že seporočevalec

daj neugodni kadrovski strukturi izraža združeno delo kot
celota še nadalje težnjo po povečevanju kadrov pravno-upravne, poslovno-organizacijske in družboslovne smeri.
Nezadostna aktivnost in še premajhna organiziranost
združenega dela pri oblikovanju kadrov in usmerjanju njihovega izobraževanja se kaže pri izobraževanju ob delu in pri
štipendiranju, ki sta premalo usklajena z družbenimi potrebami. študij ob delu je v ved kot polovici primerov in na
vseh stopnjah izobraževanja še zasebna zadeva posameznikov,
ki si za svoje nadaljnje strokovno usposabljanje ali prekvalifikacije največkrat izbirajo študijske smeri iz neproizvodne
sfere poklicev, ne glede na to, kje so sedaj zaposleni. Po
drugi strani pa teče več kot polovica vsega izobraževanja ob
delu, ki ga usmerjajo organizacije
združenega dela, po neverifiiciranih, internih programih.15 V nasprotju s težnjami štipendijske politike je začelo zaostajati število kadrovskih
štipendij, hkrati s tem pa je nesorazmerno raslo število štipendij iz združenih sredstev. Ko je postal položaj kritičen,
so bili sprejeti ukrepi za izboljšanje stanja.
3.3.3. Glede vključevanja razvojno raziskovalnih institucij pri reševanju problemov v materialni proizvodnji in pri
dviganju tehnološke ravni je sicer opaziti pozitivne premike,
zlasti prek neposrednega sodelovanja med organizacijami
združenega dela v materialni proizvodnji in v okviru družbenih dejavnosti, vendar pa so rezultati še skromni. Vzroki
za to pa niso vedno na strani razvojno raziskovalnih institucij, temveč tudi pri organizacijah združenega dela — uporabnikih. Zaostajanje na tem področju je predvsem posledica
treh osnovnih vzrokov:
— zaradi razdrobljenosti in slabe povezanosti organizacije združenega dela s svojimi strokovnimi potenciali ne
obvladajo dovolj dolgoročnega programiranja in širših in
ambicioznejših raziskovalnih projektov;
— nerazvite trajnejše povezave posameznih raziskovalnih institucij z neposrednimi porabniki na osnovi dohodkovnih odnosov;
— premalo je razvita motivacija za vlaganje v raziskovalno delo in za povečanje dohodka na osnovi produktivnosti
in kvalitete proizvodnje.
V družbenoekonomsko politiko bi bilo potrebno vgrajevati še dodatne elemente za spodbujanje skupnih naložb v
raziskovalno dejavnost. Stik med uporabniki v združenem
delu in med izvajalci raziskovalne dejavnosti mora sloneti
na realnih in konkretnih interesih, ne pa le na načelnem ugotavljanju splošnega družbenega interesa za to področje.
Vzpodbudno je dejstvo, da so v temeljnih organizacijah
združenega dela v gospodarstvu prisotne močne težnje krepitve razvojno-raziskovalne dejavnosti v okviru samih temeljnih organizacij, še bolj pa v okviru večjih asociacij združenega dela. Na to kažejo podatki ankete o minimumu kazalcev
iz planov razvoja temeljnih organizacij združenega dela razvoja, po katerih je v letu 1976 močno naraslo število delavcev, ki stalno opravljajo raziskovalno, oziroma razvojno delo, za naslednja leta pa so podobna predvidevanja, še ugodnejši so podatki za sredstva namenjena za razvojno raziskovalno delo opravljeno v temeljnih organizacijah združenega
dala, zlasti pa ogled naraščanja sredstev temeljnih organizacij združenega dela namenjenih za raziskovalno in raavojno
delo v drugih organizacijah združenega dela."
Hitra rast sredstev za razvojno in raziskovalno delo odpira pot za dviganje tehnološke ravni in produktivnosti dela.
Uresničevanje te strateške naloge pa ovira premočan odliv
« Izobraževanje ob delu zajema v svojih oblikah (družbeno strokovno in splošno) sicer čedalje več delavcev. Po podatkih RK SZDL
Slovenije se je izobraževalo v letu 1975/1976 118.600 odraslih kar je
ve«, kot je vseh študentov srednjih in visokih šol skupaj.
" Po prvih podatkih ankete iz planov razvoja, predvidevajo temeljne organizacije združenega dela v gospodarstvu naslednje trende na
področju razvojno-raziskovalne dejavnosti:
Povprečne letne
stopnje rasti
v%
19717 1076—1980
Povprečno število delavcev TOZD, ki stalno opravljajo
raziskovalno, oziroma razvojno delo
19,9
115,2
Sredstva za raziskovalno in razvojno delo v TOZD
32,5
25,8
Sredstva za raziskovalno in razvojno delo v drugi OZD 69,7
35^0
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kadrov iz neposredne proizvodnje v režijske službe v okviru
jrganisacij združenega dela in v dejavnosti izven gospodarstva.
3.3.4. Ena od važnih usmeritev v družbenem planu SR
Slovenije je prehajanje na višjo stopnjo predelave in na
povečanje deleža znanja v vrednosti končnih proizvodov ali
storitev. Na tem področju je opaziti nekatere pozitivne premike, predvsem v elektroniki (mikroelektronika, računalništvo, sistemi in naprave za avtomatizacijo) in v strojegradnji (ožja delitev dela in prehajanje na gradnjo kompletnih
objektov). Pri gradnji kompletnih objektov pa se delitev
dela ne sme omejiti le na SOZD strojegradnje; postopoma
se mora razširiti na vse komplementarne dejavnosti. Posebno
pa je pomembno, da se bo proces prestrukturiranja in organiziranja odvijal tako, da se bo naše gospodarstvo, pri prenašanju tehnologij in pri gradnji objektov, zlasti v deželah
v razvoju, pojavljalo kot nosilec poslov. V tem pogledu zelo
zaostajajo za drugimi republikami. S tega vidika je negativno dejstvo, da se naše projektantske organizacije ne pojavljajo kot organizator del, nasprotno — slabo se povezujejo z
domačimi proizvajalci opreme, saj je delež domače opreme
v njihovih projektih izredno majhen (po oceni znaša okoli
10 odstotkov vrednosti objektov).
3.3. 5. Izkoriščanje proizvodnih kapacitet je nizko; v letu
1975 so industrijske organizacije v SR Sloveniji izkoriščale
proizvodne zmogljivosti 76 odstotkov glede na najvišjo mesečno proizvodnjo v drugi polovici tega leta. To je ugodnejše
od jugoslovanskega poprečja (73 odstotkov), vendar pa imamo na razpolago še velike neizkoriščene rezerve, saj je možno doseči tudi višje stopnje izkoriščenosti (85—9o odstotkov). Najnižji izkoristki so doseženi v grafični industriji
(63 odstotkov), kovinski industriji (71 odstotkov) in kemični
industriji (75 odstotkov), največji pa v črni metalurgiji (90 odstotkov), barvni metalurgiji (87 odstotkov), industriji gradbenega materiala (87 odstotkov), industriji nafte in plina
(87 odstotkov) ter v industriji celuloze in papirja (86 odstotkov). V letu 1976 je bilo izkoriščanje proizvodnih kapacitet še slabše, saj je proizvodnja le malo porasla, kljub številnim novim zmogljivostim. Važnejši vzroki za slab izkoristek proizvodnih zmogljivosti so razen konjunkturnih razmer
tudi slab izkoristek delovnega časa, neizkoriščene možnosti
za uvedbo druge in tudi tretje delovne izmene, neskladnosti
v strukturi proizvodnje, uvozne omejitve in podobno. Na izkoristek delovnega časa vpliva tudi visok odstotek odsotnosti
z dela zaradi bolezni, kar se hkrati izraža tudi v naraščanju
sredstev za bolezenska nadomestila.
Glede uvedbe druge in tretje izmene ima SR Slovenija,
glede na jugoslovansko povprečje, slabše rezultate, pa tudi v
SR Sloveniji sami se je zasedenost v teh izmenah od leta
1973 postopno slabšala. To je razvidno iz izmenskega koeficienta delavcev, ki je v letih 1973, 1974 in 1975 znašal 1,48?;"
1,46 in 1,42 nasproti 1,49, 1,48 in 1,47 v Jugoslaviji. V slovenski industriji so bili 1. 1975 zlasti nizki koeficienti izmen delavcev v tobačni industriji (1,16), v industriji gradbenega
materiala (1,24) v elektroindustriji (1.26) in v živilski industriji (1,28).
3.3. .6 Med kvalitetnimi dejavniki je dan močan poudarek modernizaciji in avtomatizaciji proizvodnje
ter boljši
tehnični opremljenosti delovnih mest.18 Tehnična opremljenost delovnih mest se je v zadnjih treh letih izboljševala; izrazito je porasla v prometu, v okviru industrijskih dejavnosti
pa je najbolj porasla v papirno predelovalni industriji (zlasti
v industriji celuloze) in v črni metalurgiji, v okviru nekaterih izvozno usmerjenih dejavnosti, kot npr. v elektroindustriji, tekstilni industriji ter industriji usnja in obutve tehnična opremljenost v letu 1976 praktično stagnila — zaradi
nizke akumulativnosti. V primerjavi s poprečno nabavno
vrednostjo opreme na zaposlenega v gospodarstvu v letu
1976 (indeks 100), pa vsekakor izstopa elektroenergetika 2
Izmenski koeficient je rassmerje med zaposlenimi v vseh treh
izmenah in zaposlenimi v prvi izmeni. Ocenjuje se, da se Dri koeficientu med 1,5 in 1,8 delo odvija v dveh polnih izmenah
■> Glede tehnične opremljenosti delovnih mest je Slovenija v relativno neugodnem položaju, saj je imela po podatkih iz leta 1974 med
vsemi republikami najnižjo sedanjo vrednost opreme na zaposlenega,
in sicer 37 % glede na jugoslovansko povprečje.
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indeksom (578), nato črna metalurgija (305), promet (283),
ladjedelništvo (264), proizvodnja paipirja (246) in kemična
industrija (156). Zelo nizko na tej lestvici je gradbeništvo
(38), ter nekatere dejavnosti izvozno usmerjene predelovalne
industrije: industrija usnja in obutve (51), elektroindustrija
(59), kovinska industrija (79) in lesna industrija (82). Tekstilna industrija je v nekoliko boljšem položaju z indeksom 90.
Glede avtomatizacije proizvodnih postopkov je po strukturi nabavljenih sredstev za delo v industriji v letih 1972,
1973, 1974, 1975 (za leto 1976 še ni podatkov) in po tehnični
opremljenosti delovnih mest možno sklepati, da se, čeprav
počasi, uveljavljajo pozitivni premiki. V treh leth (1973—1975)
se je delež avtomatiziranih sredstev za delo v industriji povečal od 29 odstotkov na 37 odstotkov. Znotraj industrije pa
je ta proces zelo diferenciran. Pozitivni trendi so na področju energetike, črne metalurgije, proizvodnje papirja, v
tekstilni inustriji in industriji usnja in obutve, medtem ko
se v barvni metalurgiji, ladjedelništvu, industriji gradbenega
materiala, lesni industriji in industriji gume takšni premiki
še ne kažejo. Tudi v elektroindustriji ni opaziti ^pozitivnih
premikov; tendence v tehnični opremljenosti delovtiih mest
in v strukture nabavljenih sredstev za delo zlasti opozarjajo
na nadaljevanje delovne intenzivnosti, nizko stopnjo avtomatizacije in nizke stopnje predelave v tistih delih elektroindustrije, ki je sicer obravnavana kot propulzivna izvozno usmerjena panoga.
3.3.7. V preteklih letih sprejeti predpisi s področja zaščite, oziroma varstva pri delu so pripomogli, da se je stanje na tem področju znatno izboljšalo. Zaposlitev ustreznih strokovnih kadrov, zlasti pa njihova velika osebna odgovornost v primeru nesreč pri delu je pripomogla, da se je
število nesreč (tako lažjih kot predvsem težjih) v letu 1976

zmanjšalo. Podatki ankete o miminumu kazalcev iz planov
razvoja temeljnih organizacij združenega dela namreč kažejo,
da se je število lažjih nesreč pri delu v letu 1976 zmanjšalo
za okoli 2 odstotka, število težjih nesreč pa oelo za 11 odstotkov. Število izgubljenih dni zaradi bolezni ali nesreče s«
je v letu 1976 absolutno sicer povečalo za 5 odstotkov, vendar je ta porast precej manjši kot pri ostalih vzrokih izostan.
kov i dela. Kljub temu pa je mogoče ugotoviti, da v samih
temeljnih organizacijah združenega dela še niso sprejeli vseh
potrebnih ukrepov in programov, na osnovi katerih bi ustvarili pogoje za zmanjšanje neupravičenega izostajanja z dela.
Izpadli dohodek zaradi bolezni in nesreč ocenjujemo v letu 1976 na Okoli 4 milijarde din, neustvar jeni dohodek zaradi
nege družinskega člana pa na okoli 400 milijonov dinarjev.
Te številke brez dvoma kažejo, da bi bilo mogoče s povečanim samoupravnim nadzorom in z drugimi ukrepi še v znatni
meri povečati dohodek. K uresničevanju takega razvoja pa
bi lahko veliko prispevale zdravstvene organizacije, pa tudi
vzgojno-varstvene ustanove z boljšo organizacijo dela in s
prilagoditvijo delovnega časa potrebam združenega dela in
občanov.
3.3.8. Omenjeni in še drugi kvalitetni dejavniki razvoja
(npr. organizacija dela in poslovanja v asociacijah združenega
dela v družbeni nadgradnji) imajo velik vpliv na produktivnost dela in na poslovni uspeh organizacij združenega dela.
Ker pa je gibanje produktivnosti dela v veliki meri odvisno tudi od impulzov ki jih daje proizvodnji povpraševavisno tudi od impulzov, ki jih daje proizvodnji povpraševanje na domačem in tujih tržiščih, letošnja sorazmerno visoka rast produktivnosti še ne pomeni tudi trajnejšega uveljanja kvalitetnih dejavnikov razvoja.

3.4. OCENA RAZMERIJ PRI PRIDOBIVANJU IN RAZPOREJANJU DOHODKA
3.4.2. V letu 1976 je bil ob nizki stopnji realne rasti,
3.4.1. Družbeni proizvod celotnega gospodarstva naj bi
ob
zadrževanju
cen in ob ukrepih za preprečevanje anticipo predvidevanjih Družbenega plana SR Slovenije 1976—1980 pirane porabe, dosežen
relativno visok porast nominalnega
rastel po 6,1 odstotka povprečni letni stopnji, pri čemer naj) skupnega prihodka." Podatki
zaključnih računov kažejo,
bi v prvih dveh letih zaradi težke strukture investicij in tež- da je porasel za 20 odstotkov,izdohodek
jih pogojev gospodarjenja naraščal nekoliko počasneje. Do- Po področjih pa sta bila razporejena takole:pa za 17 odstotkov.
sežena rast družbenega proizvoda v prvih dveh letih je bila
po ©cenah naslednja:
— struktura na osnovi tekočih cen v %
— stopnje rasti v %
— v cenah leta 1975
Skupni prihodek
Dohodek

Družbeni proizvod
Celotno gospodarstvo
Industrija
Kmetijstvo
Gozdarstvo
Gradbeništvo
Promet
Trgovina
Gostinstvo
Obrt
Druge dejavnosti

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

r2S

iSV

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

5,1
5.8
3,7
1,5
3,4
8,1
3,7
3.4
5.5
2.9

6.1
6.8
3.3
2.4
7.2
3.9
6,1
5,0
5,7
2.5

Visoka rast v letu 1977 nekoliko popravlja dveletno povprečje, vendar še ni rezultat predvidenih strukturnih sprememb, temveč je predvsem posledica konjunkture na domačem in tujih trgih, ki pa se počasi umirja.
Oživitev industrijske proizvodnje ob koncu leta 1976 in
v letošnjem letu odločilno prispeva k rasti celotne proizvodnje. Zato se v letošnjem letu dokaj ugodno razvijata tudi
promet in trgovina. Kmetijstvo je imelo v letu 1976 dobro
letino, letos pa so zaradi neugodnih vremenskih razmer na
začetku leta prognoze manj optimistične.
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Družbeni sektor gospodar.
100,0
Industrija
62,4
Kmetijstvo
3,7
Gozdarstvo
1,2
Gradbeništvo
9,9
Promet
5,7
Trgovina
8,6
Gostinstvo
2,2
Obrt
5,0
Stanovanj sko-komun. dejavnost 1,3

100,0
63,4
3,2
1,0
9,4
5,8
8,3
2,2
4,5
2,2

100,0
52,0
3,4
1,3
9,7
7,6
15,1
2,4
6,5
2,0

100,0
51,0
3,4
1,3
10,0
7,4
15,4
2,6
6,3
2,6

Skoraj nespremenjena struktura proizvodnje in s tem
skupnega prihodka kaže, da se bodo učinki politike prestrukturiranja, ki so zelo izraziti v strukturi investioij, zaradi
dolgega aktivizacijskega obdobja tovrstnih naložb pokazali
šele čez nekaj let..
3.4.3. Materialni stroški so v letu 1976 rasli hitreje od
skupnega prihodka; povečali so se za okoli 24 odstotkov.
Na tako gibanje sta vplivala dva pomembna dejavnika: nadaljevanje že dalj časa opažene tendence hitrejšega naraščanja cen za surovine in reprodukcijskega materiala od cen
" Po podatkih iz zaključnih računov, tehnično prilagojenih opredelitvam skupnega dohodka po zakonu o združenem delu.
poročevalec

končnih izdelkov (tudi zaradi svetovnega premika cen), ter
slaba učinkovitost in koriščenje vloženih sredstev. Ce bi se
v letu 1976 zadržal delež materialnih stroškov iz leta 1975, bi
bil dohodek večji za okoli 4.500 milijonov din.
— v tekočih cenah
— v milijonih din

Se

s
iS

I
3
"
5r s

230.177,2
3.536,6

120,3
103,1

100,0
1,8

100,0
1,5

116,3
77.122,9

119,5

2,1
33,7

33,5

S
Celotni prihodek 191.340,1
Saldo (prirast) zalog 3.431,0
Popravek finančnega
rezultata
3.978,7
Bruto dohodek
64.542,8

Spremembe v sistemu obračuna zalog in finančnega rezultata so porast stroškov prikrile, tako da je dosegel »bruto«
dohodek (dohodek povečan za amortizacijo) skoraj fenak porast kot skupni prihodek (18,5 odstotka) in se je njegov delež
v skupnem prihodku zmanjšal le za 0,2 odstotne točke.20
Amortizacija po obveznih minimalnih stopnjah je porasla za 46 odstotkov, kar je v pretežni meri posledica revalorizacije in s tem visokega dviga vrednosti osnovnih sredstev v letu 1975. Delež amortizacije v celotnem prihodku se
je povečal od 3,2 odstotka v letu 1975 na 3,9 odstotka v letu
1976 in s tem ponovno dosegel udeležbo iz leta 1974. Višina
in dinamika celotne amortizacije (vključno s pospešeno)
omogoča zamenjavo osnovnih sredstev šele v 16 letih.
Doseženi dohodek je znašal okoli 68 milijard din, njegov
delež v celotnem prihodku pa se je v primerjavi z letam
1975 znižal za 1 odstotno točko. Razdeljeno je bilo za 1,1
milijarde
din več dohodka, oziroma skupaj z izgubo pri substanci21 okoli 1.278 milijonov din.
3.4.4. Realizacija dohodka po trimesečjih je precej odstopala od nekajletnega običajnega trenda. Medtem ko je
v prejšnjih letih odpadlo na I. polletje med 44 odstotkov in
47 odstotkov letne realizacije dohodka, je bilo v I. polletju
1976 doseženo le okoli 31 odstotkov, na zadnje trimesečje pa
je odpadlo več kot 40 odstotkov (v prejšnjih letih okoli 28
odstotkov do 31 odstotkov). Ob tako neenakomerni kvartailni realizaciji dohodka pa so imela izločanja iz dohodka za
pogodbene obveznosti, za osebne dohodke ter na njih vezane
dohodke za skupno porabo in za stanovanjski prispevek tendenco enakomernega naraščanja iz trimesečja v trimesečje.

Navedeno nesorazmerje med doseženim in razporejenim
dohodkom je v I. polletju, povzročilo, da je temeljnim organizacijam združenega dela. s področja materialne proizvodnje
ostalo za okoli .65 odstotkov manj nerazporejenega ostanka
dohodka kot v istem obdobju v letu 1975. Obenem so imele
za več kot 8,4 milijarde din nepokritih izdatkov. Kvartalno
nesorazmerje med ustvarjenim in razporejenim dohodkom
se je izboljšalo šele v IV. trimesečju, na katerega je odpadlo
preko 40 odstotkov doseženega dohodka in le okoli 29 odstotkov tekočih obveznosti. Izpad realiziranega dohodka med
letom, obveznost rednega pokrivanja osebnih dohodkov (in
na njih vezanih prispevkov) sta ob drugih razlogih v letu
1976 vplivala zadržanost v gospodarski aktivnosti, čeprav so
bila v istem času na računih v bankah prosta precejšnja
likvidna, sredstva.
Prirast sredstev na računih gospodarstva pri poslovnih
bankah je znašal v I. polletju 5,4 milijarde din. Do konca
leta 1976 se je stanje sredstev gospodarstva na bančnih računih povečalo tako, da je znašal prirast sredstev v celem
letu okoli 13 milijard din.
3.4.5. Kot se je ugotavljalo že med letom 1976, so tudi
zaključni računi pokazali, da so v delitvi naraščale vse oblike
porabe hitreje od ustvarjenih sredstev. Resolucijska predvidevanja o nekoliko počasnejši rasti vseh oblik porabe od
družbenega proizvoda se niso realizirala. Republiška izobraževalna in raziskovalna skupnost ter republiški proračun,
katerih dohodki so se oblikovali na osnovi doseženega dohodka, so imeli v letu 1976, glede na neenakomerno dinamiko
po trimesečjih, velik izpad dohodka, ki je bil deloma (na
nižji osnovi) pokrit v februarju leta 1977, ko so organizacije
združenega dela poravnavale obračunane obveznosti ob sprejemanju zaključnega. računa. Iz tabele v dokumentaciji (kjer
smo skušali dosedanji sistem zaključnega računa prilagoditi
zakonu o združenem delu) je po posameznih oblikaih porabe
vidno, kako so se deleži iz leta v leto povečevali. Znižal se
je samo delež sredstev za splošno porabo (ukinjen zvezni
prispevek za Bosansko Krajino in spremenjen sistem obraou.
navanja davka iz dohodka TOZD za republiški proračun).
Kot smo že v prejšnjih analizah opozarjali, naj omenimo visok delež dohodka, ki se izloča za bančne stroške in obresti,
saj že vsak 14. dinar dohodka odteče v banko.
Sredstva, ki se po poravnavi vseh obveznosti oblikujejo
v temeljnih organizacijah združenega dela za razširitev materialne osnove, postajajo tako ob slabih poslovnih rezultatih rezidualna postavka. Pokritje materialnih vlaganj s sredstvi za reprodukcijo iz tekoče delitve se je po posameznih
gospodarskih področjih gibalo takole:
— tekoče cene
— pokritje v %

•S S
"3§ »HI

— struktura v %
— realizacija 1976 = 100
■2,
'S
£
>!
Doseženi dohodek
Razdeljeno za osebne dohodke
(bruto), stanovanjski prispevek
in pogodbene obveznosti

30,7

28,9

40,4

45,9

25,5

28,6

M
Na splošno se materialni stroški, spremembe v zalogah in druge
finančne spremembe v analizah obravnavajo pod skupnim izraEOtn »porabljena sredstva«, ki kot celota v letu 1976 ne kažejo sprememb. S
takšnim
postopkom se zabriše problem naraščanja materialnih stroškov.
21
Vrednost proizvedenih dobrin je bila manjša od vrednosti porabljenih sredstev za to proizvodnjo.

poročevalec

Gospodarstvo
skupaj
Industrija
Kmetijstvo
Gozdarstvo
Gradbeništvo
Promet
Trgovina
Gostinstvo
Obrt

100,7
119,2
73,5
130,4
139,9
72.7
84.8
41,0
121,1

104,3
117,0
71,8
130,6
96,6
73,8
108,2
59,4
114,9

83,6 62,7 61,8
88,4 64,4 57,4
49,8 36,1 46,8
122,4 100,6 76,7
79,7 43,1 58.5
68,4 83,5 66,7
93,0 61,2 69.6
62,0 55,0 77,4
101,6 76,5 134,4

74,7 58,1
75,9 59.0
49,6 39.1
104,1 70,6
66,9 58,5
72,7 .66,1
78,6 47,8
58,8 46,6
108,6 116,7

Zaradi različne časovne dinamike akumulacije in vlaganj
so podatki za posamezna leta orientacijski, toda trend za
več leit kaže na močno upadanje deleža samofinanoiranja v
gospodarstvu Ostali viri naložb so sredstva, ki se oblikujejo
v bankah (depoziti, varčevanje prebivalstva), samoupravnih
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Interesnih skupnosti, proračunov, skladov in neto prilivi inozemskih sredstev.
V letu 1976 se gibanja iz prejšnjega petletja nadaljujejo
in se delež samofinanciranja gospodarstva v celoti im po
posameznih področjih, razen v industriji, še naprej zmanjšuje, kar je v nasprotju z usmeritvami družbenega plana za
obdobje 1976—1980 k povečevanju udeležbe lastnih sredstev
v materialnih naložbah gospodarstva.
3.4.6. Dosedanji sistem oblikovanja sredstev za razširjeno reprodukcijo je močno slonel na zagotavljanju sredstev
na kreditni osnovi, kar se kaže tudi v strukturi virov sredstev (v bilancah stanja — pasiva). Lastni viri sredstev predstavljajo približno tretjino sredstev in imajo tendenc0 upadanja (v letu 1975 so porasli zaradi pripisa ob revalorizaciji
vrednosti osnovnih sredstev). Glede na večanje deleža virov
financiranja razširjene reprodukcije iz prerazdelitve (predvsem kreditne), se bo ta tendenca še nadaljevala. Velika zadolženost gospodarstva je razvidna tudi iz primerjave med

oblikovanima sredstvi za pospešeno amortizacijo in poslovnim skladom iz delitve dohodka ter obveznostmi za odplačila:
— v m io din
— tekoče cene
Sredstva
(pospešena
amortizacija in
poslovni sklad
1974
1975
1976

7.309
7.497
5.834

Odplačila
v tekočem
letu
3.135
4.297
5.672

°/o odplačil od
sredstev
42,9
57,3
97,2

3.5. BILANCA KONČNE PORABE DRUŽBENEGA PROIZVODA
IN RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
25
3.5.1. Bilanca končne porabe družbenega proizvoda in pa 67,6 odstotka. Delež materialnih vlaganj gospodarstva
se
je
v
letu
1976
zmanjšal zaradi manjših vlaganj v zaloge26,
razpoložljivih sredstev naj bi pokazala, kolikšen del družbemedtem
ko
je
delež
vlaganj v osnovna sredstva porasel.
nega proizvoda in razpoložljivih sredstev je družba v doloV nadaljevanju analiziramo posamezne elemente družbečenem obdobju porabila za povečanje življenjskega standarda
nega proizvoda in razpoložljivih sredstev z vidika njihove
in kolikšen del za povečanje proizvodnih zmogljivosti.
v fazi delitve, prerazdelitve in končne porabe. V
V letu 1976 se je družbeni proizvod nominalno povečal strukture
tem času v bilanco končne porabe nismo mogli vključiti
za okoli 18 odstotkov; iz priliva inozemskih sredstev so se ocene za leto 1977, ker na dveh pomembnih področjih (skupv tem letu oblikovala nekoliko nižja sredstva kot v letu 1975, na in splošna poraba) velja začasno financiranje in je sistemi
tako da so razpoložljiva sredstva za potrošnjo porasla za svobodne menjave dela v fazi snovanja in dogovarjanja. Sele
okoli 17 odstotkov.
ko bodo sprejeti samoupravni sporazumi v družbenih dejavV 3končni porabi pa so se oblikovala naslednja raz- nostih,
bodo na osnovi sprejetih virov prispevkov in meril
merja:
možne tudi ustrezne kvantifikacije.
3.5.2. Na osnovi razmerij, ki so se oblikovala v delitvi
— tekoče cene
dohodka, in predvsem zaradi nadaljnjih prerazdelitev, je
— v mio din
osebna potrošnja kot celota dosegla v letu 1976 enak porast
kot razpoložljiva sredstva in je zato ostal njen delež v skupStruktura v % nih razpoložljivih sredstvih nespremenjen. Pri posameznih
vrstah sredstev za osebno porabo je prišlo do pomembnejših
m
<o
IS
premikov, ki so se odrazili tako v delitvenih razmerjih kot
ši
Si
>3 Ss
v rasti proizvodnje. Osebni prejemki iz dela in prejemki iz
delitve sredstev za skupno porabo (pokojnine, invalidnine,
Družbeni proizvod
otroški dodatki in drugo) so rasli nekoliko hitreje od rasti
(domači)
84.322 99.640 118,2 95,6 96,4
razpoložljivih sredstev (za 2,5 odstotne točke), kar je v delitNeto inozemska sredstva 3.915 3.749 95,8
4,4
3,7
vi dohodka vplivalo na oblikovanje manjših sredstev TOZD
Razpoložljiva sredstva 88.237 103.389 117,2 100,0 100,0
za akumulacijo. Izredno močan porast je bil dosežen pri
Osebna potrošnja
39.626 46.320 116,9 44,9 44,8
potrošniških posojilih, ki je bil štirikrat večji kot v letu
Vlaganja v gospodarstvo 26.419 28.887 109,3 30,0 27,9
1975 (od tega odpade na drugo polletje več kot 80 odstotkov).
— v osnovna sredstva 17.115 20.804 121,6 19,4 20,1
Na osnovi takšnega porasta sredstev se je predvsem v II.
— prirast zalog
9.304 8.083 86,9 10,6
7,8
polletju 1976 oblikovalo močno povpraševanje, ki je tudi
Vlaganja v družbeni
prispevalo k oživljanju industrijske proizvodnje.
9.023 10.739 119,0 10,2 10,4
standard in drugo
Osebni prejemki, ki so se oblikovali od dela s sredstvi
Materialni izdatki skupne
v lasti občanov, so rasli nekoliko počasneje. Na to je vplivain splošne porabe
6.554 7.464 113,9
7,4
7,2
la predvsem struktura proizvodnje v tem sektorju. PrejemKotizacija federaciji
4.542 5.340 117,6
5,2
5,2
Prispevki in obvezna 2
posojila za druge SR ' 1.812 2.178 120,2
2,0
2,1
» Osebno, skupno in splošno porabo sestavljajo naslednje postavko
Drugo24
261 2.461 —
0,3
2,4
iz končne delitve:
V strukturi končne porabe v prvem letu srednjeročnega
plana ni prišlo do spremembe deleža sredstev za osebno,
skupno in splošno porabo (vključno financiranje federacije)
v razpoložljivih sredstvih. V letu 1975 je znašal delež te porabe v razpoložljivih sredstvih 67,7 odstotka, v letu 1976
a Predhodni podatki, ki delno slonijo na ocenah (predvsem za leto
1976, npr.: DP, zasebne investicije in drugo).
23 Posojilo za gospodarsko nezadostno razvite republike in SAP Kolovo (saldo), plačevanje prispevkov od osebnih dohodkov po mestu
stalnega bivališča razvojne premije in drugo.
» Finančna prelivanja v odnosih s tujino in republikami, nerazporejena sredstva, časovne razmejitve, računska odstopanja in drugo.
14

Delež v razpoložljivih
sredstvih
v%
1975 1976
39.626 46.320 11116,9 44,9 44,8
— Osebna potrošnja
— Vlaganja v, družbeni standard
9.023 10.739 119,0 10,2 10,4
in drago
— Materialni izdatki skupne
6.554
7,4
7,2
7.464 113,9
in splošne porabe
4.542
5,2
5,2
5.340 117,6
— Kotizacija federaciji
Skupna osebna, skupna in
59.745 69.863 116,9 67,7 67,6
splošna poraba
a
Kljub temu z deležem družbenega proizvoda, ki gre v prirast
zalog, ne moremo biti zadovoljni, saj v razvitih tržnih ekonomijah
znaša okrog 2—4 %.

kl iz inozemstva so bili v letu 1976 nižji kot v prejšnjem letu,
predvsem zaradi nižjih dohodkov od dela v tujini. Zmanjšalo
se je namreč število naših delavcev zaposlenih v inozemstvu.
Zaradi teh tendenc so porasli vsi prejemki prebivalstva
v letu 1976 za okoli 23 odstotkov, po posameznih vrstah prejemkov pa so se oblikovala naslednja razmerja:
— v mio din
— te&oče cene
Delež v
razpoložljivih
sredstvih v °/o

Osebni prejemki iz dela
in iz delitve sredstev
skupne porabe
41.815
Prirast potrošniških
posojil
698
Sklad osebnih prejemkov
od dela s sredstvi,
ki so v lasti občanov 4.955
Prejemki iz inozemstva 2.444
Sk u p a j vsi osebni
prejemki prebivalstva 49.912

50.066

119,7

47,4

48,2

2.959

424,0

0,8

2,9

5.770
2.389

116,5
97,8

5,6
2,8

5,6
2,3

61.184

122,6

56,6

59,2

Kot efektivno povpraševanje po blagu obračunanem v
družbenem proizvodu se niso pojavili celotni osebni prejemki
prebivalstva. Del sredstev se je kot povečano varčevanje
prebivalstva, posojilo za ceste in krajevni samoprispevek prelil v banke ali k drugim nosilcem in prispeval k povečanju
razpoložljivih sredstev za investicije. Del sredstev je bil porabljen za plačevanje določenih opravnih dajatev (carine,
takse, davki, zavarovanje), del pa za neproizvodne storitve
(najemnine za stanovanja, druge osebne storitve), ki se po
konceptu materialne proizvodnje ne obračunavajo v družbeni
proizvod." Sredstva, izločena za te namene, so rasla hitreje
od skupnih prejemkov prebivalstva, kar je vplivalo na to,
da je osebna potrošnja kot del končne porabe družbenega
proizvoda rasla po približno isti stopnji kot razpoložljiva
sredstva, kar kaže naslednja tabela:
— v milij. din
— v tekočih cenah
Delež v
razpoložljivih
sreastvin v "o
1975
1975
1876
Skupaj osebni prejemki
prebivalstva
49.912
Razni denarni izdatki
in varčevanje
10.286
Osebna potrošnja
39.626

61.184

122,6

56,6

59,2

14.864
46.320

144,5
116,9

11,7
44,9

14,4
44,8

Predhodni podatki za prve mesece leta 1977 kažejo, da
osebni dohodki naraščajo hitreje kot v istem obdobju lani.
Prav tako se še vedno oblikuje dodatno povpraševanje iz potrošniških posojil, vendar z manjšo intenzivnostjo kot v drugem polletju 1976. Tudi prejemki prebivalstva iz inozemstva
so se letos glede na realizacijo v prvih treh mesecih lani
nekoliko povečali.
« Navedene odbitne postavke sestavljajo naslednje denarne izdatke
in varčevanje:
— v milij. din
— tekoče cene
1975
1976 Indeks
— prirast varčevanja prebivalstva
4.066 5.791 142.4
— davki, takse, carine ipd.
1.057 1.408 133,2
— posojila, krajevni samoprispevki
369
924 250,0
— neblagovna poraba, ki ne predstavlja družbenega
proizvoda (najemnine, osebne storitve)
2.549 3.351 181.5
— povečanje gotovine v obtoku idr.
2.345 3.390 161,0
SKUPAJ
10.286 H4.864 144,5
poročevalec

Ocenjujemo, da bodo na osnovi takšnih gibanj in ocene
rasti proizvodnje skupni prejemki prebivalstva v letu 1977
nominalno porasli za okoli 21 odstotkov. Ocene kažejo, da
bo poraba dela osebnih prejemkov za varčevanje, posojilo
za ceste, samoprispevke in druge namene porabe rasla nekoliko počasneje, tako da bi osebna potrošnja v letu 1977 pora.
sla za okoli 21,5 odstotka.
3.5.3. Skupna poraba kot celota ne predstavlja posebne
oblike končne porabe družbenega proizvoda, temveč se preko
nadaljnjih delitev pojavlja kot osebna potrošnja, kot materialni izdatki skupne porabe in kot investicijska potrošnja
skupne porabe. Sredstva, ki se v svobodni menjavi dela zberejo za skupno porabo iz prispevkov iz dohodka in osebnih
dohodkov, v nadaljnjih delitvah predstavljajo:
— dohodek organizacij združenega dela, ki opravljajo
storitve (izobraževanje, zdravstvo, kultura, znanstveno-raziskovalno delo in drugo). Te organizacije oblikujejo poleg
sredstev iz svobodne menjave še druga sredstva (vstopnine,
prispevki TOZD in občanov za dopolnilno izobraževanje, participacije v zdravstvu, zdravljenje v naravnih zdraviliščih in
podobno), kar skupaj s sredstvi iz rednih virov povečuje
obseg zbranih sredstev;
— sredstva, ki se prelivajo v osebne prejemke preko
socialnih dajatev (pokojnine, invalidnine, otroški dodatek).
V letu 1975 in 1976 so bila s prispevki iz dohodka in
osebnih dohodkov združena naslednja sredstva:21
— v mio din
— tekoče cene

ir,
-S
Otroško varstvo
Izobraževanje
Znanstveno-raziskovalno delo
Zdravstvo
Kulturna dejavnost
Telesna kultura
Socialno skrbstvo
Pokojninsko-invalidsko
zavarovanje
Zdravstveno in pokojninsko zavarovanje kmetov
Zaposlovanje
Skupaj sredstva za skupna porobo iz rednih virov

Delež v DP
celotnega
gospodarstva

1.059
3.466

1.541
4.207

145.5
121,4

1,3
4,0

1,6
4,2

292
4.032
319
180
237

300
4.783
466
218
373

103,0
118.6
146,0
121,0
157,2

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

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

5.538

7.207

130,2

6,6

7,2

139
63

250
84

133,0

0,2
0,1

0,2
0,1

15.325

19.429

126,8

18,2

19,5

Delež sredstev za skupno porabo v družbenem proizvodu
se je povečal od 18,2 odstotka na 19,5 odstotka, kar ni v
skladu z usmeritvijo družbenega plana, po kateri naj bi v
prvih dveh letih izvajanja plana ta poraba nekoliko zaostajala
za rastjo družbenega proizvoda.
Zbrana sredstva so se glede na namen uporabila za naslednje:

VI. polletju 1977 poteka združevanje sredstev po sistemu začasnega financiranja, kar omogoča zadovoljevanje potreb, ovira pa ocenjevanje obsega sredstev, ki se bodo zbrala letos. Pričakovati je, da bo to
možno šele, ko bodo sprejeti samoupravni sporazumi o temeljih planov
družbenih dejavnosti. Ocena o obsegu Sredstev, ki se predvidevajo za
družbene dejavnosti s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov za
sedaj še ni mogoče, ker vrednotenje programov v nekaterih občinah še
ni končano. Na podlagi podatkov iz približno 50 občin pa ocenjujemo,
da bo s samoupravnimi sporazumi v globalu presežena dinamika, predvidena z družbenim planom.
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— T milj. din
— tekoče cene

— v milj. din
— tekoče cene

Delež v DP
celotnega
gospodarstva

Struktura v %
aS

Sredstva za skupno
15.325 19.429 126,8 100,0 100,0
porabo
od tega:
— del za OZD, ki opravljajo storitve družbenih dejavnosti
8.044 9.778 121,6 52,5 50,3
— del, ki se kot prejemki prebivalstva oblikuje
iz socialnih dajatev 7.281 9.651 132,6 47,5 49,7
V delitvi sredstev za skupno porabo se zaradi večanja
števila upravičencev veča delež sredstev, ki se preko sistema
solidarnosti na osnovi z zakonom pridobljenih pravic prelivajo v osebne prejemke prebivalstva, manjša pa se delež
OZD, ki opravljajo storitve družbenih dejavnosti.
Organizacije združenega dela v družbenih dejavnostih so
poleg dohodkov samoupravnih interesnih skupnosti za družbene dejavnosti pridobile z lastno dejavnostjo naslednja
sredstva, ki upadajo:
— v milj. din
— tekoče cene
Struktura v %

Celotni prihodek organizacij združenega dela družbenih dejavnosti
11.972
od tega:
— od SIS družb, dejav. 8.044
— od lastne dejavnosti 3.928

13.466

112,5

100,0

100,0

9.778
3.688

121,6
93,9

67,2
32,8

72,6
27,4

V delitvi celotnega prihodka pa so se oblikovala naslednja razmerja:
— struktura v %
1976
1975
30.7
33,7
Materialni stroški
Samoupravno dogovorjeni prispevki
19,1
17,2
in obveznosti
Osebni dohodki (neto), stanovanjski
42.8
40,6
prispevki ipd.
7,4
8,5
Amortizacija in poslovni skladi
Veča se delež sredstev, ki so bila razporejena za osebne
dohodke in druge prejemke na osnovi dela (in na njih vezane prispevke), manjša pa se delež materialnih stroškov, kar
pomeni, da se slabša materialna opremljenost teh dejavnosti.
3.5.4. Dohodki za splošno porabo, ki se oblikujejo iz
davka dohodka TOZD, prometnih davkov in drugih virov,"
so v letu 1976 porasli za 14,4 odstotka in so s tem zaostajali
za rastjo družbenega proizvoda. Tudi njihov delež v družbenem proizvodu se je znižal, kar kaže naslednja primerjava:
i* Zajeti samo t. i »izvinni« dohodki, tj. Usti, ki se predpisujejo z
iskoni.
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Izvirni dohodki za splošno porabo
8.741 10.000 114,4 10,4 10,0
Skupaj
od tega:
30
4.542 5.340 117,6 5,4 5,4
— federacija
2.673 110,8 2,9 2,7
2.412
— republika
1.787 1.987 111,2 2,0 1,9
— občine
Bazen teh sredstev se je s prenosi sredstev oz prejšnjih
let, z dohodki upravnih organov, s prerazdelitvami in s plačevanjem dela kotizacije federaciji
1977, oblikovala naslednja splošna poraba družbeno političnih
skupnosti:
_ v mUj din
— tekoče cene
Delež v DP
celotnega
gospodarstva
£

S
Skupaj izdatki splošne
8.951
porabe
od tega:
4.542
— kotizacija federaciji
— splošna poraba v SR
4.409
Sloveniji
v tem:
2.602
1. republiški proračun
1.807
2. občinski proračuni

10.480

117,1

10,6

10,5

5.340

117,6

5,4

5,4

5.148

116,8

5,2

54

114,8
119,6

3,1
2,1

3.0
2.1

32

2.987
2.161

Tudi, če primerjamo izdatkovno stran splošne porabe z
družbenim proizvodom, kaže gornja primerjava, da je bil
njen delež v letu 1976 v republiki še vedno nekoliko izpod
doseženega deleža v družbenem proizvodu v letu 1975.
Vse do letos so bili izdatki splošne porabe omejeni z
zakonom ali dogovori. S sistemom dogovarjanja so bili dohodki ki so bili oblikovani nad dogovorjenim obsegom izdatkov, delno uporabljeni za vzajemno financiranje splošne
porabe v občinah, delno pa vrnjeni gospodarstvu. S smernicami in okviri za ukrepe pri financiranju splošne porabe je
predvideno, da se bodo v tem srednjeročnem obdobju iz
splošne porabe prenesle vse tiste nafogf. ki v ustavi niso
opredeljene kot funkcija družbenopolitičnih skupnosti.
Iz sredstev republiškega in občinskih proračunov so se
v letu 1975 in 1976 financirale naslednje dejavnosti:
— struktura v °/o
1975
46,7
17,3
9,5
7,3
4,2
4,1

Delo državnih organov
Gospodarski posegi
Družbene dejavnosti
Negospodarske investicije
Dejavnost družbenopolitičnih organizacij
Komunalna dejavnost
Drugo (krajevne skupnosti, vzajemnost, rezer10,9
ve, obveznosti iz prejšnjih let in prenosi)

1976
54,5
11,3
9,1
8,6
4.8
3.9
7,8

m prikazana je obveznost za kotizacijo v tem letu, dejansko pa. je
bilo v letu 1975 4.594,9 milij. din, v letu 1976 pa 5.051,6 mili j. din.
« Žaieti so dohodki od poslovanja narodne banke, od ukinjenih
računov krediti in podobno, ki niso izvirni priliv proračunov.
» PresežeOt izdaittov nad skupnimi dohodki je znašal 4.2,8 milij. dm
in ie bil pokrit iz proračunske rezerve. Zaradi velikega izpada planiranih proračunskih dohodkov (pri davku iz dohodka TOZD in pri teBieljnem prometnem davku) se je za pokrivanje obveznosti iz lata 1976
porabil del tekočega priliva v letu 1977 (s čimer se je povečal razmah
med obračunskim in koledarskim letom), del obveznosti v višini okoli
100 milij. din pa je bil prenešen v leto 1977.
poročevalec

Pretežni del Izdatkov predstavlja financiranje upravnih
organov; postopoma prehajajo na samoupravno obliko financiranja vse tiste naloge, ki niso opredeljene kot funkcija
družbeno-političnih skupnosti. Zato se predvsem zmanjšuje
delež sredstev, ki se namenja iz proračunov za družbene dejavnosti, komunalne in krajevne skupnosti.
V letošnjem prvem polletju je zakon o začasnem financiranju splošnih družbenih potreb v družbenih skupnostih
začasno omejil raven izdatkov tako, da smejo doseči le 10,8
odstotni porast. Zato dinamike letošnje porabe ne moremo
ugotavljati s podatki o gibanju izdatkov v prvih letošnjih
mesecih. S sprejetjem proračunov za leto 1977 bo konec
junija takšna začasna ureditev prenehala in bo uveljavljen
nov način financiranja splošne porabe, ki naj bolj kot doslej
zagotovi izvajanje načela o samofinanciranju občin, prispeva
k nadaljnjemu čiščenju proračunov in predvsem k otoravnavanjii osebne, skupne dn splošne porabe kot celote v odnosu
do družbenega proizvoda v občini. Obravnavanje splošne porabe skupaj z osebno in skupno porabo v združenem delu,
v krajevnih skupnostih in občinah bo prispevalo k vzporednejšemu vplivu delavcev in občanov na obseg in strukturo
teh oblik porabe in njihovo usklajevanje z materialnimi
možnostmi.
V SR Sloveniji se vedno bolj zaostruje vprašanje pokrivanja kotizacije za federacijo. Njen delež v družbenem proizvodu sicer relativno stagnira, sistem zagotavljanja potrebnih sredstev pa ne omogoča zadostnega priliva. Kotizacija
za leto 1976 je znašala 5.340 milijonov din in je bila v celoti
poravnana šele do 24. 2. 1977 (za leto 1975 je bila poravnana
do 31. 1. 1976). Osnova za plačevanje so sredstva iz temeljnega davka od prometa proizvodov, katerega priliv raste
počasneje kot raste kotizacija (v letu 1974 so bili dohodki
od temeljnega davka od prometa proizvodov višji od kotizacije za 366 milj. din, v letu 1975 še za 17 milj. din, v letu
1976 pa že manjši od kotizacije za 235 milj. din). Za leto
1977 znaša kotizacija 6.5572 milij. din. Do konca maja je bilo
plačano 1.455 milijonov din (22 odstotkov), zaostanek plačil
za obveznosti torej znaša že okoli 730 milijonov din.
Na takšno gibanje so vplivale predvsem spremembe v
strukturi potrošnje blaga, ki je obdavčeno s prometnimi
davki. Primerjave za nekatere osnovne potrošne predmete
kažejo, da v SR Sloveniji v nasprotju s SFR Jugoslavijo
stagnira delež prodaje predmetov vsakodnevne porabe
in relativno upada promet trajnih potrošnih dobrin.33 Za predmete, katerih delež v skupnem prometu upada, je značilno,
da je njihov delež visoko nad poprečjem deleža prebivalstva
SR Slovenije v SFR Jugoslaviji. To pomeni, da je prišlo
v SR Sloveniji do višje zadovoljitve potreb po teh predmetih
in je tendenca upadanja normalen pojav, ki bo veljal tudi
v bodoče. To bo v končni posledici še močneje vplivalo na
to, da z dohodki iz temeljnih prometnih davkov ne bo mogoče
kriti vse obveznosti kotizacije.
Pri nadaljnjem oblikovanju sistema splošne porabe bo
zato v izhodiščih zakona o združenem delu treba najti nove
pristope za reševanje tega problema.
8.5.5. Pri opredelitvi virov sredstev, ki predstavljajo
akumulacijsko in reprodukcijsko sposobnost, izhajamo iz
predpostavke, da je potrebno obravnavati to vprašanje širše
in sicer kot celoto medsebojno povezanih in soodvisnih organizacij združenega dela v družbeni reprodukciji, upoštevajoč pri tem vse nosilce sredstev, ki sodelujejo v posameznih fazah razporejanja dohodka in odločanja o njegovi namenski uporabi. Izhodišče za širši pristop je dal zakon o
združenem delu. Na teh osnovah, vendar ob še nedodelani
metodologiji ter pomanjkljivih informacijah, je pripravljen
orientacijski izračun obsega sredstev in njihovih razmerij
znotraj reprodukcije celotnega združenega dela, ki kaže naslednje odnose:
I!
Osebni avtomobili, bela tehnika in televizorji; še bolj izrazito pa
Je upadanje deleža bencina, ki pa je s stališča dohodkov od prometnega
davka izredno pomemben, saj je znašal njegov delež v njih v letu 1976
okoli 26 %.
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— v milijonih din
— leto 1975 v cenah 1975
leto 1976 in 1977 v cenah 1976
Struktura v %
J"
|| g
Sredstva akumulacije v
materialni proizvodnji:
a) raven TOZD skupaj
7.582
b) sredstva na ravni združenega dela materialne
proizvodnje — izven
TOZD (domača sredstva)
skupaj
10.911
v tem:
— združevanje sredstev za
financiranje nalog skup
nega interesa
2.657
— kreditna sredstva bank 6.952
od tega:
1. prirast depozitov
3.150
2. varčevanje prebivalstva 3.802
— drugi viri sredstev
1.302
c) neto inozemska sred. 3.915
Skupaj sredst. akumulacije
v material, proiz.
22.408
Sredst; amort. po minimalnih stopnjah v materialni proizvodnji
6.152
Skupaj sredstva za reprodukcijo v materialni
proizvodnji
28.560
Sredstva za naložbe v stanovanjsko in komunalno izgradnjo, za objekte družbenega standarda in upravne objekte
7.494
Skupaj sredstva za reprodukcijo celotnega združenega dela
36.054

6.871

5.893 21,0 15,4 14,1

16.199 13.601 30,3 36,2 32,7

3.836 4.222 7,4 8,6 10,1
11.048 7.955 19,3 24,7 19,1
6.568
4.480
1.315
3.749

3.250 8,7 14,7 7,8
4.705 10,6 10,0 11,3
1.424 3,6 2,9 3,5
2.540 10,9 8,4 6,1

26.819 22.034 62,2 60,0 52,9
9.010 10.452 17,1 20,2 25,1
35.829 32.486 79,3 80,2 78,0

8.860

9.170 20,7 19,8 22,0

44.689 41.656 100,0 100,0 100,0

Podatki kažejo, da so v letu 1976 v primerjavi z tetam
1975 porasla razpoložljiva sredstva za reprodukcijo celotnega
združenega dela za 24 odstotkov (v tem sredstva za materialne naložbe gospodarstva na ravni združenega dela materialne proizvodnje za 25 odstotkov), ki pa niso bila v celoti
izkoriščena za materialne naložbe. Ocenjujemo, da se je del
sredstev koristil za kreditiranje blagovnih tokov, del sredstev pa je zaradi visoke likvidnosti ostajal na računih oziroma se je prenesel v naslednje leto. To bo povečevalo ocenjeni obseg sredstev oblikovanih v letu 1977 tako, da bd bilo
mogoče računata z večjim porastom naložb, kot ga dopušča
ocenjeni obseg sredstev iz tega leta.
V okviru sredstev za reprodukcijo na ravni združenega
dela je prišlo v teh treh letih do precejšnjih premikov:
— delež sredstev, oblikovanih na ravni temeljnih organizacij združenega dela, se znižuje od okoli 38 odstotkov v
letu 1975 na okoli 35 odstotkov v letu 1976 in se po oceni v
letu 1977 ponovno povečuje na okoli 39 odstotkov;
— delež neto priliva sredstev iz inozemstva močno upada;
— zmanjšanje deleža obeh navedenih virov se je v letu
1976 v strukturi pokrilo s sredstvi, ki se oblikujejo na ravni
združenega dela izven temeljnih organizacij združenega dela
(sredstva iz dohodka bank, prirast varčevanja prebivalstva,
depoziti gospodarstva, ipd.) v letu 1977 pa po doslej znanih
predpostavkah ni pričakovati večjega- povečanja sredstev iz
teh virov. Značilno za ta sredstva je, da se jih pretežni del
pridobi na osnovi kreditnega odnosa, le manjši" del sredstev
pa na osnovi dogovorov o združevanju sredstev. Z uveljavljanjem osnov dohodkovnih odnosov bo spremenjen tudi značaj teh sredstev, predvsem v smeri zmanjševanja kreditnih
odnosov in manjšega prelivanja dohodka na osnovi obresti.
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3.5.6. Kreditno denarna politika je skupaj s tekočimi
gospodarskimi gibanji vplivala na delovanje in poslovanje
poslovnih bank in končno tudi na njihov finančni rezultat.
Kreditno in banano poslovanje je v letu 1976 postalo pomemben del celotnega procesa družbene reprodukcije, zlasti ker
so denar, kredit in banke tista področja v našem sistemu,
kjer najlažje pride do odtujeivanja dohodka in so zato tudi
bolj deležna kritične ocene.
Neugodni rezultati gospodarjenja v letu 1976 so raeen
nekaterih drugih okoliščin povzročili večje potrebe po dopolnilnih finančnih sredstvih. Večina teh sredstev je bila
pridobljena s krediti pri bankah, ki so zaradi visoke likvidnosti zmogle pokriti vse takšne potrebe organizacij združenega dela. To pa je še povečalo že tako veliko zadolženost
gospodarstva pri bankah. Celotna bančna sredstva so porasla za 45 odstotkov, celotne naložbe pa za 40 odstotkov. Na
takšno gibanje naložb in sredstev je vplival visok porast denarne mase, visoka udeležba delovnih organizacij v skupnem
denarnem obsegu in odnosi, ki so nastali med uporabniki
družbenih sredstev ob novem sistemu plačevanja.
Pri svojem poslovanju so banke v SR Sloveniji dosegle
naslednji obseg prihodkov in odhodkov:
— v milj. din

Prihodki
Odhodki
Doseženi dohodek

1975

1976

5.454
3.420
2.034

7.325
4.735
2.590

Indeksi
134,3
138,5
127,3

Glavni vir prihodkov bank (okoli 60 odstotkov) so obresti, ki jih plačujejo organizacije
združenega dela. V letu 1976
so porasle za 29 odstotkov,3' medtem ko je porasel skupni
prihodek gospodarstva le za 20 odstotkov in materialni stroški za 24 odstotkov. Tako so obresti zelo obremenjevale organizacije združenega dela, ki so jih morale plačevati. Poslovne banke so prejele od organizacij združenega dela 4.734
milijonov din obresti, na račun obresti od sredstev TOZD pri
bankah pa so vrnile 937 milijonov din. Iz gospodarstva se je
torej na račun obresti odlilo v banke 3.797 milijonov din —
okoli 52 odstotkov vseh prihodkov bank.
Vsi odhodki bank (brez stroškov za delovno skupnost in
skupne službe bank) so bili lani pokriti s prihodki od obresti od organizacij združenega dela. Vsi ostali prihodki bank,
ki jih imajo od obresti za kredite, dane negospodarstvu,
prebivalstvu in od drugih prihodkov, ki jih banke ustvarijo
s svojim poslovanjem, pa so bili na voljo za pokrivanje potreb delovne skupnosti, za rezervni sklad bank in za delitev
med ustanovitelje.
3.6. URESNIČEVANJE POLITIKE INVE
V PROIZVODNI STRUKTURI
3.6.1. Družbeni plan postavlja pri razširjeni reprodukciji
Belo zahtevne naloge:
— glede obsega investicij v osnovna sredstva: njihov delež v družbenem proizvodu družbenega sektorja naj bi se
povečal od 17,8 % v obdobju 1971—1975 na 19,7 % v tem srednjeročnem obdobju;
— glede njihove strukture (struktura naj bi se bistveno
spremenila v korist naložb v gospodarsko infrastrukturo,
agroživilski kompleks in proizvodnjo surovin in reprodukcijskega materiala);
— glede načina zagotavljanja sredstev za investicije (hitrejša rast sredstev za razširtev materialne osnove dela od
rasti dohodka, večji delež inozemskih sredstev, združevanje
sredstev na samoupravni osnovi za izvajanje nalog skupnega
pomena);
— glede razmerja med investicijami v osnovna sredstva
in investicijami v obratna sredstva (zmanjšanje deleža vlaganj v zaloge od 13,5 % družbenega proizvoda v letih 1971
34
Obresti bi še bolj porasle, če ne bi v letu 19716 nekatere banke
spremenile dela kratkoročnih kreditov v dolgoročne, kar je vplivalo na
podaljšanje odplačilnega roka ta znižanje letnega zneska obresti.

18

Največ izdatkov so imele banke s plačevanjem obresti,
ki jih dajejo občanom za hranilne vloge in devizne, račune.
Ti izdatki predstavljajo več kot tretjino vseh odhodkov bank
in so porastli lani za 50 odstotkov.
Banke so ustvairile v letu 1976 okoli 2.590 milijonov din
dohodka, ki so ga razdelile za:

Sredstva za delovno skupnost
Rezervni sklad banke
Razdeljeno med ustanovitelje
SKUPAJ

— struktura
1975
69,0
14,4
16,6
100,0

v %
1976
73,9
16,2
9,9
100,0

Sredstva za delovno skupnost, so se povečala za 510 milijonov din ali za 36 odstotkov. Na tak porast je vplivalo zlasti dvoje: 17 odstotkov povečanje zaposlenih in razširitev
materialne osnove dela.
Povečanje deleža dohodka, ki je bil razporejen v rezervni sklad bank, je pogojeno s predpisom, da je treba rezervni
sklad povečati skladno s stanjem odobrenih kreditov konec leta.
Ostanek dohodka pa je bil razdeljen med ustanovitelje.
Glede na izredno visok porast sredstev za delovno skupnost
in za reizervni sklad je bilo med ustanovitelje razdeljeno za
24 odstotkov manj sredstev kot v prejšnjem letu.
Kot. splošno ugotovitev bi lahko povzeli, da so krediti
ter s tem povezani stroški za kredite in bančne storitve v
letu 1976 zelo porasli, kar je poslabševalo akumulativno in
reproduktivno sposobnost na ravni TOZD. Obenem pa so
porasli tudi stroški poslovanja bank, predvsem zaradi povečane obrestne mere na depozitna sredstva ter zlasti zaradi
povečanega zaposlovanja in hitrega širjenja bančne mreže.
To je povzročilo, da se na ravni celotnega združenega dela
iz prelivanja obresti niso oblikovala odgovarjajoča sredstva
za razširitev materialne osnove dela.
Takšna gibanja in odnosi terjajo intenziviranje vseh tistih
aktivnosti, ki imajo za cilj stvarno uveljavljanje in vključevanje delavcev v proces odločanja o celotni akumulaciji, kar
pomeni predvsem intenzivnejše samoupravno združevanje dela. in sredstev na dohodkovnih osnovah ob relativnem zmanjševanju kreditnih odnosov v upravljanju s sredstvi, hitrejšo
preobrazbo bančništva in uveljavljanje internih bank, povečanje možnosti za konverzijo kratkoročnih kreditov v dolgoročne in pospešitev procesa konverzije. Stanje akumulacijske
sposobnosti na ravni TOZD pa še posebej zahteva intenzivnost
ukrepov na tistih točkah, kjer je moč doseči največji učinek
v zmanjševanju in racionalizaoiji stroškov reprodukcije.
STIRANJA IN SPREMEMBE
—1975 na poprečno okoli 9,2 % v tem srednjeročnem obdobju).
3.6.2. V letu 1976 je urejanje dolžniško pravnih razmerij
zlasti v5 prvih mesecih leta povzročilo večja izplačila za investioije^ . Tudi zato se je povečala udeležba izplačil za gospodarske investicije v osnovna sredstva v družbenem proizvodu
družbenega sektorja na 20,6 % v primerjavi s 17,8 % v obdobju 1971—1975. V letu 1975, ko se je že uačel novi ciklus intenzivnih investicijskih vlaganj, pa je znašal delež 20,0 %.
Omenjena investicijska stopnja", ki je tudi v mednarodni
primerjavi visoka glede na nivo ustvarjenega družbenega
proizvoda, je bila v letu 1976 rezultat že prej začete intenzivne investicijske aktivnosti. Kljub zmanjšani akumulaciji na
ravni temeljnih organizacij združenega dela materialne proiz» Po grobih ocenah je od skupnih plačil za investicije v osnovna
sredstva odpadlo na plačila za že izvršena investicijska dela v preteklih
letih3 okoli 604 milijonov din oziroma 3,2 % vseh omenjenih investicij.
« Istodobni marginalni kaipitalni koeficient v 1. 1075 znaša 2,9 in
so je v obdobju 1I9TO—18T7 po ocenah poslabšal na okoli 3,8 (srednjeročni plan 1876—1080 3,1;), kar je predvsem posledica neugodnih konjunkturnih gibanj v 1. 1876.
poročevalec

vodnje investicijska aktivnost ni upadla, na kar je vplivala
med drugim tudi politika povečanega kreditiranja zlasti v dejavnostih skupnega pomena. Določeno zmanjšanje narodnogospodarske učinkovitosti investicij, ki jo beležimo v letu 1976,
je posledica večjega števila makro in mikro ekonomskih vzrokov, zlasti pa še:
— nadaljnjih sprememb sektorske strukture investicij z
visoko udeležbo kapitalno intenzivnih panog, ki na rasti družbenega proizvoda vplivajo na dolgi rok, zlasti še deleža vla
garaj v gospodarsko infrastrukturo, ki se je povečal od 18,1 "/o
v obdobju 1971—1975 na 30,6 % v letu 1976";
— tehnične strukture investicij z upadajočim deležem
odpreme, zlasti še v industriji (od 46,21 % na 41,7 %) in v njenem okviru v predelovalni industriji ', ki že v kratkem ob
dobju prispeva k povečanju družbenega proizvoda;
— podaljševanja aktivizacijske dobe oziroma trajanja
investicijske izgradnje, ki po poročilih podpisnikov dogovora
o temeljih družbenega plana kasni pri 60 % od vseh investicijskih objektov, za katere so podpisniki poročali.
Zmanjšanje učinkovitosti investicij opoaarja na vse neugodne posledice, ki bi utegnile nastati v primeru, če bi
prišlo do zmanjšanja deleža investicij za predelovalno industrijo, oziroma če bi z ekstenzivnimi vlaganji v objekte skupnega interesa prišlo še do težje investicijske strukture.
Tem vzrokom je potrebno prišteti tudi slabosti pri projektiranju investicij, predvsem pri pripravi in realni oceni
ekonomsko-analitičnih dejavnikov, potrebnih za dobro investicijsko odločitev. Tako projekti niso celovito oblikovani že pri
oceni, še manj pa pri obveznem evidentiranju investicij, kar
pomeni nepopolno ocenjevanje v fazi odločanja. Kadar so
tehnično-tehnološki vidiki dokumentirani relativno dobro, pa
je analiza izvora surovin, trga, lokacije in še nekaterih drugih elementov pomanjkljiva. Veliko prekoračitev rokov izgradnje je pogojenih s pomanjkljivo organizirano izvedbo
projektov.
3. 6. 3. Ocena investicij v osnovna sredstva v letu 1977 je
izredno težavna. Razpolagamo le s prvimi predhodnimi podatki Službe družbenega knjigovodstva o skupnih izplačilih za
investicije v osnovna sredstva za prve štiri mesece letošnjega leta, ki se utegnejo še bistveno spremeniti. Poleg tega pa
ti podatki niso popolnoma primerljivi z letom 1976, kateri
so vsebovali tudi velik del izplačil za investicije izvršene v
preteklih letih. S podatki o strukturi investicij po področjih
ne razpolagamo.
Na osnovi, višje gospodarske rasti v letu 1977, ob upo
števanju nadaljevanja investicijske aktivnosti zlasti pri velikih objektih, ki so v teku, še posebno v gospodarski infrastrukturi, in ob upoštevanju poslovne politike bank pri odobravanju kvalitetnih projektov v skladu z razvojnimi kriteriji in ob odpravljanju vzrokov, ki zavirajo pravočasno izvajanje gradbenih in montažnih del, ocenjujejo, da se bodo po
lanskoletnem skromnejšem porastu povečale investicije v osnovna sredstva v 1. 1977 za okoli 7 %".
Ko bodo na razpolago podrobnejši in dokončni podatki
o izplačilih za investicije v prvih mesecih letošnjega leta, bodo te ocene lahko še spremenjene.
3.6.4. Ob upoštevanju podatkov o strukturi investicij
Povećana je udeležba energetskih panog v industrijskih investicijah v osnovna sredstva od 20,9 Vo v letu 1875 na 41,4 % v letu 1976 in
zmanjšana udeležba predelovalne industrije, saj pade delež kovinske
industrije, elektroindustrije, lesne in tekstilne industrije od 40 % na
23,2 3S%.
Zlasti se je znižal delež opreme v tekstilni industriji, od 60 3 %
na 37.6v lesni industriji od 60,9% na 36,1 »h, v industriji gradbenega materiala od 318.4 " na 31,4 %, v industriji usnja in obutve od
48,0 % na 36,8 %, povečal pa se je v energetskih in surovinskih panogah.
3
> Predhodni podatki Službe družbenega knjigovodstva kažejo, da so
v prvih štirih mesecih plačila za investicije večja le za 3 % kot v
istem obdobju lanskega leta. Gs pa upoštevamo, da je bilo predvsem
v začetku lanskega leita okoli 600 milijonov din izplačanih za plačilo
investicij iz preteklih let in za toliko znižamo osnovo, potem znafia porast izplačil za investicije v prvih mesecih letos glede na isto obdobje
lanskega leta okoli 116 % nominalno, oziroma realno okoli 6%. To pa
se ujema tudi s posrednimi kaaalci realne investicijske aktivnosti: obseg proizvodnje sredstev za delo je v prvih štirih mesecih večji za
8.9 % (v tem strojegradnja za 5,5 %, proizvodnja električnih strojev in
naprav za 20,1 %); opravljene efektivne tire v gradbeništvu so večje za
7 %, zaloge sredstev za delo pa so se zmanjšale za K %.
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v letu 1976, smernic iz Resolucije in poročil podpisnikov dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije ocenjujemo naslednje spremembe v strukturi investicij v osnovna
sredstva:
1975
VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA
GOSPODARSTVA
(V MILJ. DIN, CENE 1975)
15.398
Udeležba vlaganj v osnovna sredstva
gospodarstva v družbenem proizvodu
20,0
družbenega sektorja v %
Struktura v %
Skupaj
100,0
21,0
Gospodarska infrastruktura
v tem:
— energetika
10.2
— promet
10.3
— vodno gospodarstvo
0,5
Agroindustrijski kompleks
6,1
6,9
Surovinske dejavnosti
66,0
Ostalo

1976

1977 1976-80
ocena plan

15.940

17.300

87.616

20,6

20,3

19,7

1:10,0
30,6

100,0
35,0

100,0
34,3

21,3
8.7
0,6
6,1
5,4
57,9

22,2«
12,2
0,6
7,4
7,8
49,8

20,5
13,1
0,7
8,8
9,4
47,5

Ta gibanja kažejo, da so kljub neugodnim materialnim
okvirom razvoja v preteklem letu ter kljub nekaterim zamudam in slabostim pri uresničevanju temeljnih nalog, sprejetih v dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije,
v teku pozitivni procesi, ki vodijo k odpravljanju nekaterih
osnovnih strukturnih neskladij.
K temu so med drugim prispevali prednostno zagotavljanje dopolnilnih sredstev organizacijam združenega dela
v prioritetnih dejavnostih s strani poslovnih bank na osnovi
samoupravnega sporazuma o skupni politiki poslovnih bank
v SR Sloveniji in nekateri ukrepi na ravni republike".
V tem smislu se kažejo pozitivni premiki v energetiki
ter v proizvodnji in predelavi hrane. V surovinski osnovi in
izvozno usmerjenih dejavnostih je razvoj nekoliko manj izrazit in znotraj bolj diferenciran, glede prometne infrastrukture pa je nezadovoljiv.
Podpisniki dogovora o temeljih družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1976—1980 poročajo, da brez zamud poteka približno tretjina investicijskih programov (glede na
predračunsko vrednost), pri vseh ostalih pa prihaja do
zamud.
Glavni vzroki za zamude'2 so pomanjkanje sredstev, restrikcije in dolgotrajni postopki pri uvozu opreme, nesolidnost domačih dobaviteljev opreme (roki, kvaliteta, cena, monopolno obnašanje, pomanjkljiva, prepozno pripravljena in
nepopolna investicijska dokumentacija, dolgotrajni postopki
pri izdajanju soglasij in garancij, prepoano izdelana lokacijska dokumentacija in ne dovolj kvalitetne investicijske skupine. Skozi vse naštete vzroke se kot rdeča nit vleče problem
kadrov in prepočasnega uveljavljanja dohodkovnih odnosov.
K zamudam pa so deloma prispevala tudi dolgotrajna usklajevanja v okviru federacije.
Hkrati pa neugodni materialni okviri opozarjajo, da bi
vztrajanje pri globalnem zagotavljanju sredstev za izvršitev
investicijskih planov v teh dejavnostih za vsako ceno negativ10
Po novi klasifikaciji so investicije v plinovod uvrščene o cevovodni transport, in povečujejo v letu 1977 delež prometne infrastrukture
v letu
41 1976 pa so bile uvrščene v trgovini z naftnimi derivati.
Oprostitev plačevanja davkov od dohodka temeljnih organizacij
združenega dela ter ukrepi na področju kmetijstva in živilstva.
" Iz poročil podpisnikov je razvidno, da so vzroki za zamude pri
izvajanju investicijskih programov naslednji:
— nezagotovijena oz. prepozno zagotovljena finančna sredstva 26.7 %
— zamude dobaviteljev opreme
23.8 %
— nepopolna investicijsko tehnična dokumentacija, čakanja
na soglasja
16,6%
— restrikcije pri uvozu opreme
9.3 %
— zamude glede gradbenih del
6,0 %
— sprememba tehnologije
3.4 %
— drugi vzroki
lio ,2 %
— vzroki za zamude skupaj
luUil) %
hm,a
Vzorec ni popoln, ker se porbčila o izvajanju investicijskih programov pri nekaterih podpisnikih nanašajo le na investicije v teku ali p«
je nepopolno poročanje v okviru SOZD.

19

no vplivalo na modernizacijo oziroma pospeševanje prioritet,
ki sledijo iz sprejetih razvojnih kriterijev. To hkrati zahteva
prilagajanje investicijskih planov že omenjenim kriterijem
investiranja in predložitev nekaterih investicij, za katere ni
moč izdelati konstrukcije financiranja, hkrati pa tudi zaostritev v odstranjevanju slabosti, kii vplivajo ns. zasfcajanje in
podražitve investicijskih del.
3.6.5. V elektroenergetiki se program izgradnje objektov
v splošnem zadovoljivo uresničuje, čeprav z nekaterimi zamudami, ki pa ne vplivajo na realizacijo energetske bilance.
Pri večjih objektih so doslej naslednje zamude: nuklearna
elektrarna — 6 mesecev (rok: april 1973), termoelektrarna
Šoštanj IV — dva in pol meseca (rok: oktober 1977), hidroelektrarna Srednja Drava II — 4 mesece (ioJe: oktober 1977)
in razdelilna transformatorska postaja Maribor 380/110 kV 2 x
300 MVA — 6 mesecev4'). Zaradi teže subjektivnih' vzrokov
za zamude je treba izpostaviti plinsko elektrarno Trbovlje,
ki bi morala v zagon decembra 1975, pa še danes ni usposobljena za redno obratovanje.
čeprav je bilo od predviđenih naložb v letu 1976 (po
planu razvoja elektroenergetike) realiziranih le 84 % ali
4.673 milijonov din, to ni bistveno vplivalo na potek izgradnje elektroenergetskih objektov, ker dinamika izgradnje fizično ni mogla slediti. Poleg nesolidnosti dobaviteljev domače
opreme (roki, kvaliteta, cena) j,e tehten vzrok zamud pomanjkanje projektantskih kot tudi izvajalskih in investitorskib kapacitet. Zato bi bilo treba posamezne, med seboj slabo povezane in nepopolne investicijske skupine združiti v
enotno službo.
V premogovništvu se program izgradnje v glavnem uresničuje. Izpopolnjevanje proizvodnih planov v REK Velenje
in REK Zasavje lahko ogrozi le prepozen uvoz opreme. Dela
pri izgradnji rudnika urana in obrata za predelavo rude potekajo brez posebnih zastojev (geološke raziskave, študij in
uvajanje tehnologij, organizacijsko pripravljalna dela).
Gradnja rafinerijskih in rezervoarskih kapacitet poteka
po srednjeročnem planu. Podobno velja za organizacijska in
študijska dela za rafinerijo Sermin. Zaostajajo pa raziskave
ležišč nafte in jih bo treba pospešita4* s sprejetjem samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev za dogovorjeni
obseg raziskav.
V zvezi z nalogami, opredeljenimi v dogovoru o temeljih
družbenega plana SR Slovenije in v resoluciji o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za leto 1977 je sestavljena organizacija združenega dela Elektrogospodarstvo izdelala akcijski program za racionalnejše poslovanje elektrogospodarstva in sprejela ustrezne ukrepe. Organizacijsko in
kadrovsko je okrepila investicijske skupine ter uvedla boljši
nadzor pri izvedbah investicijskih del na vseh energetskih
objektih.
Republiški komite za energetiko je popravil program
ukrepov za racionalizacijo pridobivanja, pretovarjanja, transporta in porabe energije. Program je že obravnaval Izvršni
svet skupščine SR Slovenije in ga dal v javno obravnavo, ki
bo tekla do septembra letos. Na tej osnovi bo Republiški
komite za energetiko pripravil osnutek ustreznega družbenega dogovora.
V obravnavo dolgoročne energetske bilance SR Slovenije
do leta 2000, ki jo je pripravilo Poslovno združenje energetike SR Slovenije, se je združeno delo širše Vključilo. Dalo
je vrsto predlogov in zahtev za dopolnitev. Dopolnjena dolgoročna bilanca do leta 2000 bo predložena jesenski seji
skupščine SR Slovenije.
Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva bo
sfcupaj s sestavljeno organizacijo združenega dela Elektrogospodarstvo Slovenije do konca junija pripravila optimizacijo
elektro-energetskih objektov, ki naj bi jih pričeli graditi najpozneje do leta 1980, in osnove za dogovor o razvoju kapacitet do leta 1990.
Ni še steklo oblikovanje samoupravne interesne skupnosti, za energetiko ali zveze samoupravnih interesnih skupnosti za energetiko, kar velja tudi za pripravo samouprav" Upoštevati pa je treba, da znaša običajni čas izgradnje termoelektrarne najmanj 48 mesecev, nuklearne elektrarne pa 60 mesecev. Iz
tega41sledi, da zamude niso kritične.
Eventualna izvedba globoke vrtine na območju PetdSevcev.
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nega sporazuma o združevanju sredstev za dogovorjen! obseg
raziskav v energetiki.
Za slednjega je pripravljen pregled potrebnih raziskav
in njihova orientacijska vrednost.
Uresničevanje nalog v energetiki je zelo odvisno od dogovora o razvoju elektroenergetike in premogovništva ter
dogovora o razvoju naftnega in plinskega gospodarstva v Jugoslaviji, ki še nista sprejeta. Glede prvega so stališča usklajena, ne pa tudi glede nafte in plina, kjer še ni doseženo soglasje o izgradnji novih rafinerij. Odprta so tudi nekatera
vprašanja v zvezi z vlogo uporabnikov nafte in derivatov in
v zvezi s prilagajanjem te dejavnosti načelom, ki izvirajo iz
zakona o združenem delu. Prav tako so v teku tudi aktivnosti na jugoslovanski in mednarodni ravni s ciljem ustvariti
potrebne predpogoje za dolgoročno pokrivanje potreb SR
Slovenije za razvoj petrokemije in za pokritje drugih potreb
z nafto in derivati in za izrabo lokacijskih prednosti, ki jih
ima SR Slovenija z vidika položaja Jugoslavije v mednarodnih odnosih in plačilno bilančnih interesov. Prav tako še ni
sprejet dogovor o sistemu in politiki cen v energetiki ter
o sistemu financiranja razširjene reprodukcije.
Oskrba z električno energijo in drugimi vrstami energije
je bila v letu 1976 dobra. 'Zaradi nezadostnih rezervoarskih
zmogljivosti za tekoči naftni plin pa pozimi občasno ni bilo
moč v celoti kriti povečanih potreb po tem gorivu. Za energetsko bilanco v letu 1977 pa je neugodno dejstvo, da v okviru Jugoslavije za to leto še ni rešeno vprašanje distribucije naftnih derivatov in energetskih plinov in so za sedaj
na razpolago le količine v višini lanskoletnih dobav.
3.6. 6. Naloge glede prometne infrastrukture se ne uresničujejo zadovoljivo. Zastajanja pri izvajanju planov znašajo
v globalu eno leto ali več.
Z začetkom izgradnje plinovodnega omrežja, ki za sedaj
ne kasni, bodo
letos znatno porasla vlaganja v prometno
infrastrukturo45.
Gradnja plinovoda poteka hitreje od predvidene dinamike. Povečala pa se je investicijska vsota od predvidenih 2,2
na 3,9 mrd. din in to predvsem zaradi 46povečanja obsega
naložb in večjih podražitev od pričakovanih .
Delež vlaganj v plinovod od skupnih vlaganj v osnovna
sredstva gospodarstva bo v letu 1977 po ocenah znašal okrog
8,7% oziroma skupaj toliko, kolikor je znašal v letu 1976
delež celotne prometne infrastrukture. Naložbe v ostalo prometno infrastrukturo pa stagnirajo.
Modernizacija železnice je bila pretežno usmerjana na
izvajanje programa iz preteklega srednjeročnega obdobja
le v manjši meri na obdobje 1976—1980.
Od 1673,6 milijonov din, vloženih v letu 1976 v železniško
infrastrukturo, je bilo porabljeno 95 % za izvajanje programa iz preteklega srednjeročnega plana in le 5 % za izvajanje
programa, sprejetega v Dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980. Poglavitni vzroki za
to so: nepravočasno in nezadostno dotekanje sredstev za pokrivanje stroškov infrastrukture, nezagotovljena sredstva
mednarodnih kreditov, težave pri nabavi opreme (predvsem
signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav), neustrezna organiziranost poslovanja predvsem v smeri večje komercializacije in nedograjena samoupravna organiziranost.
Kljub tako ocenjeni situaciji pa je preko samoupravnega
sporazumevanja o združevanju sredstev za financiranje razvoja železnic in po zakonu o združevanju sredstev organizacij združenega dela za financiranje prometne infrastrukture
v letih 1976—1980 zagotovljen eden pomembnih virov sredstev za razvoj železniškega gospodarstva.
Z zakonom o zagotovitvi sredstev železniške infrastrukture, ki bo predvidoma sprejet v juliju 1977, pa bo zagotovljen še nadaljnji pomembni vir sredstev. Zagotavljanje inozemskih kreditov pa bo predvsem odvisno od medrepubli

" Po novi klasifikaciji so investicije v plinovod uvrščene v cevovodni transport in povečujejo v letu 1977 delež prometne infrastrukture,
medtem
ko so bile v letu 1976 uvrščene v trgovino z naftnimi derivati.
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Povečala se je udeležba gradbenih del zaradi težjih pogojev pri
izkopu trase plinovoda, spremembe deviznega tečaja in podražitve
oipreme.
poročevalec

škega dogovora o usmerjanju teh sredstev (kar velja tudi za
cestno infrastrukturo).
Luka Koper v prvem letu izvajanja srednjeročnega plana
razvoja ni realizirala predvidenih vlaganj zaradi slabe tehnične opremljenosti, slabe notranje organizacije, neustrezne kadrovske zasedbe ter nedograjenih dohodkovnih in samoupravnih odnosov med posameznimi enotami, pa tudi zaradi slabega dotoka sredstev.
Na področju cestne infrastrukture so od pomembnejših
objektov pričeta le dela na avt-o-cesti Vrhnika—Dolgi most
ter na Karlovškem mostu. Dokončno je osvojena in potrjena
lokacija, način financiranja in datum pričetka gradnje Karavanškega predora. Ostali projekti so v različnih fazazh priprave. Na realizacijo programov vpliva predvsem manjši
dotok sredstev od pričakovanih in kasnitve pri pridobivanju
soglasij.
Po samoupravnem sporazumu o temeljih plana razvoja
magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji za obdobje
1976—1980 je bila predvidena zagotovitev sredstev za realizacijo programa v skupni vrednosti 10.347 milijonov din, od te
ga za zgraditev novih cest 4200 milijonov din, in sicer iz novih virov. Od teh pa je zaenkrat realizirano samo posojilo
občanov, pri katerem je vpis za 50 % presegel predvidevanja.
Vprašanje prerazdelitve prometnega davka od povečanja cen
diesel goriva V korist cestne mreže je še v celoti odprto zaradi omejitev, Iti jih ima SR Slovenija pri predpisovanju
davščin na drugih področjih in obveznosti zlasti do zveznega
proračuna.
Del novogradenj in rekonstrukcij je finančno nepokrit,
pritok rednih sredstev pa je manjši za okoli 30 % zaradi
zmanjšanja prispevne osnove. Razen tega so stroški za nekatere večje objekte porasli tudi do 100 %, ker so bili dosedaj
praviloma vsi predračuni projektov podcenjeni nasproti vrednostim, ki so bile dosežene na licitacijah. Gradnjo cest zavirajo tudi nedodelani urbanistični načrti, manjkajoče vodnogospodarske osnove, ter zapleteni in dolgi postopki za pridobivanje lokacijskih dovoljenj.
Po poročilu Združenih PTT organizacij je bil plan investicijske izgradnje izvršen z 69 %, predvsem zaradi kasnitev
v izgradnji poštnih kapacitet ter gradbenih objektov in mreže pri telefonskih kapacitetah. Razlogi so predvsem v pomanjkljivi organiziranosti in nezadostnih strokovnih kadrih,
zamudnih postopkih za pridobitev investicijsko tehnične dokumentacije, zamudah pri gradbenih delih in restrikcijah pri
uvozu opreme. Zaostanek del iz leta 1976 bo v letu 1977 le
težko nadoknaditi sairadi zaostajanja lastnih sredstev in zaradi slabšega dotoka sredstev na osnovi združevanja.
Radio relejni sistemi Zagreb — Ljubljana — Avstrija in
Zagreb — Split — Ljubljana — Reka — Trst so vzpostavljeni
in se še postopoma tehnično prevzemajo. Mednarodna avtomatska telefonska centrala v Ljubljani pa bo do konca leta
končana in se bo tedaj začela vključevati v promet.
Pri letališki infrastrukturi je osnovno vprašanje zagotovitev sredstev za najnujnejše naložbe v letališče Brnik (obnovitev vzletno pristajalne steze), za odplačilo anuitet od
kreditov v letališče Maribor in za uresničitev programa razvoja infrastrukture obeh letališč, sprejetega z dogovorom o
temeljih družbenega plana SR Slovenije. Ta vprašanja naj bi
se reševala v okviru samoupravne interesne skupnosti za
letališki promet, zato je iniciativni odbor pripravil osnutek
zakona o ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti in
predlog samoupravnega sporazuma o temeljih plana razvoja
letališke mreže v Sloveniji za obdobje 1976—1980. Ocenjujemo,
da v sedanjih pogojih (investicijske možnosti, kadrovski problemi, obveznosti do federacije) ni realnih izgledov za uresničitev vseh nalog na področju prometa, ki so sprejete z dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije, kljub
temu, da je bila sprejeta vrsta pomembnih dogovorov in
ukrepov, ki postopoma preusmerjajo dosedanje negativne
tendence. Med pomembnejše ukrepe sodijo Stališča za usmerjanje skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez v SR Sloveniji, ter samoupravni sporazum o racionalizaciji pretoka blaga. Sprejet je program racionalizacije in zmanjšanje stroškov poslovanja na železnici. Ni pa
še sklenjen samoupravni sporazum o delitvi dela med kopenskimi prevozniki, pripravljene so le teze. Prav tako ni
poročevalec

izdelan plan potrebnih transportnih zmogljivosti po posameznih transportnih dejavnostih, ker ni dogovorjeno prestrukturiranje transporta blaga. Glede ustanovitve regionalnih skupnosti za železniški in luški promet so priprave šele
v teku, republiške samoupravne interesne skupnosti za ceste
in območnih samoupravnih interesnih skupnosti za ceste pa
ni možno ustanoviti, ker še ni sistemskega zakona.
3.6.7. V vodnem gospodarstvu se uresničujejo programi
glede na dogovorjena vlaganja v zmanjšanem obsegu predvsem zaradi zmanjšanega dotoka sredstev.
V letu 1976 je bilo od predvidenih 455 milijonov din, oz.
0,41 % udeležbe v družbenem proizvodu realiziranih le 330
milijonov din ali 0,35 % družbenega proizvoda, kar je posledica začasnega financiranja in tudi drugih razlogov. .
Investicije za povečanje varnosti prad poplavami so bile
usmerjene predvsem za nadaljevanje začetih del v 1. 1975 in
prej, ter za odškodnine za odkuip zemljišč. Ostala investicijska sredstva so bila vložena za urejanje manjših vodotokov.
Navedena dela sodijo v sistematično urejanje vodnega režima
v severovzhodni Sloveniji, povečanje varnosti pred poplavami ter oskrbe z vodo v Posotelju in v območju reke Reke,
s posebnim poudarkom na povečanju njene sa moči stilne sposobnosti ter v Brkinih. Manjše ureditve so bile namenjene
pripravi glavnih melioracijskih odvodnikov.
Soudeležba zveze vodnih skupnosti pri investicijah za
varstvo kvalitete vode, za varstvo vodnih količin in za oskrbo
z vodo je bila uresničena 54 % in sicer zaradi nepripravljene
dokumentacije in nezagotovljenih sredstev investitorjev in
zaradi vračanja reeskontnega kredita za odpravo škode po
poplavah, ki je strnjeno na prvi dve leti srednjeročnega
obdobja.
V letu 1977 je pričakovati, da bodo zaradi zagotovitve
večje soudeležbe vodnogospodarskih sredstev s strani investitorjev uresničevani programi v nekoliko večjem obsegu
kot v letu 1976. Težišče bo na nadaljevanju že začetih investicij. S predlaganimi ukrepi" in z večjimi napori organizacij združenega dela v okviru vodnega gospodarstva, bo do
leta 1980 možno uresničiti naloge, sprejete v Dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije.
3 6 8 v
kmetijstvu bo po ocenah v letih 1976 in 1977 dow - - sežena
planirana rast kmetijske proizvodnje4'. Razmeroma
ugodni rezultati v proizvodnji so bili doseženi v živinoreji in
proizvodnji žit. Ostala rastlinska proizvodnja za. predvidevanji iz plana močno zaostaja zaradi suše v letu 1976 ki ie
prizadela predvsem krmske rastline, koruzo in hmelj,' in zaradi spomladanske pozebe v letu 1977, ki je uničila' nrecei
pridelka sadja in grozdja.
. Za Planskimi predvidevanji zaostaja obseg odkupa pšenice m izgradnja mreže sušilnic za žita. Nosilci izvajanja te
naloge morajo do konca junija 1977 zagotoviti pogoje za povecan odkup pšenice In organizirati proizvodnjo za leto 1978
Poleg neugodnih vremenskih razmer je vzrok zaostajanja
v rastlinski proizvodnji tudi premajhna organiziranost in
aktivnost v njenem pospeševanju, razen v hmeljarstvu Zamoe
™ ,bflo uvajanje
učinkoviteje
na spremembo
setvene strukture,
ze znane vplivati
in preizkušene
tehnopra
na kmetl
J med
, vsemi
ia^ ter
zagotovitiv večjo
produktivnost, ki
panogami
kmetijstva
poljedelstvu
glede na doseženo nizko raven pridelkov na enoto površine najbolj zaostaja. Realizacija teh nalog je temeljni pogoj za
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organizacije
združenega
in pospeševalna
t
služba v letu
1977
in v naslednjih
letihdela
srednjeročnega
obdobja posvetiti posebno pozornost.
V sadjarstvu in vinogradništvu je bila v letu 1976 proiz-
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vodnja nadpovprečna, v letu 1977 pa se zaradi pozeb ocenjuje velik izpad v proizvodnji. Problematično je zaostajanje pri
obnovi nasadov. Predvidena stabilnejša proizvodnja sadja in
grozdja, zlasti tržnega, temelji na realizaciji planirane obnove
v srednjeročnem obdobju; v letu 1976 pa je bilo obnovljenih
89 % za obnovo predvidenih sadovnjakov in le 49 % vinogra
dov na družbenih kmetijskih gospodarstvih, pri kmečkih go
spodarstvih pa 92 %. Obnovo na družbenih obratih zavira
pomanjkanje lastnih sredstev za investicije, pomanjkanje primernih površin in kvalitetnega sadilnega materiala.
Zaradi spomladanske pozebe je potrebno v občinah zagotoviti najnujnejše agrotehnične ukrepe v prizadetih nasadih, v republiki pa zagotoviti ukrepe za odpravo in omilitev
posledic škode preko zavarovalnic, upravtljalcev bank ter
z davčno politiko v občinah in republiki.
Razvoj živinoreje poteka predvsem v okviru organizirane
tržne proizvodnje, ki je razmeroma stabilna zaradi uspešne
povezave proizvajalcev živine in klavniške industrije v živinorejski poslovni skupnosti. Obseg živinorejske proizvodnje
v celoti poteka v skladu s planom. Pri tem je bil presežen
plan proizvodnje perutninskega mesa in proizvodnje jajc,
neizpolnjen pa je v proizvodnji govejega mesa (proizvodnja
je na ravni leta 1975) in v proizvodnji prašičjega mesa (porast proizvodnje v letu 1976 glede na leto 1975 znaša le 2 °/o).
Zaradi suše zmanjšana proizvodnja krme je povzročila, da
se je ekstenzivni del goveje črede v neorganizirani zasebni
proizvodnji zmanjšal za okoli 20.000 glav (krave in voli). To
je vplivalo na slabšo realizacijo proizvodnje v govedoreji.
Pozitivno pa je, da se je povečalo število pitane mlade govedi, kar je dobra osnova za povečano proizvodnjo govejega
mesa v bodoče. V prašičereji je na slabšo realizacijo vplivalo dolgo zadrževanje cen mesa in zaostanek v realizaciji nekaterih predvidenih investicij v kmetijskih organizacijah
združenega dela.
Živilska industrija je pri planirani rasti 8 °/o v letu 1976
dosegla 4,1 % povečanje proizvodnje. Za leto 1977 pa ocenjujemo 5 % rast, tako da bo po ocenah v prvih dveh letih plana dosežena 4,5 % stopnja rasti. Zaostajanje za planskimi
predvidevanji je odraz tržnih razmer (pomanjkanje novitet,
ozek proizvodni asortiment), tehnološke in tehnične zaostalosti, razdrobljenosti in neusklajenosti.
Pri uresničevanju srednjeročnega programa najbolj zaostaja izvajanje melioracij. V letu 1976 so bile dokončane
melioracije le na 1128 ha zemljišč in začeta dela na 50 ha
zemljišč (plan za obdobje 1976 do 1980 je 15.000 ha). Zastoj
pri melioracijah se predvideva tudi v letu 1977.
Izvedba melioracij zaostaja zaradi pomanjkanja lastnih
sredstev investitorjev. Investitorji namreč zagotavljajo svojo
udeležbo iz sredstev prispevka za spremembo namembnosti
kmetijskih zemljišč, katerega višina se vse od uveljavitve
v letu 1972 ni spremenila. Da bi se zagotovila izvedba planiranega obsega melioracij, je treba omenjeni prispevek takoj
povečati. V nasprotnem primeru bo potrebna korekcija plana
melioracij in s tem tudi poljedelske proizvodnje. Za izvedbo
melioracij je treba tudi zagotoviti pravočasno ureditev vodotokov in predvsem pospešiti deda na večjih melioracijskih
sistemih.
Naložbe v kmetijstvo po obsegu potekajo v skladu s planom. V kmetijstvo je bilo vloženih v letu 1976 1319 milijonov
din, od tega v družbene kmetijske organizacije 897 milijonov
din, v kooperacijsko proizvodnjo pa 423 milijonov dinarjev
družbenih sredstev. V strukturi virov sredstev za naložbe
v kmetijstvo še naprej upada lastna udeležba investitorjev.
Večja udeležba kreditnih sredstev je sicer privedla do ugodnega realnega povečanja obsega naložb, ki je doslej že nekaj
let stagnira!, pri družbenih gospodarstvih pa se je prezadolžitev še stopnjevala in utegne v prihodnjih letih povzročiti
zastoj pri investiranju.
Vlaganja v živilsko industrijo zaostajajo predvsem zaradi
zmanjšane reproduktivne sposobnosti panoge. Glede na to
je v letu 1977 mogoče pričakovati povečanje naložb le ob
nadaljnjem povečanju udeležbe sredstev poslovnih bank. Pri
tem bo treba zlasti pospešiti vlaganja v prioritetne naložbe
in v njihovem okviru predvsem v objekte predelave mleka.
Povečan odkup mleka v prvih petih mesecih leta 1977, ki je
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dosegel stopnjo, ki že presega skupno zmogljivost mlekarn,
v količinah pa planske postavke za leto 1978, narekuje takojšnje ukrepanje z dodatnimi investicijami v zmogljivosti
mlekarn — predvsem v dopolnitev opreme za proizvodnjo
sirov in drugih izdelkov, ki jih je mogoče hraniti, in pospešitev priprav za izgradnjo predvidenih novih mlekarn. V ta
namen naj bi se v juliju 1977 sprejeli interventni predpisi,
ki naj zagotovijo tudi sredstva rejcev krav za skupna vlaganja v mlekarne v sezonskih mesecih, ko so odkupljene količine mleka največje.
V kmetijstvu in živilstvu zaostaja proces realizacije skupnih naložb. Delež združenih sredstev med posameznimi organizacijami združenega dela v strukturi investicijskih sredstev
se praktično ni povečal. Proces združevanja dela in sredstev
v kooperaciji bo mogoče pospešiti le, če bodo za izvajanje
sprejete politike zagotovljena sredstva ustrezne kvalitete pod
stimulativnimi pogoji. Prepočasen premik pri vlaganjih v
smeri izvajanja skupnih vlaganj predstavlja resno zavoro pri
uresničevanju sprejete investicijske politike in izboljševanju
dohodkovnega položaja kmetijskih organizacij združenega
dela.
V letu 1976 je bilo z uvedbo posebnih kreditov Narodne
banke Slovenije za nekatere namene v kmetijstvu in živilstvu
ter s sprejemom sporazuma o zagotavljanju obratnih sredstev
kmetijstvu to vprašanje zadovoljivo rešeno. Ker je ta vir
sredstev pri narodni banki Slovenije v letu 1977 ukinjen, se bo
ponovno pojavil problem zagotavljanja trajnih obratnih sredstev pod ustreznimi pogoji" za proizvodnjo, kjer se zaradi
sezonskega značaja pojavljajo velike zaloge proizvodov.
Ekonomski rezultati živilske industrije so bili v letu 1976
neugodni — skromen porast proizvodnje, hitrejša rast materialnih stroškov od rasti celotnega dohodka in nesorazmerje
med ustvarjanjem dohodka in njegovo delitvijo. Najbolj so
bili ti problemi občutni pri organizacijah združenega dela
oljarske in mesno-predelovalne industrije, ki so v večini
izkazovale izgube.
Ekonomska politika mora upoštevati potrebo za rešitev
problemov oljarske industrije, kjer še vedno nastaja izguba
v rafinerijah, ki se zaradi pomanjkanja domačih surovin
pretežno oskrbujejo pri zvezni direkciji za rezerve. V tem
smislu naj bi oljarnam povečali kompenzacijo iz zveznega
proračuna ali pa ustrezno povečali cene.
Hitrejši razvoj kmetijstva na manj razvitih območjih
sloni predvsem na ugodnejših pogojih kreditiranja, sprejetih
v samoupravnem sporazumu med Kmetij sko-živilsko razvojno
skupnostjo in poslovnimi bankami, ter na prednosti pri
izvedbi melioracij oziroma odvodne mreže.
Povezovanje med primarno kmetijsko proizvodnjo, živilsko industrijo in trgovino se nadaljuje. V sestavljenih organizacijah združenega dela in v poslovnih skupnostih so bile
dosežene tesnejše povezave s predelovalno industrijo, v
manjši meri pa s trgovino oziroma porabniki.
Kmetijske zadruge in obrati za kooperacijo so na podlagi zakona o združenem delu pristopile k poglabljanju
samoupravne organiziranosti, oblikovanju temeljnih zadružnih organizacij in temeljnih organizacij kooperantov.
V letu 1977 bo potrebno pospešiti uveljavljanje osnov
dohodkovnih odnosov, ker je le na tej podlagi mogoče
pričakovati realizacijo nalog pri proizvodnji hrane, za katere
so se republika oziroma kmetijske organizacije združenega
dela zavezale s podpisom medrepubliškega dogovora o razvoju
agroživilstva v obdobju 1976—1980. Posebna pozornost bo
posvečena tudi povezovanju z organizacijami združenega
dela iz drugih republik in pokrajin, kjer v letu 1977 prihaja
do realizacije prve skupne naložbe v silose+ za žita v SR
Srbiji.
Pri izvajanju agrarno prostorskih operacij in zagotavljanju boljše obdelave
kmetijskih zemljišč je prišlo do nekaterih premikov.49 Hkrati se ugotavlja, da kmetijske zemljiške
skupnosti niso dovolj povezane s krajevnimi skupnostmi ter
kmetijskimi in živilskimi organizacijami združenega dela.
V občinah močno zaostaja izdelava in sprejetje prostorskih planov — predvsem zaradi neusklajenosti predpisov o
« Združevanje zemljižča s komasacijami to arondacijami ter agromelioracije.
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prostorski politiki, kar vodi v nadaljnje
naglo zmanjševanje
obsega kmetijskih zemljišč zlasti1 v ravninskem svetu.
V skladih za pospeševanje kmetijstva je bilo zbranih za
32 % več sredstev kot v letu 1975. Pristopilo se je k preoblikovanju občinskih skladov za pospeševanje kmetijstva v samoupravne interesne skupnosti za razvoj in pospeševanje kmetijstva. V letu 1976 je bilo formiranih 15 takšnih samoupravnih interesnih skupnosti. Ustanovitev samoupravnih interesnih
skupnosti zavira predvsem nejasnost, iz kakšnih virov naj bi
se zagotavljala potrebna sredstva. Zato bo tudi v letu 1977
potrebno omogočiti občinam, da v okviru dovoljene splošne
porabe zagotovijo del sredstev za pospeševanje kmetijstva
tudi iz proračunov. Večino sredstev pa naj bi že letos zagotovili iz dohodka gospodarstva v občinah.
V letu 1976 so se pogoji za realizacijo planskih nalog na
področju kmetijstva zagotavljali na osnovi sistemskih rešitev
za realizacijo politike razvoja kmetijstva iz dogovora o razvoju kmetijstva SFRJ za obdobje 1973—1975. V republiki so
bile izpolnjene obveze, za katere se je Slovenija zavezala v
medrepubliškem dogovoru oziroma v družbenem dogovoru
o uresničevanju dolgoročnega programa razvoja kmetijstva
v SR Sloveniji za obdobje 1974—80 in v družbenem planu SR
Slovenije za obdobje 1976—80.
Skladno z določbami resolucije o družbenoekonomskem
razvoju se je pristopilo k sprejemu ustreznih predpisov za
izdelavo novega izračuna katastrskega dohodka in k izdelavi
enotnih izhodišč za uvedbo obdavčenja kmetov po dejanskem
dohodku.
Dogovor o osnovah družbenega plana Jugoslavije za razvoj agroindustrijskega kompleksa v obdobju 1976—80 opredeljuje interese, cilje in politiko razvoja proizvodnje in
družbenoekonomskih pogojev ter ukrepe za realizacijo razvoja samoupravnih odnosov na vasi, združevanje kmetov in
družbeno organizirane proizvodnje.
Za realizacijo določil sprejetega medrepubliškega dogovora v republiki je že pripravljen predlog akcijskega programa.
Kot temeljno pri tem se v letu 1977 zastavlja vprašanje
zagotovitve sredstev za financiranje interventnega sistema
oziroma za kompenzacijo za hrano in sredstev za izvedbo
interventnih ukrepov v kmetijstvu, za katere se je republika
zavezala
v družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976—
1980.50
Proces organiziranja oskrbe s hrano v mestih oziroma v
večjih potrošnih središčih močno zaostaja. Zlasti zaostaja oblikovanje poslovnih skupnosti za oskrbo in aktivno vključevanje potrošnih svetov za zagotavljanje oskrbe z nekaterimi
kmetijskimi in živilskimi proizvodi.
V letu 1976 so bili storjeni prvi koraki glede izvajanja
planske naloge o organiziranju prehrane ob delu, za katero
teče izdelava celovitih programov za potrebe republike in
večjih središč. Za razvoj organizirane prehrane se po posameznih regijah v republiki določajo nosilci akcije, ki v delo
vključujejo potencialne oskrbovalce obratov družbene prehrane s kmetijskimi in živilskimi proizvodi kot tudi končne
porabnike industrijsko pripravljenih obrokov hrane.
3.6.9. Uresničevanje družbenega plana pri krepitvi surovinske osnove kot ene od prednostnih nalog teče z zamudami.
V strukturi industrijske proizvodnje se je delež surovinskih
dejavnosti v letu 1976 v primerjavi z letom 1975 povečal od
22,7 % na 23,1 %, v letu 1977 pa kljub aktiviranju nekaterih
novih proizvodnih zmogljivosti po oceni ne bo porasel. Na
takšno gibanje so delno vplivale sorazmerno nizke naložbe
v preteklem letu, zamude pri aktivranju nekaterih proizvodnih
zmogljivosti, predvsem pa dejstvo, da je zaključek velikega
dela projektov v proizvodnji surovin predviden šele v drugi
polovici tega petletja.
Delež fizičnega obsega surovinske industrije v celotni
industriji kaže naslednje spremembe:

w
Interventni sistem se iz proizvodnje prenaša v potro&ijo, to pomeni prehod od sedanjega sistema premuranja hrane v proizvodnji na
kompenziranje hrane v potrošnji.

poročevalec

Surovinski del industrije
Orna in barvasta metalurgija
v tem:
— baana kemija5'
— lesna tvoriva
— celulozne vlaknine
— gradbeni material in
nekovine

— celotna industrija
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V črni metalurgiji uresničevanje srednjeročnega programa pri ključnih naiožbah zamuja za več kot 1 leto in ni
izgledov, da bo srednjeročni plan do leta 1980 v celoti realiziran. še nobena pomembnejša investicija, načrtovana v
srednjeročnem planu Slovenskih železarn, se ni pričela izvajati. V prvem letu srednjeročnega plana je bil obseg investicij
sicer zadovoljiv, vendar so se naložbe nanašale na objekte
iz prejšnjega srednjeročnega plana.
Poglavitne težave pri realizaciji planskih nalog nastajajo
predvsem zaradi omejenih možnosti za uvoz opreme iz konvertibilnega območja, pomanjkanja sredstev in dolgih administrativnih postopkov pri pridobivanju soglasij.
V barvasti metalurgiji se naloge iz srednjeročnega plana
uresničujejo, ponekod z zamudami, vendar je uresničenje
celotnega plana do leta 1980 še vedno možno. Program modernizacije in povečanje zmogljivosti primarnega aluminija na
63.000 ton v letu 1980 je v pripravi. Rešuje se tehnološki
koncept.
Problemi v zvezi z ukinitvijo proizvodnje živega srebra
v Rudniku živega srebra Idrija se rešujejo skladno s sprejetimi obveznostmi v Resoluciji o politki izvajanja družbenega
plana SR Slovenije za 1. 1977. Pripravljen je osnutek družbenega dogovora za zagotovitev socialne varnosti delavcev. Tečejo ukrepi za konzerviranje rudnika.
V bazni kemiji se naloge, sprejete v dogovoru o temeljih
družbenega plana SR Slovenije, v globalu zadovoljivo uresničujejo. 'Nastajajo sicer zamude v dinamiki izvajanja (od
nekaj mesecev do enega leta, različno po posameznih objektih), vendar bo program možno realizirati do leta 1980. Večji
zastoji so v Cinkarni Celje na projektu žveplene kisline (okoli
eno leto), ker je bil šele pred kratkim podpisan samoupravni
sporazum, in zaradi reševanja ekoloških problemov v mestu
Celje. Nekajmesečne zamude so v izvajanju projektov v
kemični tovarni Hrastnik (alkidne smole in aminoplasti).
V teku so zaključne študije na projektu dimetiltereftalata.
Z inozemskim partnerjem potekajo zaključni razgovori, ki
vključujejo tudi skupna vlaganja; projekt je prijavljen pri
pristojnih zveznih organih. V teku pa so aktivnosti za združevanje sredstev v okviru SOZD Polikem, s tekstilno industrijo v SR Sloveniji in s porabniki v drugih republikah.
V gozdarstvu se naloge iz dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije v glavnem uresničujejo. V letu 1976
je bila sečnja na nivoju poprečnih predvidevanj za obdobje
1976—1980. Blagovna proizvodnja gozdnih sortimentov je
znašala 95 % petletnega povprečja, v zasebnih gozdovih pa le
85 %. Ugodni premiki so v strukturi sortimentov, povečal se
je delež proizvodnje drobnega lesa.
V celoti so bile pokrite dogovorjene potrebe po lesu v
mehanski predelavi (pri iglavcih celo presežene). Pokritje
proizvodnje v predelavi lesa za celulozo in plošče je bilo
doseženo: iz gozdov SR Slovenije 36,4 %, iz lesnih ostankov
v mehanski predelavi 33,3 % in iz drugih virov 30,3%. V letu
1977 pa bo oskrba iz domačih virov, zlasti z lesom iglavcev,
zaradi aktivranja novih predelovalnih zmogljivosti na področju predelave lesa, nekoliko slabša.
Povečanje blagovne proizvodnje gozdnih sortimentov v
zasebnih gozdovih je v letošnjem letu in'bo tudi v prihodnje
eno ključnih vprašanj uresničevanja srednjeročnega plana v
gozdarstvu. V teh gozdovih, zlasti v nekaterih gozdnogospodarskih območjih, je blagovna proizvodnja v letu 1976 precej
" Osnovni proizvodi, umetne mase in kemična vlakna.
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zaostajala. Tako je v letu 1976 dosegla dogovorjeni poprečni
letni obseg le na gozdnogospodarskih območjih Celje, Maribor
in na Krasu, medtem ko je bilo doseganje povprečnega letnega obsega blagovne proizvodnje v zasebnih gozdovih v občutnem zaostanku na gozdnogospodarskih območjih Tolmin (72
odstotkov), Kočevje (57%), Brežice (56%) in Murska Sobota
(le 33 %). Gozdnogospodarske organizacije v svojih planih tudi
za letošnje leto v pretežni večini še ne predvidevajo, da bodo
v zasebnih gozdovih dosegle dogovorjeni povprečni obseg
proizvodnje.
Enostavna gozdnobiološka reprodukcija je v letu 1976
dosegla 105 % fizičnega obsega letnega povprečja, predvidenega v Dogovoru o temeljih plana za obdobje 1976—1980. Dela
na obnovi gozdov so isivršena 84%, pri negi gozdov pa 110 %
glede na povprečni letni obseg, predviden v samoupravnem
sporazumu.
Razširjena biološka reprodukcija je v sedanjem srednjeročnem obdobju močno povečana. Realizacija teh del na
razširjeni gozdnobiološki reprodukciji zaostaja za letnim
povprečjem, predvidenim v Dogovoru, za 21 %. Dela zaostajajo zato, ker
še niso prišla do izraza določila samoupravnega
sporazuma52 (sporazum sprejet aprila) in se bodo sredstva
za te naložbe natekla šele v letošnjem letu. Zato pričakujemo
letos in v naslednjih letih povprečno dejavnost na tem področju.
Eden osnovnih pogojev za uspešno povečanje sečnje je
gostota gozdnih komunikacij. V letu 1976 je bilo zgrajenih
349 km gozdnih cest, kar je le 3 % pod predvidenim obsegom.
Gozdnogospodarske organizacije so te ceste zgradile pretežno
iz lastnih sredstev. Z uveljavitvijo samoupravnega sporazuma
bo izgradnja gozdnih cest v letu 1977 potekala v predvidenih
okvirih.
Kljub ugotovitvam o sorazmerno zadovoljivem začetku
realizacije blagovne proizvodnje, predvidene v srednjeročnem
planu v globalu, je treba skrbno proučiti zaostajanje v zasebnem sektorju, ki se kaže tako v realizaciji za leto ,1976 kot
tudi v predvidevanjih za leto 1977. Pri tem je treba poudariti,
da v planskih usmeritvah organizacij združenega dela še ni
dovolj prisotna orientacija v odgovorno in načrtno izvrševanje dogovorjenih nalog.
Na splošno lahko ugotovimo, da bi bilo treba za izboljšanje takšne situacije predvsem:
— hitreje in konkretno pristopiti k ureditvi dohodkovnih
Odnosov med gozdarstvom in osnovno predelavo lesa ter se
v tem okviru — med ostalim — sporazumeti o merilih in
kriterijih za oblikovanje cen gozdnim sortimentom;
— samoupravne interesne skupnosti posameznih gozdnogospodarskih območij morajo imeti aktivnejšo vlogo pri
odgovornosti za gospodarjenje z gozdovi v smislu zakona o
gozdovih ter kritičneje obravnavati letne operativne plane
izvajanja dolgoročnih gospodarskih načrtov in srednjeročnih
planov;
— po formalni in vsebinski plati je treba hitreje preobraziti ustrezne organizacije zasebnega sektorja v temeljnih
obratih za kooperacijo in jih tako usposobiti za odgovorno
izvajanje sprejetih nalog. Podatki o izvrševanju nalog v individualnem sektorju kažejo, da se naloge praviloma ne izpolnjujejo tam, kjer organiziranost tega sektorja ni ustrezna.
Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo SR Slovenije bo morala ob dejstvu, da bodo sredstva v višini 1,5 %
od nabavne cene gozdnih območnih asortimentov na osnovi
samoupravnega sporazuma pritekala posamezno samoupravnim interesnim skupnostim namensko za izgradnjo cestnega
omrežja, svoja sredstva usmerjati tako, da bodo naloge pri
razširjeni gozdnobiološki reprodukciji v celoti izpolnjena.
Izvajanje programov pri lesnih bvorivih in celuloznih
vlakninah poteka skladno z dogovorom o temeljih družbenega
plana SR Slovenije.
Predvidene zmogljivosti ivernih plošč v
višini 433.000 m1 so uresničene do obsega 353.000 m3 in za
sedaj pokrivajo potrebe tržišča. Izgradnja vlaknenih plošč po
suhem postopku poteka po programih. Nova zmogljivost za
» Samoupravni sporazum o temeljih plana gospodarjenja z gozdovi
in na osnovah za usklajevanje razvoja gucsdnega in lesnega gospodaiStva v obdobju 1976—1980.
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celulozo v Krškem v višini 160.000 ton je bila zgrajena letos
in že obratuje.
Predvidena izgradnja novih zmogljivosti 45.000 ton polceluloze v Krškem, ki naj bi bila začeta proti koncu tega
petletnega obdobja, pa je vprašljiva. Proučuje se zamenjavo
tega programa z novimi zmogljivostmi celuloze. Takšen projekt pa v skupnem samoupravnem sporazumu o temeljih
plana gospodarjenja z gozdovi in o osnovah za usklajevanje
razvoja gozdnega in lesnega gospodarstva ter v samoupravnem
sporazumu o temeljih plana sestavljene organizacije združenega dela Sloevnija-papir ni predviden. O tem bo odločeno, po
zaključku raziskave o racionalni usmeritvi manj kvalitetne
lesne surovine v nadaljnjo predelavo (Inštitut za gozdno in
lesno gospodarstvo).
3.6.10. Takšen razvoj surovinskih dejavnosti je vplival na
to, da je bila lani oskrba s surovinami in reprodukcijskim
materialom v splošnem zadovoljiva. To je bilo možno zaradi
nizke ravni proizvodnje, pa tudi zato, ker so se delovne organizacije bolj usmerile k domačim surovinskim virom in ker
niso povečevale zalog. V letošnjem letu pa se zaradi visoke
dinamike proizvodnje že pojavljajo težave: neredne dobave
iz domačih virov in iz uvoza, predvsem pa desortiranost
zalog.
K boljši preskrbi s proizvodi črne metalurgije oziroma k
substituciji uvoza teh izdelkov je občutno prispevala nova
hladna valjarna na Jesenicah, ki je začela z redno proizvodnjo
ob koncu lanskega leta, vendar pa še ne dela s polno zmogljivostjo. V končni fazi je sporazumevanje o proizvodnji in
predelavi jekla v ustrezni poslovni skupnosti (samoupravni
sporazum o temeljih plana razvoja te skupnosti je tik pred
podpisom). Tečejo tudi dogovori, ki naj bi vodili do širšega
samoupravnega sporazuma, ki bi vključeval tudi trgovske
organizacije. Z njimi bi slovenske železarne v povezavi z
jugoslovanskimi proizvajalci in z uvozom sortimentov, ki jih
na domačem trgu primanjkuje, zagotovile slovenskim porabnikom zanesljivejšo in kompletnejšo oskrbo.
Glede oskrbe industrije z barvnimi kovinami je treba
opozoriti, da se še vedno čuti pomanjkanje aluminija. Ob
tem pa velja ugotoviti, da je TGA Kidričevo lani povečala izvoz
primarnega aluminija za 69 %. Vrsto bistvenih vprašanj v
zvezi s proizvodnjo in preskrbo z aluminijem naj bi reševali
samoupravni sporazum o osnovah družbenega plana razvoja
organizacij združenega dela na področju aluminija, ki pa še
ni pripravljen. Osnovni problemi so dohodkovni odnosi, zlasti
med TGA Kidričevo in Impolom ter materialna bilanca.
Pri preskrbi kemične industrije narašča delež uvoženih
surovin in reprodukcijskega materiala. V lanskem letu se je
občutno poslabšalo pokrivanje uvoza kemičnih izdelkov z
izvozom: razmerje med izvozom in uvozom se je zmanjšalo
od 1:2,86 v letu 1975 na 1:3,13 v letu 1976. Ker bodo nove
proizvodne zmogljivosti, ki so predvidene z Dogovorom o
temeljih družbenega plana SR Slovenije, aktivirane pretežno
proti koncu tega petletja ali pa leta 1980, v sami panogi pa,
gledano v celoti, niso dovolj prisotne tendence k povečanju
izvoza, so slabi izgledi, da bi se to razmerje v naslednjih
nekaj letih bistveno izboljšalo. Zelo slaba akumulativna sposobnost kemične industrije (v letu 1976 so se glede na
leto 1975 sredstva za enostavno in razširjeno reprodukcijo
zmanjšala za več kot 50 %) to oceno še bolj potrjuje. Potrebni
bodo veliki napori, da se zadrži predvidena dinamika uresničevanja nalog, sprejetih v Dogovoru o temeljih družbenega
plana SR Slovenije, in bo zato potrebno zlasti pospešiti združevanje dela in sredstev na dohodkovnih osnovah, tako v
okviru kemične industrije, kot med proizvajalci baznih kemičnih proizvodov in porabniki teh proizvodov v drugih dejavnostih (n. pr v tekstilni industriji, kmetijstvu itd.).
Z zagonom novih proizvodnih zmogljivosti na področju
lesnih tvoriv se je občutno izboljšala preskrba finalnega dela
lesne panoge. Tako proizvodnja ivernih plošč za sedaj pokriva
potrebe trga. Tudi v papirni industriji bo zaradi aktiviranja
160.000-tonske zmogljivosti za proizvodnjo celuloze, ki bo letos
predvidoma proizvedla okoli 125.00 ton celuloze, znatno izboljšana preskrba in zmanjšan uvoz.
V usnjarsko-obutveni industriji je osnovni problem pomanjkanje surovih kož. V letu 1976 so se zaloge domačih
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kož znižale za okoli 80 %, zaloge uvoženih kož pa za okoli 70
odstotkov. Zato so v usnjarnah pristopili k spremembi proizvodnih programov ob večjem izkoriščanju svinjskih surovih
kož, organizacije združenega dela pa se bodo še bolj usmerjale na domače vire surovih kož in drugega reprodukcijskega
materiala. Zato je potrebno pospešiti ustanovitev skupnosti
za plansko in poslovno sodelovanje med usnjarsko industrijo,
trgovino (Koteks-Tobus) in klavnicami.
V tekstilni industriji je zaradi pomanjkanja investicijskih
sredstev in zaradi restrikcij pri uvozu opreme iz konvertibilnega področja v zastoju program modernizacije in specializacije proizvodnje. To velja tudi za začetne predelovalne faze
(Bača Podbrdo — predelava tekstilnih odpadkov volnenega
tipa, sestavljena organizacija združenega dela MTT — česalnica).
3. 6.11. Po investicijskih pobudah in usmeritvah v organizacijah združenega dela ocenjujemo, da so v gospodarstvu,
zlasti pa v industriji, v zadovoljivi meri prisotne usmeritve
v večji izvoz. Po prvih podatkih ankete o minimumu kazalcev
razvoja spomladi' letos je približno 23 % planiranih investicij
v industriji v obdobju 1976—1980 predvidenih za zmogljivosti,
iz katerih naj bi bilo več kot 30 % proizvodnje usmerjeno v
izvoz. Okoli 10 % investicij pa je namenjeno za zmogljivosti,
ki naj bi več kot za 30 % nadomestile uvoz surovin ali reprodukcijskega materiala. Uresničitev teh usmeritev pa je bila
v letu 1976 po istih virih nekoliko slabša: le okoli 16 % naložb
je bilo realiziranih v izvozno orientiranih zmogljivostih, po
predvidevanjih organizacij združenega dela za leto 1977 pa naj
bi se ta delež povečal na okoli 23%. Podatki kažejo, da se
najbolj intenzivna izvozna usmerjenost ne kaže v dejavnostih,
ki naj bi nudile izdelke z visoko stopnjo predelave in visokim deležem umskega dela, temveč v dejavnostih, ki izvažajo
izdelke z nižjo stopnjo predelave: v predelavi barvastih kovin,
v predelavi nekovinskih rudnin, v proizvodnji žaganega lesa,
v proizvodnji preje in tkanin ter v grafični dejavnosti. Izjemo
predstavljata proizvodnja električnih strojev in aparatov ter
proizvodnja kemičnih lesnih izdelkov, kjer so izvozne tendence sorazmerno intenzivne.
Izvozno usmerjena industrija je v lanskem letu dosegla
znaten uspeh: glede na predhodno leto je povečala izvoz za
24 %, njen izvoz pa je predstavljal 95 % vsega blagovnega
izvoza. Po obsegu, izvoza si sledijo naslednje pomembnejše
izvozne panoge: kovinska industrija, kemična in tekstilna
industrija. Kljub temu pa je zaznamovan manj ugoden razvoj
dela te industrije z vidika njene konkurenčne sposobnosti. V
nekaterih izvozno usmerjenih organizacijah združenega dela
v elektroindustriji (zlasti pri elektronskih sestavnih delih),
pohištveni industriji, kovinski industriji, tekstilni in obutveni
industriji so modernizacija, uvajanje novih izdelkov in večje
produktivnosti prepočasni. Za doseganje večje produktivnosti
in s tem konkurenčnosti na domačem in tujih trgih je potrebno v posameznih panogah ali proizvodnih skupinah pripravljati
skupne razvojne programe s poudarkom na specializaciji.
Takšne usmeritve so že v usnjarsko-obutveni industriji. Uvajanje takšnih skupnih programov je treba pospešiti. Pomembno
bi bilo, da bi se izvozno usmerjena industrija bolj povezovala s komplementarnimi proizvajalci, da bi prehajali iz
ponudbe posameznih izdelkov in posameznih proizvajalcev na
skupne, kompleksnejše ponudbe in na prenos tehnologije z
izgradnjo kompletnih objektov, zlasti v deželah v razvoju.
Glede na to strategijo so potrebne naslednje neposredne
usmeritve:
— v kovinski in elektro predelovalni industriji — kompletnejša ponudba investicijske opreme;
— v tekstilni industriji r- vertikalna povezava proizvajalcev na dohodkovnih osnovah zaradi specializacije, oziroma
delitve dela med organizacijami združenega dela, od kreacije
vzorcev preko raznih faz predelave do končnega izdelka in
skupnega nastopa na zunanjih trgih;
— v usnjarsko obutveni industriji — organizirati skupen
nastop v blagovni menjavi s socialističnimi državami, Severno
Ameriko in državami v razvoju za zagotovitev surovin in
plasmaja izdelkov (nosilec Koteks-Tobus);
— v lesni industriji (pohištvo in stavbno mizarstvo) —
bolj specializirati proizvodnjo .intenzivno razvijati trgovsko
mrežo s potrebnimi poslovnimi in razstavnimi prostori.
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3. 6.12. V strojegradnji je opaziti napredek glede prestrukturiranja proizvodnje. V sestavljeni organizaciji združenega
dela Združena podjetja strojegradnje je izvedena ustrezna
delitev dela in dan poudarek na naslednjih skupinah proizvodnje: stroji in naprave za energetiko, procesna industrija,
gradbena mehanizacija, industrijski transport, prehrambena
industrija in proizvodnja komponent za omenjene dejavnosti.
Posamezne delovne organizacije v SOZD Združenega podjetja
strojegradnje bodo sodelovale v proizvodnji strojev in naprav
za navedene prioritetne dejavnosti po načelu komplementarnosti. Ze so sklenjeni sporazumi z nekaterimi inženiring
organizacijami za nuđenje kompletnih objektov iz omenjenih
področij. SOZD Združenega podjetja strojegradnje jc usmerjena v to, da bodo občasna sodelovanja z inženiring organizacijami vse bolj dobivala obliko trajnega sodelovanja na dohodkovnih odnosih.
Za projektantske organizacije izven SOZD Združenega
podjetja strojegradnje velja, da se premalo vključujejo v
programe domače strojegradnje in je v njihovih projektih
domača strojegradnja minimalno udeležena.
SOZD Združeno podjetje strojegradnje je zaključila poslovno leto 1976 pozitivno in celo presegla s samoupravnim
sporazumom o temeljih plana Združenega podjetja strojegradnje za obdobje 1976—1980 predvideno rast proizvodnje, dohodka in družbenega proizvoda ob minimalnem povečanju števila
zaposlenih. Ni pa dosegla planiranega izvoza (razlika bo
nadomeščena v letu 1977). Glede na pridobljene posle se
bo obstoječi trend rasti proizvodnje nadaljeval tudi v letu
1977.
Plan proizvodnje gospodarskih vozil za leto 1976 ni bil
izpolnjen. Tudi za leto 1977 je predvidena nižja proizvodnja
od načrtovane. Med vzroki za to je počasna rast investicijske
dejavnosti, restrikcije pri uvozu reprodukcijskega materiala,
slaba oskrba z domačim materialom in kooperantskimi deli
ter pomanjkanje kreditnih sredstev za serijsko opremo. V
letu 1976 je bilo vpeljano v proizvodnjo novo terensko vozilo,
v letu 1977 pa bodo osvojili še eno.
Zaradi nizkega obsega proizvodnje strojev in naprav se
je znižal njihov delež v celotni industrijski proizvodnji od
3,9 % v letu 1975 na 3,5 % v letu 1976. Dosežena rast proizvodnje v prvih štirih mesecih leta 1977 (5,6 %) kaže na nadaljnje
zmanjševanje njenega deleža v industrijski proizvodnji.
Delež elektronike v industrijski proizvodnji je porasel od
3,5 % v letu 1975 na 3,8 % v letu 1976 in tudi letos kaže tendenco rasti.
Za mikroelektroniko je bil v SOZD Iskra podpisan samoupravni sporazum o združevanju dela in sredstev, izdelan
investicijski elaborat, pridobljena vsa dovoljenja in sredstva,
tako da bo v letu 1977 investicija stekla. Zadovoljivo se odvijajo tudi projekti glede računalništva, sistemov ter naprav za
avtomatizacijo in elektroniko za široko porabo. Kljub temu
pa se delo na strateških projektih odvija relativno počasi in
se zaostanek za vodilnimi industrijami v svetu še vedno veča.
Planirana proizvodnja in izvoz v letu 1976 v SOZD Iskra
nista bili v celoti realizirana (proizvodnja z 90,4 % in izvoz s
87,7 %). Izpad naj bi bil nadomeščen v preostalih letih tega
srednjeročnega obdobja in s tem tudi izpolnjena sprejeta
obveza v Dogovoru o temeljih družbenega nlpna SR Slovenije
za obdobje 1976—1980. Za leto 1977 je načrtovana proizvodnja,
ki bo zagotavljala izpolnjevanje sprejetih o*—v Dogovoru
o temeljih družbenega plana SR Slovenije
idobje 1976—
1980. Predviden je porast celotne proda., pričakuje se
hitrejša rast izvoza glede na razmere na inozemskih tržiščih
in glede na izpolnjevanje nalog iz samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev za stimuliranje izvozne dejavnosti
v Združenem podjetju Iskra. Nadaljevali se bodo vsi procesi1
postopne profesionalizacije proizvodnih programov. Predvidene so naložbe v modernizacijo proizvodnje in nove programe, glavna investicijska dejavnost pa se pričakuje v obdobju 1978—1980, ko bo stekla vrsta novih proizvodnih programov.
3. 6.13. V turizmu in gostinstvu lahko prvo leto izvajanja
srednjeročnega plana ocenimo kot neuspešno, tako na pod2$

ročju inozemskega kot tudi domačega turizma." Glede na
sedanje tendence in pogoje gospodarjenja v tej dejavnosti
ocenjujemo, da bo realizacija v letu 1977 skromno presegla
rezultate v letu 1976.
Poleg objektivnih razlogov za takšna gibanja, med katerimi je treba omeniti slabe vremenske razmere v pretežnem
delu lanske glavne turistične sezone, bremeni jugoslovanski in
slovenski turizem vpč subjektivnih slabosti, med katerimi
izstopajo razdrobljenost oziroma nepovezanost turističnega
gospodarstva, nekonkurenčne cene in problema kadrov.
Razdrobljenost in nepovezanost je ob pomanjkanju celovite koncepcije razvoja eden od poglavitnih razlogov za
oblikovanje nekompleksne in nekvalitetne ponudbe pri prodaji,
propagandnih nastopih na domačem in tujem tržišču, programiranju razširjene reprodukcije in reševanju perečega
pomanjkanja strokovnega, predvsem vodstvenega kadra. Dosedanje pobude za ustanavljanje poslovenih skupnosti, ki naj
bi združevale interese vseh dejavnikov, ki so pri oblikovanju
sodobne turistične ponudbe kraja ali regije
v dohodkovni
soodvisnosti, so dale skromne rezultate.-"4
Razmeroma skromen je tudi rezultat dosedanjih vertikalnih in horizontalnih integracij, s katerimi ni uspelo pomembneje izboljšati in zaokrožiti turistične ponudbe.
Od 11.900 ležišč planiranih za celotno srednjeročno obdobje (od tega 6.900 v komercialnih in 5000 v dopolnilnih zmogljivostih), je bilo v letu 1976 zgrajenih 1900 ležišč v komercialnih zmogljivostih, od česar 1100 v turističnem kompleksu
Bernardin. Ker so te zmogljivosti grajene po finančnih konstrukcijah iz preteklega planskega obdobja, ugotavljamo ob
predvideni graditvi zmogljivosti v letu 1977 v obsegu okoli
1600 ležišč znatno odstopanje od plana tudi na področju
razširjene reprodukcije.
Neustrezna organiziranost in neuveljavljeno dogovarjanje
na tem področju se kaže pri cenah, ki so kljub slabši kva
liteti ponudbe na, ravni evropskih.
O kadrovsiki problematiki je treba poudariti zmanjševanje zanimanja za delo v tej dejavnosti, na drugi strani pa
pomanjkanje strokovnega vodstvenega kadra, ki bi bil sposoben bistveno izboljšati kvaliteto dela ter povezati napore
dejavnosti s trendi domačega in tujega povpraševanja.
Da bi izboljšali trende razvoja v turizmu in gostinstvu,
bo predvsem potrebno: pospešiti poslovno povezovanje in
uveljavljanje dohodkovnih povezav, uvesti nagrajevanje po
rezultatih dela, prenesti izvajanje turistične propagande v
združeno delo, načrtovati nove investicije z upoštevanjem
potrebne turistične in komunalne infrastrukture ter varstva
okolja, okrepiti sodelovanje s krajevnimi skupnostmi, komunalnimi skupnostmi in občinami. Z usmerjenim izobraževanjem je treba prilagoditi mrežo izobraževalnih institucij in
pospeševati izobraževanje ob delu, vključno za vodilne delavce. Turistično gospodarstvo se mora enakopravno vključiti
v samoupravno interesno skupnost za ekonomske odnose s
tujino. Potrebno je dopolniti sistem ugotavljanja deviznega
priliva, dosledneje uvajati uvozne premije na ves devizni
priliv ter izvozu storitev prilagoditi postopek, dokumentacijo
in roke reeskontnih kreditov za pripravo izvoza in za izvoz.
3.6.14. V industriji gradbenega materiala in v gradbeni" Po družbenem planu SR Slovenije 1976—1880 je bilo predviđeno,
da bodo prenočitve domačih gostov rasle po stopnji 6 %, prenočitve
tujih gostov po stopnji 5 "/o, devizni dohodek pa naj bi pritekal po
povprečni letni stopnji rasti 8%. Realizacija za leto 1976 kaže, da so
prenočitve domačih gostov v primerjavi z letom 1975 porasle za 2 %,
prenočitve tujih gostov so se zmanjšale za 6 %, devizni dohodek pa je
upadel celo na 10 %.
Z dogovorom o temeljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj
tujskega turizma v obdobju 1B76—1980 so predvidene naslednje stopnje
rasti prenočitev tujih gostov po republikah:
SR Bosna in Hercegovina
8,5 %
SR Crna gora
7,0 %
SR Hrvatska
6,5 %
SR Makedonija
18,9 %
SR Slovenija
5,0 %
SR Srbija
9,0 %
SAP Kosovo
1®,0 %
SAP Vojvodina
25,0 °/o
» Doslej so se oblikovale tri poslovne skupnosti, in sicer na obalnem območju, v Pomurju in za naravna zdravilišča, ki pa delovno še
niso zaživele.
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štvu je glede preskrbe s surovinami in reprodukcijskim materialom v tem letu poglavitni problem pomanjkanje cementa. V cementarni Anhovo je prišlo do občutnega zmanjšanja
proizvodnje, ker ni bilo oskrbljeno za pravočasni uvo^z
klinkerja, predvsem pa zaradi zastoja pri novi cementarni,
ki bi morala biti aktivirana v januarju 1977. Vse kaže, da bo
predvidena proizvodnja te cementarne za letos v celoti
izpadla.
V letu 1976 je gradbeništvo poslovalo v zelo težkih pogojih zaradi pomanjkanja del na večjih objektih. Fizični obseg
proizvodnje je bil približno na ravni leta 1973, uspeh poslovanja je bil sorazmerno slab, močno je padla akumulativnost (n. pr. poslovni skladi so se zmanjšali za okoli 19 "/o).
Za leto 1977 so glede obsega proizvodnje izgledi boljši, saj se
predvideva povečanje za okoli 3—4 %.
V celični gradnji stanovanj bo v letu 1977 vpeljana poskusna 2proizvodnja v SOZD Gorenje. Zgrajenih bo 300 celic
po 22 m . V letu 1978 predvidevajo !izgradnjo 1000 celic, v letu
1979 pa okoli 3500 celic po 22 m . Tako v SOZO Gorenje
predvidevajo precej manjši obseg gradnje celičnih stanovanj,
kot je sprejeto v Dogovoru o temeljih družbenega plana SR
Slovenije (12.000).
Organiziran nastop slovenskih gradbenih organizacij kot
samostojnih nosilcev velikih investicijskih del na tujih tržiščih kljub naporom in prizadevanjem Gospodarske zbornice
še ni uspel. Ni še prišlo do oblikovanja kakšne večje skupnosti. Zadnja leta stalno pada delež slovenskih gradbenih55
podjetij v celotnem izvozu gradbenih del v Jugoslaviji.
Glavni vzroki za takšna gibanja so še vedno relativno ugodna konjunktura na domačem trgu, sorazmerno visoki osebni
dohodki strokovnih kadrov v primerjavi z zaslužkom v tujini, posebno pa pomanjkanje kadrov, strokovno usposobljenih za delo v tujini (znanje jezikov, poznavanje predpisov
mednarodnega poslovanja in poslovanja dežel, kjer naj bi
nastopali itd.). Nekatere delovne organizacife pa so se letos
posamično pojavile na zunanjih tržiščih, n. pr. v Libiji in
Iraku.
3.6.15. Razvoj drobnega gospodarstva v letu 1976 in v
prvih mesecih tega leta lahko ocenimo kot ugoden in v splošnem v skladu z usmeritvami v družbenem planu SR Slovenije in Resoluciji o politiki izvajanja družbenega plana v letu 1977. Na podlagi ankete skupnosti slovenskih občin je
ocenjeno, da je večina občin v svojih razvojnih programih
obravnavala samostojno osebno delo. V številnih občinah so
izdelali podrobne analize o drobnem gospodarstvu. Dosežen
je bil napredek v širjenju
servisov za opravljanje knjigovodskih in pravnih storitev.54 V mnogih občinah imajo pri izvršnih svetih telesa za spremljanje razvoja drobnega gospodarstva. Postopoma se uveljavljajo potrošniški sveti. Povečalo
se je število dislociranih obratov in to pretežno na manj
razvitih območjih." Ugoden razvoj je bil dosežen v individualnem sektorju, saj se je povečalo
število obratovalnic
samostojnih obrtnikov in gostincev.5" Samostojni obrtniki kažejo čedalje večje zanimanje za ustanavljanje pogodbenih organizacij združenega dela (POZD),5' pa tudi večji interes za
združevanje v zadruge. K takšnemu razvoju je prispevalo
uveljavljanje družlbenega dogovora o pospešenem razvoju
drobnega gospodarstva,40 pozitivno pa se bo odrazil tudi
spremenjen odnos do politike cen. O tem je sklenjen dogovor med Izvršnim svetom SR Slovenije in izvršnimi sveti
skupščin občin.
Ugoden razvoj pa zavira še več pomanjkljivosti. Predvsem velja opozoriti na slabo poslovno povezanost drobnega
gospodarstva, zlasti z večjimi nosilci družbene reprodukcije,
in na nerazvite dohodkovne odnose. Pri'ustanovljenih dislociranih obratih je pogosto slabo urejeno poslovanje in nerazviti
» V letili 1973, 11974, 1975 in 19T6 je bil delež slovenskih gradbenih
organizacij v celotnem jugoslovanskem izvozu gradbenih del naslednji:
6,8 %, 6,5 %, 4,8 % in 4,2 %.
* Knjigovodski servisi so že v 9 občinah, v 16 občinah pa so v
ustanavljanju.
n
Ustanovljenih je bilo 21 obratov, kjer se je zaposlilo okoli 700
delavcev,
možno pa bo zaposliti okoli 1300 delavcev.
M
V letu 1976 je število obratovalnic samostojnih obrtnikov in gostincev naraslo od 111.422 na 11.565.
" V letu 1876 je število POZD naraslo od 118 na 23.
M
V letu 1976 je bilo dodeljenih L'47 kreditov v vrednosti okoli 1O0
milijonov din.
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samoupravni odnosi. Pogosto so še vedno težave s pridobivanjem lokacij za gradnjo objektov drobnega gospodarstva,
Večje industrijske organizacije združenega dela še premalo

upoštevajo možnosti in prednosti sodelovanja z drobnim gospodarstvom, zlasti v tisti proizvodnji, ki bi bila racionalnejša v enotah drobnega gospodarstva.

3.7. CENE IN RAZMERJA NA TRŽIŠČU
Za preteklo srednjeročno obdobje je bila značilna sorazmerno visoka rast cen (cene proizvajalcev industrijskih izdelkov so rasle povprečno letno za 19,2 %, cene na drobno in
življenjski stroški pa za okoli 20 %), kar je vnašalo določeno
nestabilnost v gospodarske tokove. Dosežena razmerja v cenah
v tem obdobju so bila v glavnem v skladu z dogovorjeno politiko razvoja; relativno hitreje so naraščale cene surovin, reprodukcijskega materiala in hrane tako, da se je tudi preko
primarne delitve pospeševal razvoj surovinsko-bazičnega dela
industrije". Ker pa je visoka rast cen, kljub pozitivnim rezultatom z vidika medsebojnih odnosov v cenah, sproti razvrednotila napore za rast dohodka na osnovi večje produktivnosti
in učinkovitosti poslovanja, in zmanjševala interes za krepitev
reproduktivne sposobnosti organizacij združenega dela na
področju materialne proizvodnje, predstavlja stabilizacija
tokov družbene reprodukcije eno temeljnih razvojnih nalog
tudi v tekočem planskem obdobju.
V letu 1976 se Je pod vplivom naporov za stabilizacijo gibanje cen umirilo; ti uspehi so bili v dokajšnji meri doseženi
z restriktivno politiko cen, ki je v obdobju nizke gospodarske
rasti, zaostajanja v povpraševanju zlasti v prvem polletju, ob
sorazmerno visokih zalogah izgotovljenih izdelkov in umirjenem gibanju cen na svetovnem tržišču, uspešno zadrževala že
tedaj prisotne pritiske za povečanje cen. Uspehi na področju
stabilizacije v letu 1976 v glavnem niso temeljili na dolgoročnejših elementih, zato postaja področje cen ponovno eden od
osnovnih problemov pri uresničevanju dogovorjene politike.
Problematika na področju cen izvira iz vrste medsebojno povezanih vzrokov, med katerimi so osnovni:
— sistemski zakon, ki bo urejal področje cen skladno z
določili zakona o združenem delu, še ni izdielan;
— osnove dohodkovnih odnosov se le počasi uveljavljajo
pri oblikovanju medsebojnih odnosov v združenem delu, tudi
proces samoupravnega sporazumevanja o cenah zaostaja; tudi
na področju, kjer so se tovrstni sporazumi oblikovali, imajo
pretežno značaj monopolnih dogovorov in ne pomenijo samoupravnega urejanja odnosov v procesu družbene reprodukcije
medsebojno povezanih in soodvisnih organizacij združenega
dela; nerazvito tržišče, predvsem pomanjkanje konkurence,
dodatoo vpliva na pojačane pritiske na cene;
— še vedno so prisotne disparitete v cenah, katerih reševanje zahteva tudi določene premike62;
— gibanje osebnih dohodkov in na njih vezanih prispevkov za skupno porabo izven okvirov rasti ustvarjenega dohodka ter hitro povečevanje dogovorjenih in zakonskih obveznosti v preteklem letu", ob nezadostni prisotnosti kvalitetnih
dejavnikov razvoja, vplivajo na to, da se pritiski za dviig cen
krepijo;
— povečano je nesorazmerje med izvoznimi in uvoznimi
cenami, pri čemer rastejo zlasti
oene opreme, hrane in reprodukcijskega materiala iz uvoza.6'
Gibanje cen v letu 1976 in v prvih mesecih leta 1977 kaže
naslednja tabela:
«' Gibanje cen v preteklem srednjeročnem obdobju je prikazano
dokumentaciji k analizi ter gradivu Medsebojna razmerja cen izdelke
in storitev v obdobju 1971—1976, ki ga je pripravil Republiški komi
za tržišče in cene.
" Primerjava gibanja cen proizvajalcev industrijskih izdelkov, ce
kmetijskih proizvodov in cen storitev kaže, da v preteklem srednje
ročnem obdobju ni prišlo do bistvenih sprememb relativnih cenovni!
in dohodkovnih
odnosov med tremi osnovnimi sektorji.
13
Ob rasti dohodka za 17 % so v letu 11976 porasla sredstva, raz
porejena za osebno, splošno in skupno porabo za 22 %, sredstva, ki
se izločajo za bančne stroške in obveznosti pa za 23 %. Podatki iz
zaključnih računov kažejo tudi na hitrejšo rast materialnih stroškov
v letu 107® (za 24 %) od rasti skupnega prihodka (za 20 %).
» Medtem ko so v prvih štirih mesecih letos povprečne izvozne
cene porasle za 9 °/o v primerjavi z istim obdobjem lani, so cene uvoženih proizvodov v globalu višje za 15%. V tem okviru so cene opreme in uvoza višje za 23 %, reprodukcijskega materiala za 12 % (končnih izdelkov za reprodukcijo celo za 19 %) in prehrambenih proizvodov za 25 %.
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stopnje rasti v
§
o s®
Cene ind. izdelkov
— pri proizvajalcih
— na drobno
cene kmetijskih pridelkov
v prodaji na drobno
skupno cene na drobno
storitve
življenjski stroški

1,0
3,2

6,6
3,4

7,1
3,5
4,9
5,8

4,7
4,1
4,8
4,1

5,8
8,1
<
14,8
9,5
10,5
13,1

It
2ob
C/k2 TJ$ TiO
8,3
10,8

3,6
7,7

4,2
6,8

13,7
11,5
13,6
13,0

11,9
8,5
10,4
9,2

7,0
6,5
6,2
7,2

Za prve mesece letošnjega leta je značilno umirjeno naraščanje cen proizvajalcev industrijskih proizvodov. Znatno hitreje od proizvajalčevih cen pa naraščajo cene v prodaji na
drobno, zlasti cene kmetijskih pridelkov in storitev. Kot posledica sorazmerni hitre rasti cen prehrambenih proizvodov, povišanja najemnin, komunalnih in prometnih storitev ter kurjave in razsvetljave, se hitro povečujejo tudi življenjski
stroški.
V okviru proizvajalčevih cen je dinamika rasti cen posameznih namenskih skupin industrijskih proizvodov različna;
v Sloveniji beležimo hitrejšo rast cen reprodukcijskega materiala in blaga za široko potrošnjo od rasti cen sredstev za
delo, medtem ko je rast cen sredstev za delo in reprodukcijskega materiala v okviru celotne Jugoslavije nekoliko višja od
naraščanja cen blaga za široko potrošijo:
— stopnje rasti v %
december 1076
do maja 1077
SRS
SPRI

SRt.

i»76
SFRJ

sredstva za delo
1,7
4,2
6,7
9,4
reprodukcijski material 3,7
4,6
8,2
7,3
blago za široko potrošnjo 3,8
3,8
8,9
9,7
Kljub naporom, da se ohrani rast cen v lanskoletnih okvirih, gibanja na začetku letošnjega leta in prisotne tendence
kažejo, da bo v obdobjiu povečane gospodarske aktivnosti
težko obvladovati že kumulirane in tudi nove pritiske na
cene.65 Pričakovana hitrejša rast proizvajalčevih cen v merilu
vse SFR Jugoslavije utegne s svojim verižnim vplivom preko
življenjskih stroškov in osebnih dohodkov pomeniti element
nestabilnosti in inflacije tudi v prihodnjem letu. V kolikor pa
bi z letošnjo politiko cen skušali ohraniti lanskoletne razmere ter zadrževati vse, tudi ekonomsko upravičene spremembe, bi sedaj prisotni problemi vplivali na rezultate poslovanja v organizacijah združenega dela in predvsem na slab
jenje akumulativne in reproduktivne sposobnosti na nekaterih
>odročj'ih industrije in kmetijstva ter ohranjevali ali celo poglabljali že obstoječa nesorazmerja v cenah.
Oblikovanje dohodkovnih povezav na podlagi odnosov v
:>kviru skupnega prihodka med organizacijami združenega
iela s področja trgovine in proizvodnje, ki bo prispevalo k
učinkovitejši organiziranosti tržišča, je šele na začetku. Priprava sporazumov poteka v okviru gospodarske zbornice in
republiških upravnih organov, pri čemer predstavniki organi" Po podatkih konjunkturnega barometra ZIT v marcu letos kar
26 %, v aprilu za 28 % anketiranih organizacij združenega dela pričakuje v prihodnjih mesecih porast cen svojih proizvodov (aprila lani
je napovedovalo dvig cen 6 % OZ D).
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zacij združenega đela aktivno sodelujejo. Skupni razgovori
proizvodnih in trgovinskih organizacij po blagovnih skupinah
bodo opredelili izhodišča in osnovne rešitve za oblikovanje
samoupravnih sporazumov na tem področju. Že obstoječi samoupravni sporazumi se omejujejo le na nekaj trgovinskih
organizacij.
Kasnitve pr; oblikovanju samoupravnih sporazumov med
organizacijami združenega dela s področja trgovine in proizvodnje se odražajo tudi na obsegu in gibanju zalog v trgovini.
Ob šibkem povpraševanju, zlasti v prvem polletju lanskega
leta, so se delno tudi zaradi uveljavljanja plačilne discipline,
zaloge v trgovini občutno znižale. Tudi v času oživljanja povpraševanja in rasti proizvodnje se založenost trgovine ni zadovoljivo izboljšala; medtem ko se v, trgovini na debelo zaloge
povečujejo hitreje od prometa, dinamika povečanja zalog v
trgovini na drobno zaostaja za prodajo, kar kaže tudi naslednja tabela:
— stopnje rasti v %
I—IV 1977
1876
I—IV 1976
1975
promet
zaloge
promet
zaloge
Trgovina na debelo:
— nominalno
8,3
4,6
8,0
16,7
— realno
1,1
—2,3
—1,7
6,2
Trgovina na drobno.
— nominalno
15,2
4,6
18,7
10,2
— realno
5,3
—4,4
7,0
—0,6

Problem desortiranosti zalog v trgovini je prisoten že dlje
časa in izvira iz deficitarnosti proizvodnje na določenih sektorjih, neustreznosti tekoče politike na področju cen, omejitev
pri uvozu opreme in prepočasnega prilagajanja proizvodnje
in tudi trgovine potrebam tržišča.
Sodelovanje poslovnih bank in občinskih skupščin z organizacijami združenega dela s področja trgovine poteka v skladu z dogovorjenimi usmeritvami; analiza prijavljenih nameravanih investicij s področja trgovine kaže, da se več kot dve
tretjini vseh na tem področju nameravanih investicij usmerja
v povečanje maloprodajnih zmogljivosti, modernizacijo pretoka blaga, skladiščne kapacitete in hladilne zmogljivosti.
Usmerjenost na izgradnjo prodajnih zmogljivosti na območju celotne Jugoslavije, ki predstavlja enega temeljnih
pogojev za dinamičen razvoj slovenskega gospodarstva, postaja
vse pomembnejša."
Samoupravno organiziranje in povezovanje občanov, kot
potrošnikov, s trgovinskimi in tudi proizvodnimi organizacijami se postopno uveljavlja. Trenutno poteka aktivnost na
pripravah za
oblikovanje svetov potrošnikov ter njihovem konstituiranju,67 hkrati pa se skuša v normativnih aktih, ki so v
pripravi, konkretno predelati in tako tudi poenotiti področja
dogovarjanja med potrošniškimi sveti in organizacijami združenega dela s področja trgovine. Do konca letošnjega leta bodo
predvidoma ustanovljeni potrošniški sveti v vseh krajevnih
skupnostih, v prihodnjem letu pa bo potrebno dokončno oblikovati samoupravne odnose s trgovino na drobno.

3.8. VKLJUČEVANJE V MEDNARODNO MENJAVO
V letu 1976 je bil dosežen skromen uvoz, predvsem kot
Usmerjenost združenega dela na mednarodno tržišče je v
letih 1976—1977 potekala v dinamičnih in večkrat nasprotnih posledica restriktivne politike njegovega omejevanja in povesi smereh. Pokritje uvoza z izvozom se je v letu 1976 v pri- zovanja uvoznih pravic z izvoznimi dosežki, manj pa trajnejše
merjavi z letom 1975 občutno izboljšalo (od 51% na 72%), preusmeritve proizvodnje na domače surovine, reprodukcijski
vendar pa so bili ti uspehi pretežno le kratkotrajne narave. 2e material in opremo. Prisotna je izrazita enostranska regiov prvih mesecih leta 1977 se uvozno izvozna razmerja za- nalna usmerjenost uvoza opreme — prevladuje iz 3 razvitih
zahodnih držav — ZR Nemčije, Avstrije in Italije. Delež uvoza
ostrujejo.
Visoka izvozna usmerjenost organizacij združenega dela v opreme iz vzhodnoevropskih držav je minimalen, zato bi moletu 1976 je bila predvsem posledica manjšega domačega po- rale organizacije združenega dela intenzivneje proučiti možnovpraševanja in oživljanja gospodarske aktivnosti v svetu. sti nakupov v teh državah, saj so sredstva v republiški kvoti
Hkrati je sistem povezovanja uvoznih pravic z izvoznimi do- za uvoz opreme s konvertibilnega področja zelo omejena.
Organizacije združenega dela ob tem niso izkoristile vseh
sežki usmerjal združeno delo v večji meri v izvoz, ki ni bil
možnosti združevanja deviznega priliva in uvoznih pravic, kar
vedno tudi ekonomsko upravičen.
veljavni sistem sicer dopušča in vzpodbuja.
Dinamična rast proizvodnje v drugi polovici 1976 in v letu
1977 ni zasnovana predvsem na izvozni usmeritvi, temveč preOb sorazmerno nizki rasti proizvodnje ter precejšnjih
težno na zadovoljevanju domačih potreb, ki v letu 1977 narazalogah reprodukcijskega materiala in surovin v letu 1976 ni
ščajo. Ocenjujemo, da se bo zaradi močnega naraščanja do- prišio do bistvenih problemov v preskrbljenosti industrije.
mačega povpraševanja zlasti po blagu široke potrošnje in re- Zmanjšan uvoz opreme pa je povzročal zlasti v prvih mesecih
produkcijskem materialu ter ob negotovih možnostih na sve- 1976. leta zaostajanje celo v izgradnji nekaterih prioritetnih
tovnem trgu izvoz povečeval počasneje kot v letu 1976. Na to objektov. V struktur; uvoza blaga je prišlo do naslednjih
bo dodatno vplivalo še dejstvo, da se izvozne cene povečujejo sprememb:
občutno počasneje kot uvozne, kar poslabšuje konkurenčno
sposobnost našega gospodarstva.
I,—IV.
V obdobju 1976—1977 bo tako dinamika rasti izvoza blaga
1977
1976
1975
dosegla okoli 10 % povprečno stopnjo rasti in bo presegla planirano povprečno stopnjo rasti realnega obsega izvoza blaga
100,0
100,0
100,0
za celotno plansko obdobje (8 %); ob tem pa dinamika rasti Uvoz blaga
v tem:
izvoza v letu 1977 že občutno pojema:
— $ = 17,00 din — reprodukcijski material
66,0
66,7
63,2
25,2
— v milijonih din — oprema
24,8
26,6
9,1
10,2
9,2
— široka poraba
Stanje rasti v °/o
1977 1976—1977 plan
1976 ocena ocena 76—80
1977
1976
1975
V drugi polovici leta 1976 in posebno v začetku 1977 se
uvoz opreme povečuje, kar pa je predvsem posledica izrednega
Tekoče cene
17,2
15,5
12.929 15.464 17.780 19,6 15,0
porasta cen opreme na svetovnem trgu. V prvih treh mesecih
Izvoz blaga
25.437 21.503 26.880 - -15,5 25,0 2,7 11,5
Uvoz blaga
Pokritje uvoza z
" V dogovorih za izgradnjo, blagovnice v Prištini, ki so v teku,
60,0
50,8 71,9 66,0
izvozom v %
sodeluje večje Število organizacij združenega dela s področja proizvodnje,
z vidika dopolnjevanja asortimana pa tudi nekatere trgovinStalne cene 1975
ske organizacije. Gospodarska zbornica Slovenije bo na podlagi izku12.929 14.868 15.610 15,0 5,0 10,0 8,2
Izvoz blaga
šenj, pridobljenih pri izgradnji te blagovnice, spodbujala podobno
25.437 20.858 22.276 —18,0 6,8 —6,5 5,0
Uvoz blaga
vključevanje
tudi v drugih večjih potrošnih središčih v Jugoslaviji.
47
Po podatkih iniciativnega odbora za organiziranje pofa-ošnikov
Porast cen
pri
SZDL
Slovenije,
ki to akcijo vodi, je bilo v marcu letos, ustanov4,0 9,5 6,8 6,7
Izvozne cene
ljenih že 350 potrošniških svetov v 36 občinah, v drugih občinah pa so
3,0 17,0 9,7 6,2
Uvozne cene
priprave v teku.
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letos so porasle za okoli 23 %. Zaostreni odnosi in skokovite
spremembe v možnostih za uvoz opreme predvsem z dolgoročnimi posledicami vplivajo na večje zaostajanje v razvoju
tehnologijr in modernizacije proizvodnje. Omejitve pri uvozu
opreme so ovira pri uresničenju predvidenih investicij v prioritetne objekte, zlasti pa v modernizaciji nekaterih organizacij v predelovalni, izvozno usmerjeni industriji.
Dinamična rast proizvodnje v letu 1977 omogoča povečanje
izvoza kljub naporom za preusmeritev na domače surovine in
reprodukcijski material. Ob izrednem porastu svetovnih cen
in glede na strukturo našega uvoza bo to dodatno vplivalo, da
se bo uvoz v letu 1977 nominalno močneje povečeval, bo pa
kljub temu še znatno nižji kot v letu 1975.
Dinamične in nasprotujoče smeri v razvoju ekonomskih
odnosov s tujino se odražajo še posebej v letu 1977 na področju uvozno izvoznih cen. Medtem ko so se svetovne cene v letu
1976 umirile, pa že konec leta 1976, posebej pa v letu 1977,
kažejo izredno visoko rast, sa.j so že v prvih 3 mesecih letošnjega leta porasle na strani izvoza za 8%, na strani uvoza pa
za 15 %.
Takšni premiki v cenovnih razmerjih povzročajo, da se
pogoji nastopanja našega gospodarstva na tujih trgih slabšajo.
Rast uvoznih cen vpliva na porast proizvodnih stroškov, zlasti
v tistih dejavnostih, ki so bolj odvisne od uvoza surovin in
reprodukcijskega materiala. Gibanje cen na domačem tržišču
ob hkrati sorazmerno nižjem porastu izvoznih cen vplivajo na
slabšanje že tako šibke, konkurenčne sposobnosti našega gospodarstvo in usmerjajo združeno delo predvsem na domači
trg.
Ker bo za predvideno dinamično rast proizvodnje potreben
zadosten fizičen obseg uvoza ob umirjanju izvoznih tokov,
lahko pričakujemo zaostrene odnose in stanje v plačilni bilanci.
Neblagovna menjava, ki je pomemben dejavnik v intenzivnosti vključevanja gospodarstva v mednarodno menjavo in
ki običajno z močnim neto deviznim prilivom pozitivno vpliva
na stanje plačilne in devizne bilance, se je v letu 1976 poslabšala:

1975
NEBLAGOVNI
DEVIZNI DOHODKI 9.136
Turizem
2.812
Promet
3.761
Investicijska
dej. v tujini
118
Ostala bančni priliv 2.445
NEBLAGOVNI
DEVIZNI IZDATKI
3.237
Promet
1.994
Ostalo
1.243
NETO
DEVIZNI PRILIV
5.899

— v milijonih din
— tekoče cene
Indeks Struktura v %
1976 1976/1975 1975
1976
9.244
2.532
4.185

101.1
90,0
111,3

100,0
30,8
41,2

100,0
27,4
45,3

136
2.391

115.2
97.8

1,3
26,7

1,5
25,8

3.758
2.284
1.474

116,1
114.5
118.6

100,0
61,6
38,4

100,0
60,8
39,2

5.482

92.9

Devizni priliv neblagovne menjave se je v celoti povečal v
letu 1976 le za 1,1 %, medtem ko je devizni odliv poraistel za
16 %, in predstavlja že okoli 40 % deviznega priliva.
V neblagovni menjavi so se v bistvu nadaljevale tendence,
ki so prisotne že nekaj let: priliv od turizma stalno upada.
V deviznih dohodkih od transportne dejavnosti stagnira delež
železniškega prometa, povečal pa se je priliv od cestnega in
pomorskega prometa. Povečuje se tudi dohodek od investicijske dejavnosti v tujini, medtem ko nakazila naših delavcev,
zaposlenih v tujini, upadajo.
Tudi v letu 1977 ni pričakovati bistvenih premikov v turizmu, nekaterih prometnih dejavnostih in nakazilih zdomcev.
Zato ob predviđenih gibanjih blagovne menjave takšne smeri
v razvoju neblagovne menjave dodatno negativno vplivajo na
stanje plačilne in devizne bilance.
Industrijska proizvodnja je bila v letu 1976 bolj, v letu
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1977 pa manj usmerjena v izvoz. Kmetijstvo, še posebej živinoreja, 1 manj prispeva k povečanju izvozne aktivnosti:

Izvoz blaga
— industrija
— kmetijstvo
— gozdarstvo

1975
100,0
92,0
5,6
2,4

struktura izvoza v %
I—IV.
1976
1977
100,0
100,0
92,8
95,6
5,1
3,2
2.1
1,2

V prvih mesecih 1977. leta so močno povečale izvoz organizacije združenega dela tistih industrijskih panog, ki so tuda
sicer močno izvozno usmerjene: strojegradnja, proizvodnja
baznih kemičnih izdelkov, predelava kemičnih izdelkov, proizvodnja žaganega lesa, plošč in končnih lesnih izdelkov, proizvodnja usnja in krzna, proizvodnja preje in tkanin ter predelava kaučuka. Povečal se je izvoz predelanih barvastih kovin, električnih strojev in aparatov ter papirja. Manjši pa je
izvoz črne metalurgije, proizvodnje barvastih kovin, predelave
kovin, proizvodnje prometnih sredstev, končnih tekstilnih izdelkov, obutve, galanterije in živil.
V regionalni strukturi blagovne menjave SR Slovenije a
tujino se kažejo naslednje spremembe:

IZVOZ V:
— razvite zahodne države
— socialistične države
— države v razvoju
UVOZ IZ:
— razvitih zahodnih držav
-- socialističnih držav
— držav v razvoju
POKRITJE UVOZA
Z IZVOZOM v »/o:
— razvite zahodne države
— socialistične države
— države v razvoju

1975

1976

—v %
I.—IV.
1977

100,0
54,6
36,1
9,3
100,0
78,6
26,4
5,0

100,0
60,7
28.6
10.7
100,0
78.8
16,1
5,1

100,0
64.7
23,6
U,7
100,0
79.8
13.9
6,3

35,4
111,8
93,4

55,3
128,5
149,5

49,5
104.1
114.2

Blagovna menjava z deželami v razvoju in neuvrščenimi
deželami se je povečala, na kar je v letu 1976 vplival zlastd
večji izvoz, ki pa v letošnjem letu narašča občutno počasneje.
Uvoz blaga iz dežel v razvoju se je v letu 1977 okrepil.
Izvozna aktivnost v razvite zahodne države, ki je bila
izredno intenzivna zlasti v letu 1976, je v letu 1977 še vedno
prisotna, vendar pa se umirja. Ob naraščajočem uvozu iz teh
držav v letu .1977 se pokritje z izvozom nekoliko poslabšuje,
vendar je še vedno znatno ugodnejše kot v letu 1975 in ugodnejše od predvidevanj za celotno petletno obdobje. V blagovni
menjavi s socialističnimi državami je bilo doseženo večje
uravnoteženje zunanjetrgovinske menjave, vendar predvsem
zaradi občutno zmanjšanega izvoza.
V letih 1976 in 1977 se ugodno razvija gospodarsko sodelovanje z obmejnimi državami, zlasti z Italijo. K temu je v
osnovi prispeval podpis Osimskih sporazumov in konkretne
rešitve v okviru blagovnih list. Podpis sporazuma o gospodarskem sodelovanju bo v prihodnje okrepil možnosti za povečanje gospodarskega sodelovanja z Madžarsko. Povečani so bili
tudi globali za blagovno menjavo po sejemskih aranžmajih z
Avstrijo in za sejemski aranžma Alpe Adria.
Gospodarska zbornica Slovenije se usmerja v zagotavljanje skladnejšega in učinkovitejšega nastopa združenega dela
na tujih tržiščih ter prestrukturiranja in modernizacije gospodarstva. S tem pospešuje uveljavljanje kvalitetnih dejavnikov
dinamičnega gospodarskega razvoja.
že v letu 1976 ustanovljeni konzorcij za nastope v deželah
v razvoju (dežele arabskega zaliva, Vzhodna Afrika, Libija,
Irak, Nigerija) uspešno delujejo na principu odprtega sodelovanja s poudarkom na široki poslovni ekspanziji in poslovanju
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na podlagi skupnega prihodka. Da bi se združeno delo še intenzivneje vključilo in učinkoviteje nastopilo na teh tržiščih,
so v teku priprave za razširitev tako organiziranega nastopa
tudi v drugih deželah v razvoju. V zaključni fazi je ustanovitev
konzorcijev za nastop v Egiptu in Zahodni Afriki. V letu 1977
bo predvidoma podpisan tudi samoupravni sporazum o ustanovitvi konzorcija za nastop v Venezueli in Kolumbiji. V začetni faai so priprave za konzorcije v Iranu, Indiji in Maroku.
Obstoječi konzorciji za nastop v deželah v razvoju delujejo dokaj uspešno za široko in bolj koncentrirano ponudbo
in povpraševanje, trajnejše in višje oblike gospodarskega sodelovanja, skupna vlaganja v dežele v razvoju ter dolgoročnejše povezovanje glede preskrbe naše industrije s surovinami.
Ob preregistraciji in prevrednotenju obstoječe zunanjetrgovinske mreže doma in v tujini s stališča usklajenosti z ustavno preobrazbo in novimi sistemskimi rešitvami bodo nastali
tudi problemi v zvezi s kontinuiteto in intenziteto vključevanja
in delovanja v deželah v razvoju zlasti na področju kadrov,
posebno še zato, ker pogoji, ki jih nudijo organizacije združenega dela za delo v tujini, niso dovolj privlačni. To bo odprlo dodatno kadrovsko-organizaeijsko vprašanje, ki ga bo
potrebno reševati za daljše obdobje in uskladiti med republikami.
Interesne skupnosti za nastope v socialističnih državah, ki
so bile ustanovljene za sedem držav (ZSSR, CSSR, NDR, Poljska, Madžarska, Bolgarija in Romunija), delujejo v okviru
možnosti, ki jih že nekaj let nakazuje naš suficit v zunanjetrgovinski menjavi s temi deželami. Poudarek je predvsem na
medsebojni strokovni in organizacijski povezanosti, koordinaciji, Informiranju, povezovanju uvoza z možnostmi izvoza in
uspešnem vključevanju v organiziran nastop jugoslovanskega
gospodarstva. V prihodnje bi bilo potrebno delo intenzivirati
tako, da bi bile organizacije združenega dela bolj seznanjene
in organizacijsko pripravljene za nakupe in prodajo v socialistične države. Tako bi prispevale k pospeševanju blagovne
menjave s temi deželami, ki v zadnjem letu nazaduje.
Glede na dane možnosti in potrebe za razširitev blagovne
menjave je v pripravljalni fazi samoupravni sporazum za ustanovitev interesne skupnosti za nastop v LR Kitajski, s katero
imamo glede na obstoječe blagovne liste sedaj že zelo izčrpne
možnosti gospodarskega sodelovanja.
Samoupravni sporazum o združevanju sredstev za pospeševanje gospodarskega sodelovanja z deželami v razvoju je
podpisalo 33 organizacij združenega dela, med njimi 4 poslovne banke. V okviru sporazuma se združujejo znatna sredstva
za delno financiranje stroškov, zlasti za predinvesticijska in
investicijska dela, ustanavljanje mešanih in lastnih podjetij v
deželah v razvoju, dolgoročno proizvodno kooperacijo in poslovno-tehnično sodelovanje. Doseženi so bili že zadovoljivi
rezultati. Za uspešnejše delovanje bo potrebno povečati število
organizacij združenega dela — podpisnic sporazuma, zaradi česar se bodo povečala tudi združena sredstva.
Gospodarska zbornica Slovenije aktivno deluje pri dopolnilnem izobraževanju vodilnih in strokovnih kadrov, ki opravljajo zunanje trgovinsko dejavnost. V tem smislu je že sklenjen samoupravni sporazum o posebnih pogojih strokovnih
delavcev, razporejenih na stalno delo v poslovnih enotah v
tujini.
Izvršni svet, republiški upravni organi in delegacija Skupščine SR Slovenije so sodelovali pri oblikovanju in medrepubliškem usklajevanju novih zakonov, ki so bili na tem področju sprejeti v marcu 1077.
S sprejetjem zakona o deviznem poslovanju in kreditnih
odnosih s tujino, zakona o prometu blaga in storitev s tujino
ter zakona o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini se
tudi sistem ekonomskih odnosov s tujino usklajuje z ustavo
in določili zakona o združenem delu. V teh zakonskih predpisih so med drugim na novo opredeljene funkcija in naloge
združenega dela ter vloga republik in pokrajin v sistemu ekonomskih odnosov s tujino, ki v celoti prevzemajo svoj del
odgovornosti za razvoj ekonomskih odnosov s tujino in zunanjo finančno likvidnost Jugoslavije.
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Uveljavljanje teh sprememb terja sprejetje ustreznih zakonskih in podzakonskih aktov, organizacijskih in drugih ukrepov, ki bodo zagotovili delovanje novega zunanjetrgovinskega
in deviznega režima.
Izvršni svet je sprejel predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije
za ekonomske odnose s tuijano in ga dal v širšo obravnavo.
Ob raapravi o predlogu za izdajo in osnutek zakona je treba
podrobneje opredeliti delegatske osnove za Skupščino samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino
ter pristopiti k oblikovanju in ustanavljanju temeljnih delegacij za Skupščino skupnosti.
Izvršni svet SR Slovenije je sprejel in dal v razpravo tudi
predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o koordinacijskem odboru pri Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije.
Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje je v sodelovanju s pristojnimi republiškimi organi in strokovnimi institucijami formiral delovno skupino, ki pripravlja in oblikuje
metodologijo za projekcijo plačilno in deviznobilančnega položaja republike v enotni plačilni in devizni bilanci Jugoslavije; v teku pa je medrepubliško usklajevanje in oblikovanje
stališč na zvezni ravni. Za uveljavitev novih odnosov v ekonomskih odnosih s tujino bo potrebno izvesti tudi bistvene
spremembe in izpopolnitve v sedanjih analitskih osnovah, evidencah in informatiki na tem področju.
Republiški organi in delegacija Skupščine SR Slovenije
aktivno sodelujejo pri oblikovanju novega zakona o carinski
tarifi ter se zavzemajo za uveljavitev takšne carinske tarife,
ki bo predvsem instrument razvojne politike.
V začetku 1976 je potekalo oblikovanje izhodišč novega
sistema uvoza opreme, v katerem so dobile republike odločilen
vpliv pri razporejanju uvoza opreme v okviru razpoložljivih
sredstev. Na republiški ravni so bila oblikovana osnovna merila, pogoji in postopki za razporejanje dodeljenih sredstev na
končne koristnike. O konkretnih rešitvah odloča posebna medresorska komisija.
Pri politiki selektivnega omejevanja uvoza ne bi smeli
ovirati kontinuirane preskrbe proizvodnje s potrebnim reprodukcijskim materialom ter predvidenih investicijskih vlaganj
v prioritetne objekte in modernizacijo izvozno usmerjene predelovalne industrije. Zaradi izrazito enostranske regionalne
usmeritve uvoza opreme in močno omejenih sredstvih v republiški kvoti za uvo7 opreme s konvertibilnega področja se morajo organizacije združenega dela v večji meri usmeriti v nakup opreme iz vzhodnoevropskih držav oziroma na domačem
tržišču.
Po podatkih Narodne banke Slovenije se je letos občutno
zmanjšalo zaključevanje kreditov v tujini, kar kaže na močno
restriktivno politiko.
V pripravi je medrepubliški dogovor o kriterijih in usmerjanju koriščenja tujih kreditnih sredstev po republikah in pokrajinah, ki glede na doslei predložene kriterije nakazuje zelo
omejene možnosti nadaljnjega zadolževanja SR Slovenije v
tujini, saj bi bile v primeru uveljavitve predlaganih kriterijev izčrpane vse možnosti za zadolževanje SR Slovenije v tujini do konca tega srednjeročnega obdobja. S tem bi bila
močno prizadeta vlaganja v prioritetna področja, predviđena
v družbenem planu. V tem medrepubliškem dogovoru bo
treba uveljaviti objektivizirana merila, ki bodo upoštevala
obseg gospodarskih potreb (družbeni proizvod) in potrebo
po izboljšanju plačilne bilance (neto princip zadolževanja).
V skladu z dogovorom zveznega, republiškega in pristojnih občinskih izvršnih svetov o opravljanju poslov v zveza z
upravljanjem proste cone v Sežani je bila že konec leta 1976
ustanovljena posebna komisija za opravljanje teh poslov. V
odboru za koordinacijo gospodarskega sodelovanja, ki je bil
letos maja ustanovljen pri Gospodarski zbornici Slovenije, je
v skladu s predvidevanji oblikovana interesna skupnost za prosto industrijsko cono v Sežani. Vanjo so vključeni predstavniki organizacij združenega dela, ki so zainteresirane za dejavnost v coni.
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3.9. POGOJI ŽIVLJENJA IN DELA DELOVNIH LJUDI
Pri izboljšanju pogojev za življenje in delo delovnih ljudi
— cene 1975
in občanov so bili doseženi v prvih dveh letih izvajanja družbenega plana razmeroma ugodni rezultati.
Stopnje rasti
Struktura v %
v %
3. 9.1. Zaposlenost, ki je eden od osnovnih pogojev za
uveljavljanje družbenega položaja delavca samoupravljalca v
1976
1977
1975
1976
1977
združenem delu in obenem bistveni pogoj za povečanje njeocena
ocena
govega življenjskega standarda, se je povečala v letu 1976 za
2,9 %, v letu 1977 pa se bo po oceni povečala za 3,2 %. Tako Družbeni proizvod
je bilo v letu 1976 zaposlenih preko 36.000 novih delavcev, v družbenega sektorja
2,8 7—8 100,0 100,0 100,0
•Življenjski standard
3,0 4,0
68,3
68,5
66,2
letu 1977 pa jih bo nekaj nad 39.000.
— osebna poraba
3.4 3,9
51,5
51,8
50,0
V materialni proizvodnji je bila v prvi polovici leta 1976 — družbeni standard
2.5 4,6
16,8
16,7
16,2
rast zaposlenosti še zmerna. Z ožitvijo gospodarskih gibanj,
zlasti industrijske proizvodnje v drugi polovici leta, je število
letu 1976 se je življenjski standard povečal nekoliko izzaposlenih pričelo ponovno naraščata, vendar ne v takšnem nad Vdružbenega
proizvoda, v tem okviru še hitreje osebna
obsegu kot v preteklosti, na kar je vplivala večja usmerjenost
organizacij združenega dela k smotrnejšemu zaposlovanju. Ta poraba, družbeni standard pa počasneje. Po prvih ocenah pa
gibanja se nadaljujejo tudi v letu 1977. Leta 1976 se je število bodo razmerja v letu 1977 bolj usklajena.
Po večletni stagnaciji so v letu 1976 realni osebni dohodki
zaposlenih v gospodarstvu povečalo za 2,3 % in v industriji za na zaposlenega
porasli za okoli 2 %, medtem ko je produk3,3 %. V letu 1977 pa se bo po ocenah zaposlenost v gospodartivnost dela stagnirala. V letu 1977 pa ocenjujemo, da bo ob
stvu povečala za 3,1 % ter bo s tem v razdobju 1976—1977 šte- hitri
rasti produktivnosti dela (preko 4%) dosežen podoben
vilo zaposlenih naraščalo v poprečju za 2,7 % letno.
porast realnih osebnih dohodkov.
V negospodarskih dejavnostih se rast zaposlenosti vzdrV skupnih prejemkih prebivalstva se zmanjšuje udeležba
žuje na visoki ravni; v letu 1976 nekaj nad 6 % in v letu 1977 tistih prejemkov prebivalstva, ki so neposredno odvisni od
po ocenah okoli 5,8 %. V šolstvu se je v letu 1976 število za- rezultatov tekočega in minulega dela, povečuje pa se udeležba
poslenih povečalo za 3,9 %, v zdravstvu za 3,3 %, v financah drugih prejemkov, zlasti tistih na osnovi sindikalne liste (dnein zavarovanju za 11,9%, v državnih in družbenopolitičnih vnice, terenski dodatki, regres za prehrano, regres za dopust
organih in organizacijah za 6,3 %. Vloga družbenih dejavnosti itd.), posebno močan pa je v letu 1976 porast potrošniških
ter povečan obseg in kvaliteta njihovih nalog namreč terjajo posojil. V letu 1976, ko so bile zaloge trajnih potrošnih dobrih
večjo udeležbo dela in znanja. Ob tem pa sedanjo hitro rast visoke, so bili pogoji za potrošniške kredite ugodni in so zato
zaposlenosti v družbenih dejavnostih pogojuje tudi neustre- ti krediti močno porasli.
zna zasedba delovnih mest, neustrezna organizacija dela ter s
Od skupnega povečanja osebnih prejemkov prebivalstva
tem neracionalna razporeditev in obremenitev delavcev.
v letu 1976 je odpadlo na povečanje potrošniških kreditov
okoli 20 %. S tem se je močno povečala obremenitev osebnih
Zmernejša rast zaposlenosti kot v preteklih letih v SR dohodkov z odplačili potrošniških posojil, katerih delež v osebSloveniji ni zaostrila problemov pri zaposlovanju novih delav- nih^ dohodkih znaša v letu 1977 že okoli 18,5%. Skupaj z odcev. število nezaposlenih se je v letu 1976 sicer začelo večati, plačili kreditov za stanovanjsko izgradnjo pa znaša obremevendar je znašal delež nezaposlenih med vsemi zaposlenimi v nitev osebnih dohodkov že okoli 25 %, kar je že blizu zgornji
J
letu 1976 1,7 % in v letu 1977 po ocenah 1,8 %. Na razvitih in meji (30%).
razvitejših območjih SR Slovenije se možnosti zaposlitve niso
V okviru sredstev prebivalstva rastejo počasneje sredstva
zmanjšale; razen domačih so se zaposlili tudi delavci iz dru- za osebno porabo, hitreje pa tisti izdatki, ki ne predstavljajo
gih socialističnih republik in pokrajin. Se nadalje pa so se osebne porabe, kot so prispevki in davki, izdatki za neproizv letu 1976 zaostrili problemi zaposlovanja razpoložljivih de- vodne storitve, varčevanje prebivalstva itd. Njihov delež v
lavcev na manj razvitih območjih, zlasti v Pomurju. V obči- skupnih sredstvih prebivalstva je porasel od 20,6 % v letu 1975
nah, ki so opredeljene kot manj raizvite, se je v letu 1976 na okoli 24 % v letu 1977. Ta tendenca je predvsem posledica
število zaposlenih povečalo za 3,7 %. Izgradnja novih zmoglji- povečanega varčevanja prebivalstva zaradi uvajanja izplačevosti poteka počasi, tudi programi razvoja malega gospodar- vanja osebnih dohodkov na hranilne knjižice in širše uporabe
stva se ,ne izvajajo. Vse to pogojuje počasnejše odpiranje no- čekov kot plačilnega sredstva.
vih delovnih mest od predvidevanj in naraščanje števila nezaStruktura osebne porabe se je v letu 1976 prilagodila raposlenih. V letu 1976 se je odstotek nezaposlenih na teh ob- sti osebnih dohodkov, zlasti pa gibanju življenjskih stroškov.
močjih v odnosu do zaposlenih dvignil na 5,4. Zato ni možnosti Zato se je v strukturi zmanjšal delež izdatkov za hrano, poveza hitrejše vračanje niti za zmanjšanje obsega zaposlitev pre- čal pa se je delež izdatkov v zvezi s stanovanjem. Struktura
bivalstva iz teh območij v tujini. V SR Sloveniji se je v letu osebne potrošnje štiričlanskih delavskih družin je:
1976 in tudi v letu 1977 število rednih zaposlitev v tujino glede
na pretekla leta občutno znižalo, še vedno pa delavci sezonsko
1975
1976
ali občasno odhajajo na delo v sosednje države in to predHrana, pijača, tobak
vsem iz manj razvitih območij, zlasti iz PomuTja.
43,8
42,9
Stanovanje, kurjava in razsvetljava
10,5
11,0
3. 9. 2. V družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976— Obleka in obutev
13.3
12,2
1980 je bilo predvideno, da bodo sredstva za življenjski stan- Ostale življenjske potrebščine
32.4
33,9
dard68 rasla nekoliko počasneje od družbenega proizvoda, v
100,0
100,0
tem okviru pa sredstva za družbeni standard nekoliko hitreje.
Poprečni realni osebni dohodki na zaposlenega naj bi nara3. 9.3.1. V letu .1876 je bilo zgrajenih 14.806 stanovanj in je
ščali nekoliko počasneje od produktivnosti dela, da bi tako letni plan presežen za 11 %. Od tega je bilo zgrajenih 9.209
lahko zagotovili hitrejšo rast sredstev za razširitev materialne (62,2%) družbenih stanovanj in 5.597 (37,8%) stanovanj v inosnove združenega dela in s tem oblikovali pogoje za nadalj- dividualni gradnji." Po prvih ocenah bo tudi v letu 1977 zgranji razvoj naše družbe.
jenih okoli 14.000 stanovanj.
Ob počasnejši rasti družbenega proizvoda v letu 1976 in
V strukturi naložb v družbeni standard predstavlja stanoocenjeni hitrejši rasti v letu 1077 je na področju življenjskega
standarda prišlo do naslednjih sprememb:
V strukturi sredstev za stanovanjsko izgradnjo v letu 1976 Dredstavlja stanovanjski prispevek okoli 95%, stanovanjska sredstva organizacij
združenega dela iz sklada skupne porabe 30%, sredstva skupM
Sredstva za življenjski standard vsebujejo: sredstva za osebno
to n aMsk
porabo, investicije v stanovanjsko izgradnjo in družbene dejavnosti ter okoli
og 21i %, bančna sredstva
J 7 usmerjena
ega. zavarovanja
2%, sredstva
občanov
v stanovanjsko
izgradnjo
10 %
materialne izdatke v družbenih dejavnostih.
m druga sredstva okoti 2 %.
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vanjska izgradnja v letu 1976 dve tretjini vseh naložb, medtem ko je v letu 19*75 njena udeležba znašala le polovico vseh
naložb v družbeni standard.
Z združevanjem sredstev za izgradnjo solidarnostnih stanovanj je bilo v letu 1976 zgrajenih okoli 2.300 solidarnostnih
stanovanj; nekaj manj pa jih bo zgrajenih v letu 1977, kar je
še naprej vplivalo na zmanjšanje socialnih razlik. Posebna
skrb se posveča tudi reševanju stanovanjskih problemov borcev NOB, ostarelih občanov, mladih družin in družin z nizkimi osebnimi dohodki.
Novi predlogi samoupravnih sporazumov za tekoče srednjeročno obdobje, ki bodo podpisani letos, niso glede višine
sredstev in namena porabe skoraj nikjer bistveno spremeJ
Kasni pa reševanje stanovanjskih problemov tistih kadrov,
ki so posebnega pomena za pospeševanje skladnejšega razvoja
v manj razvitih območjih SR Slovenije. Pripravlja se poseben
samoupravni sporazum za združevanje sredstev v ta namen.
Sredstva naj bi združevale vse samoupravne stanovanjske
skupnosti v letni višini okoli 20 milijonov din nepovratnih
sredstev in približno enak obseg povratnih sredstev.
V skladu s srednjeročnim planom bi morala biti družbeno
usmerjena gradnja prevladujoč vidik v stanovanjski graditvi.
Nespremenjeni predpisi financiranja stanovanjske izgradnje
dajejo še vedno prednost gradnji za tržišče (sredstva za naložbe, bančni krediti za obratna sredstva, bančne garancije
ipd.). Samoupravne stanovanjske skupnosti pa morajo pri
družbenousmerjeni gradnji zagotoviti celotna investicijska
sredstva za gradnjo vnaprej. Še vedno je nerešeno vprašanje,
kdo je, osnovni investitor v stanovanjski izgradnji.
Zakon o uporabi in urejanju stavbnih zemljišč _ je šele
sprejet. Zato lahko pomembnejše rezultate šele pričakujemo.
Pomanjkanje komunalno urejenih stavbnih zemljišč pa je se
vedno eden vzrokov, ki zavirajo racionalno stanovanjsko graditev ter vplivajo tudi na porast cen. Se vedno se pojavlja neusklajenost in neorganiziranost pri odkupu zemljišč, komunalnem urejanju zemljišč; dolgotrajna je izdelava urbanasticne
dokumentacije ter zapleteni in dolgotrajni postopki pri sprejemanju te dokumentacije. Vse to pa znatno vpliva tudi na
ceno m2 stanovanjske površine. Hkrati so stanovanjske skupnosti pogosto prisiljene popuščati različnim tendencam, da se
cena stanovanja poveča tudi z raznimi lokalnimi prispevki,
dajatvami itd. Pričakovati je, da bo šele nov republiški dogovor o cenah v stanovanjski graditvi, ki pa bo sprejet z_ veliko
zakasnitvijo, vsaj delno uredil razmere na tem področju. Po
tem dogovoru se v ceno stanovanja ne smejo vnašata Stroška
izgradnje kolektivnih komunalnih naprav in objektov družbenega standarda. Zato se kot nov, problem pojavlja financiranje teh naprav in objektov. Po zakonu o urejanju in uporabi
stavbnega zemljišča je sicer možno združevati do 20% od
višine stanovanjskega prispevka za komunalno opremljanje
novih sosesk, vendar pa 'znatno število samoupravnih stanovanjskih skupnosti ni vneslo ustreznih določil v nove samoupravne sporazume.
Ena izmed temeljnih ovir za celovito izgradnjo stanovanjskih sosesk je, da ni ustreznih dogovorov glede financiranja
izgradnje objektov družbenega standarda.
V letu 1976 in še posebej 1977 je bil sistem satnovanjskega
varčevanja dopolnjen. Zato se kažejo vidnejši uspehi pri varčevanju. Banka z ugodnejšimi pogoja kreditiranja in novimi
oblikami sodelovanja z varčevalci (ugodnejši družinski in
drugi krediti, večji deleži na privarčevane vloge, kreditiranje
razširjenih rekonstrukcij stanovanj, zavarovanje hranilnih
vlog ipd.) v znatni meri omogoča kontinuiteto stanovanjskega varčevanja.
.......
, , . „„
Gradnja zasebnih stanovanjskih his bi morala biti usmerjena podobno kot družbenousmerjena gradnja, saj se srečuje s podobnimi težavami. Med njimi velja posebej omeniti
pomanjkanje komunalno opremljenih zemljišč, oziroma urejenih zazidalnih okolišev in problem visokih stroškov komunalnega opremljanja, ki jih je treba običajno plačati takoj,
kot komunalni prispevek. Poleg tega je izredno dolgotrajno
pridobivanje velikega števila soglasij in potrdil za gradnjo na
območju, za katerega ni izdelan zazidalni načrt, kar vpliva na
izredno veliko število nezakonitih gradenj (ugotovljenih je
okoli 10.500, še večje pa je število neugotovljenih).
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Stanovanjsko zadružništvo kot pomemben organizator in
usmerjevalec stanovanjske izgradnje se razvija prepočasi.
Kljub ugodnostim, ki jih določa zakon, zadruge niso zaživele,
razen v nekaterih redkih primerih. Zadostno število komunalno
opremljenih zemljišč po primernih cenah, možnost vključevanja v družbeno usmerjeno gradnjo, ugodnosti pri kreditiranju in drugi v zakonu predvideni ukrepi naj bi omogočili hitrejše ustanavljanje stanovanjskih zadrug.
Pri uvajanju ekonomskih stanarin, ki naj bi omogočile
normalno vzdrževanje, enostavno in vsaj delno razširjeno
reprodukcijo stanovanjskega sklada, je precej nedoslednosti.
Z republiško resolucijo zagotovljena možnost zvišanja stanarin do 30% v letu 1977 bo uresničena z zamudo. Ekonomske
stanarine bo mogoče doseči šele v prihodnjih letih, kar pomeni še naslednje zaostajanje reprodukcije in gospodarjenja
s stanovanjskim skladom ter njegovo fizično propadanje v
naslednjih letih. V občinah pa so pripravljeni ali že sprejeti
predlogi odlokov o popravkih subvencioniranja stanarin za
občane, odnosno družine z nižjimi dohodki.
Revitalizacijo stanovanj je na temelju spremenjenih določil zakona o programiranju in financiranju stanovnjske grditve mogoče financirati tudi iz sredstev za stanovanjsko izgradnjo, za kar so v telcu pripravljalna dela.
V letih 1976 in 1977 je bilo doseženih nekaj bistvenih premikov pri ustanavljanju hišnih svetov in zborov stanovalcev.
Tu je bila pomembna podpora družbenih dejavnikov, še posebej krajevnih skupnosti, ki so v večini primerov poživili delo
hišnih svetov. Hišne svete so ustanovili v 80 % družbemoupravljanih hiš, vendar jih deluje le 60%. Eden od pomembnih razlogov je slaba materialna baza, ki pa se bo s postopnim
uvajanjem ekonomskih stanarin izboljševala.
3.9.3.2. Večina komunalnih storitev predstavlja v svoja
naturalni obliki komunalno infrastrukturo bivalnih _ območij
ali pa pri njena izgradnji sodeluje. Zato je nujno načrtovanje
njihovega razvoja z drugimi dejavnostmi v samoupravni komunalni skupnosti.
,
Ker so bile samoupravne komunalne skupnosti v občinah
ustanovljene z zamudo, poteka tudi izvajanje nalog na tem
področju še počasi.
Združevanje sredstev za razširjeno reprodukcijo komunalnega gospodarstva v samoupravnih komunalnih skupnostih
postaja vedno bolj aktualno. Zaradi nizke lastne akumulativnosti komunalnih delovnih organizacij je nujno, da se pri individualni komunalni porabi začne uvajati sistem stroškovnih
cen. Še posebej velja to za organizacije za oskrbo z vodo, saj
je zagotovitev redne preskrbe z vodo eden osnovnih pogojev
življenja in dela.
Na področju varstva bivalnega okolja so bili zabeleženi
nekateri uspehi, saj se je poleg stalnega in sistematskega uvajanja sodobne tehnologije v komunalnih dejavnostih z namenom varstva človekovega okolja izvajala vrsta nalog za zagotovitev ustavne pravice delovnih ljudi in občanov, da živijo
v zdravem okolju.
Vse bolj je poudarjen gospodarski pomen aktivnega varstva okolja, posebej smotrnega gospodarjenja z vodo in zrakom ter zbiranja in ponovne uporabe odpadkov. Zato so bila
sprejeti tudi nekateri zakonski predpisi.
3.9.4.1. Tečejo priprave na preobrazbo vzgojnoizobraževalnega sistema. Tačas deluje 11 posebnih izobraževalnih
skupnosti, v zadnji fazi priprav za ustanovitev je še 5 preostalih skupnosti, s čimer bo pokrito področje proizvodnega
združenega dela. Ustanavljanje nadaljnjih skupnosti, ki bodo
pokrivale področje družbenih dejavnosti, se zatika ob nekaterih vprašanjih organizacijske narave.
V fazi konkretnega uresničevanja je zakon o visokem šol. stvu in dogovor o izobraževanju pedagoških delavcev, v fazi
priprave temeljnih dokumentov pa je preobrazba srednjega
šolstva v usmerjeno izobraževanje; na podlagi načelne potrditve predloga preobrazbe srednjega šolstva v usmerjeno izobraževanje v javna razpravi (v predlogu je bila natančneje razčlenjena prva faza usmerjenega izobraževanja, podana pa so
bila tudi izhodišča za organizacijo usmerjenega izobraževanja
in oblikovanje centrov usmerjenega izobraževanja) se sedaj
oblikuje celotni koncept usmerjenega izobraževanja na srednji
stopnji. Poleg tega so pripravljene zasnove usmerjenega izobraževanja in vzgoje odraslih ter predloga osnov za razvrstiporočevalec

tev poklicev in lestvice poklicev. Obsežnost nalog pri izdelavi
in operacionalizaciji teh dokumentov v zvezi s preobrazbo
usmerjenega izobraževanja in sorazmerno kratek rok za začetek izobraževanja po novih konceptih, zahteva, da se pri tem
delu združijo vse razpoložljive moči.
Usmerjanje vpisa v srednje in visoke šole je dalo prve
pozitivne rezultate. V skladu s sprejetimi družbenimi stališči
se povečuje vpis na prednostne in omejuje vpis v druge smeri
študija, pri čemer je usmerjanje na srednji stopnji učinkovitejše kot na visoki stopnji izobraževanja. Zaskrbljujoče pa je
sistematično upadanje vpisa učencev v poklicne triletne šole:
strukturni delež teh učencev med vsemi učenci srednjih šol
se je v zadnjih šestih letih postopoma zmanjševal od 52,0 na
41,6 % in se še naprej manjša.
Število učencev srednjih šol še nadalje raste relativno počasneje kot število študentov visokih in višjih šol.70 Učinkovitost izobraževanja v srednjih šolah, merjenja z učnimi uspehi,
je zadovoljiva (učni uspeh je v povprečju okoli 93 %, osip med
14,4 in 4,2 %), zelo velik pa je osip in trajanje študija študentov visokih šol (le okoli 60% študentov iste generacije prestopi iz prvega v drugi letnik, večina študentov študira dlje,
kot je predvideno po programih).
Gradnja dijaških in študentskih domov poteka po programu.
3. 9.4.2. Uspešnost osnovnega šolanja merjena z ocenami
o učnih uspehih učencev in z osipom, se postopno zboljšuje;
učni uspeh se je zboljšal od 90,9% v letu 1971/72 na 98,6%
v letu 1975/76; osip se je v tem času zmanjšal od 34 na 15,7 %.
Veliko število učencev se udejstvuje tudi v prostovoljnih dejavnostih, vendar pa je interes za tehnične krožke sorazmerno
majhen. V teh krožkih deluje le 27,7 % šol, v njih pa je vključenih le 5,7 % vseh učencev.
K izenačevanju pogojev otrok za šolanje največ prispevata
celodnevna osnovna šola in podaljšano bivanje. Ob koncu
prvega polletja šolskega leta 1976/77 je bilo 40 popolno ali
delno celodnevno organiziranih šol z 271 oddelki in 6.850 učenci, kar je 3,14 % vseh učencev osnovnih šol. V podaljšanem
bivanju je bilo ob koncu šolskega leta 1975/76 11 % vseh učencev. Tu dosegajo učenci v poprečju boljše učne rezultate (merjeno z ocenami) kot poprečno v drugih šolah. Hitrejše uveljavljanje teh oblik ovirajo predvsem materialne (sredstva, prostori) in kadrovske težave.
Problem kadrov v šolah ostaja še nadalje pereč. V osnovnih in srednjih šolah je nezasedenih ali neustrezno zasedenih
18,3 % vseh delovnih mest. S prilivom kadrov iz šol se ne pokrivajo velike potrebe po kadrih na področju vzgoje in izobraževanja, poleg tega pa je še71 vedno občuten odliv pedagoških
delavcev v druge dejavnosti. Vzroki za odhajanje pedagoških
delavcev drugam so v neustreznem nagrajevanju in neustreznem vrednotenju pedagoškega dela.
3.9.5. V letu 1976 se nadaljuje že pred leti začeto hitro
širjenje zmogljivosti vzgojno-varstvenih ustanov za predšolske
otroke. Večanje števila novih mest za predšolske otroke s pridobivanjem ustreznih prostorov pri osnovnih šolah in z gradnjo novih' vzgojnovarstvenih ustanov je v največji meri rezultat uspešno uresničenih programov na podlagi prvih, ponekod
pa že drugih samoprispevkov delavcev in občanov, ki so se
močno uveljavili na vsem območju republike.
Podatki Zveze skupnosti otroškega varstva Slovenije kažejo, da je bilo decembra 1976 v Sloveniji zajetih v vzgojno
varstvene zavode 46.698 otrok, kar je predstavljalo 23,5 % od
celotnega števila predšolskih otrok. Srednjeročni plan predvideva, da bo leta . 1980 67.000 otrok v organiziranem družbenem varstvu (v vzgojno varstvenih zavodih in v varstvenih družinah), kar bi dosegli, če bi vsako leto planskega obdobja
zgradili poprečno letno 4400 novih mest za predšolske otroke.
Od aprila 1975 do aprila 1876 je bilo sicer zgrajenih le 3622
novih mest v vzgojno varstvenih zavodih za predšolske otroke,
" Letim stopnja rasti učencev srednjih šol v zadnjih štirih letih
je 3,7 %, poprečna letfta stopnja rasti študentov visokih šol pa je
6,4 71 in sicer za redne študente 3,3 %, za študent® ob delu pa 13,8 %.
V času od 1, IX. 1975 do 1. IX. 1.976 je prišlo iz kadrovskih
Sol 890 novih, iz drugih organizacij pa 1138 novih delavcev; v druge
dejavnosti pa je v tem času odšlo 389 pedagoških delavcev. Po podatkih Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje bomo do leta
1980 potrebovali 3200 novih učiteljev.
poročevalec

od aprila-decembra 1976 pa 4294 novih mest, kar kaže, da se
približujemo planskim predvidevanjem.
Na podlagi podatkov iz ankete o minimumu kazalcev materialne proizvodnje je mogoče ugotovi, da se reševanju varstva predšolskih otrok posveča vse večja skrb v samih organizacijah združenega dela z ustanavljanjem lastnih vzgojno varstvenih zavodov. Po podatkih Zveze skupnosti otroškega varstva Slovenije pa je mogoče sklepati, da je problem otroškega
varstva še vedno pereč, saj je znašalo število odklonjenih
otrok za varstvo v vzgojno varstvenih zavodih ob koncu leta
1975 11.633 otrok.
Ob tem pa ostaja še vedno velik problem pomanjkanje
vzgojnovarstvenih mest z otroke do 3 let starosti, saj znaša
delež vseh otrok v skupnem številu otrok v vzgojno varstvenih
zavodih le 15%. Ta problem naj bi se reševal v varstvenih družinah, kjer pa je stanje zelo slabo, saj je bilo v letu 1976 v
varstvenih družinah samo 197 otrok, srednjeročni plan pa
predvideva, da bo leta 1980 v varstvenih družinah 5.000 otrok
predvsem tistih, mlajših od 3 let. Poleg tega, pa 43 občin te
vzgojnovarstvene oblike sploh nima razvite in je za leto 1977
tudi ne načrtuje. Vzroki za takšno stanje na področju organiziranega varstva otrok v varstvenih družinah so zlasti naslednji:
— težave zaradi zelo zahtevnih prostorskih normativov,
— nekatere nerešene dileme v zvezi s statusom varuhinje,
— močno razširjeno družbeno neorganizirano varstvo.
Da pa bi vsem otrokom ki zaradi pomanjkanja kapacitet
niso vključeni v družbeno organizirano varstvo, omogočili
vsaj minimalni program predšolske vzgoje, so skupnosti otroškega varstva v letu 1977 vključile v svoj enotni solidarnostni
program še 80 ur predšolske vzgoje, s katerim bodo omogočile vsaj delno izenačen start vseh otrok v osnovno šolo. Vendar pa bo ta program gotovo predstavljal nov vir problemov,
zaradi različnih potreb po predšolski vzgoji, ki so v urbanem
okolju z višjim družbenim standardom verjetno drugačna, kot
v nekem nerazvitem, kmetijskem okolju.
Stanje na področju otroških dodatkov, ki predstavljajo
večino sredstev za denarne pomoči družinam, je bilo v letu
1976 naslednje:
— zaradi visoke valorizacije dohodkovnih cenzusov (spodnji dohokovni cenzus za 22 %, ostali dohodkovni cenzusi za
11 %), je 30.000 otrok izgubilo pravico do otroškega dodatka,
92.000 otrokom pa se je znesek otroškega dodatka zmanjšal;
— v letu 1977 pa so bili' dohodkovni cenzusi za pridobivanje otroškega dodatka valorizirani za 10 % (sklep o valorizaciji se uporablja od 1. 5. 1977 dalje). Zato je približno 12.000
otrok izgubilo pravico do otroškega dodatka, približno 60.000
otrokom pa se je zaradi pregrupacije na višji dohodkovni cenzus otroški dodatek zmanjšal. Z Resolucijo o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nar
logah v letu 1976 je bilo določeno, da bo v okviru razpoložljivih sredstev ohranjena realna vrednost otroškega dodatka
nižjih dohodkovnih skupin. To se z že omenjenima valorizacijama ni uresničilo, saj se je realna vrednost otroškega dodatka za vse dohodkovne skupine znižala, kar nam kaže tudi podatek, da je v letu 1974 predstavljala višina poprečnega otroškega dodatka 6,7 % od poprečnega osebnega dohodka, v letu
1976 pa le 5,3 %.
Izdatki Zveze skupnosti otroškega varstva Slovenije za
nadomestilo osebnega dohodka v času podaljšanega porodniškega dopusta v letu 1976 so bili za 17 % večji od predvidenih
v finančnem načrtu, zlasti zaradi. dviga stopnje natalitete in
povečanja višine nadomestil zaradi povečanja osebnih dohodkov. Prav gotovo je povečanje števila rojstev za prebivalstvo
Slovenije kot celota ugodno, vendar pa se zaradi izplačevanja
nadomestil ne bi smele manjšati druge oblike pomoči družini.
3. 9. 6. Razvoj zdravstvenega varstva v prvem letu srednjeročnega obdobja odraža nekatere pozitivne preusmeritve
znotraj dejavnosti v smeri zagotavljanja bolj smotrne izrabe
zdravstvenih zmogljivosti, hkrati pa opozarja, da ponekod še
vedno ni zagotovljena usmeritev na uresničevanje s planom
predvidenih prednostnih nalog zdravstvenega varstva.
še vedno se najhitreje razvija specialistična in delno bolnišnična dejavnost,72 medtem ko se osnovnemu in preventiv33

nemu zdravstvenemu varstvu, zlasti aktivnega prebivalstva, ne
posveča večje skrbi kot v preteklosti, kar je s stališča zagotavljanja pogojev za bolj produktivno delo še posebej zaskrbljujoče. Podatki o gibanju zaposlenih v zdravstvenih delovnih
organizacijah opozarjajo, da se nadaljuje hitro zaposlovnje
strokovnih delavcev v bolnišnični dejavnosti (porast za 6%),
ki je višje od zaposlovanja v zdravstvenih domovih (porast za
5%) ter v zavodih za socialno medicino in higieno (zmanjšanje števila zoposlenih za 5%). Tako uresničevanje politike zaposlovanja nikakor ne zagotavlja uresničevanja prednostnih
usmeritev in nalog zdravstva.
Posebej pa velja opozoriti, da posvečajo vse več skrbi za
večjo varnost pri deltu same delovne organizacije. To se pozitivno odraža v upadanju števila nesreč pri delu. V nasprotju
s tem pa se je obseg dela službe medicine dela v letu 1976
povečal le za 1 %, kar nikakor ni v skladu s planskimi usmeritvami.
Zaskrbljujoče je nadaljnje hitro naraščanje števila primerov začasne nezmožnosti za delo, ki se je v letu 1976 glede na
prejšnje leto povečalo za preko 7 odstotkov. Visok odstotek
izostankov z dela (4,55%) kaže, da na področju preprečevanja
vzrokov za odstotnost z dela še vedno niso sprejeti vsi potrebni ukrepi in to niti v samih organizacijah združenega dela
niti v okviru zdravstvene dejavnosti. V zvezi s tem je treba
opozoriti na še vedno dolge čakalne dobe v nekaterih ambulantnih in specialističnih zdravstvenih službah, medtem ko jih
je z boljšo organizacijo dela in z ustreznim prilagajanjem
delovnega časa ponekod uspelo že bistveno skrajšati. Vendar
natančnejše analize na tem področju še niso izdelane.
V zvezi z uresničevanjem nalog boljšega in popolnejšega
zdravstvenega varstva udeležencev NOB je treba opozoriti na
ustanavljanje posebnih dispanzerjev, oziroma ambulant pri
skoraj vseh zdravstvenih domovih, kar je vsesakor pomemben
premik glede na stanje izpred nekaj let. Hitro pa se izboljšuje
tudi zdravstveno varstvo otrok, šolarjev
in mladine ter žena
v zvezi z nosečnostjo in porodom.'3
Na nekaterih področjih so bili že doseženi kvalitetni premiki, nekatere druge oblike zdravstvenega varstva, kot so zlasti nadomestila osebnega dohodka za čas odsotnosti z dela ter
poraba zdravil, pa se še vedno gibljejo v nasprotju s planskimi usmeritvami ter v nasprotju z materialnimi možnostmi
združenega dela.
V postopku samoupravnega sporazumevanja o osnovah
planov, ki obravnavajo razvoj zdravstvenih zmogljivosti do leta
1980, je bila izgradnja regionalnih bolnišnic izločena iz programa, ki naj bi se uresničeval preko združenih sredstev na ravni republike. Razjprave o programu izgradnje teh objektov,
ki naj bi se zgradili v skladu s potrebami in dohodkovno sposobnostjo združenega dela na posameznih regionalnih območjih, so opozorile na številne možnosti racionalizacije v izgradnji kakor tudi na potrebo podaljšanja časa izgradnje oziroma
dokončanja nekaterih zdravstvenih objektov. To vsekakor potrjuje vse večji interes in možnost neposrednega vpliva združenega dela na načrtovanje tako pomembnega področja družbene reprodukcije kot je to razvoj zdravstvenega varstva.
Za uresničevanje prioritetnih nalog zdravstvene dejavnosti v tekočem planskem obdobju bo bistvenega pomena sklenitev samoupravnega sporazuma o osnovah in merilih za razvrščanje bolnišničnih enot v ustrezne kategorije, o uskladitvi
njihovega posteljnega fonda ter o delitvi dela med zdravstvenimi organizacijami združenega dela v SR Sloveniji in samoupravni sporazum o oblikovanju in izdajanju nalog kadrovske
in štipendijske politike na področju zdravstva, ki naj bi bila
usklajena in sklenjena do jeseni tega leta. Hkrati z normativi
" Medtem ko je znašal indeks skupnega števila vseh pregledov v
letu 1,976 glede na leto 1975 104, pa je bil dosežen pri skupnem številu
vseh pregledov specialistične službe indeks 105. še večje je odstopanje
pri številu faktorjev, saj je znašal
njihov indeks v osnovni zdravstveni
službi 105, pri specialistični pav kar 111. V okviru bolnišnične dejavnosti je kljub rahlemu porastu števila sprejetih bolnikov (3 °/o) v letu
1976 uspelo z intenzivnejšimi metodami in z aplikacijo sodobnih medicinskih odkritij nekoliko zmanjšati skupno število oskrbnih dni kakor
tudi poprečno ležalno dobo od 15,07 dni v letu 1975 ,na 14,63 dni v
letu 11976.
» Obseg dela osnovne zdravstvene službe za varstvo šolskih otook
lin mladine se je v minulem letu povečal za 12 %, zdravstveno varstvo
žena za 6 %, obseg dela babiške službe na domu pa za 36 %.
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in standardi, ki bodo podlaga za svobodno menjavo dela, bosta omenjena samoupravna sporazuma podlaga za hitrejše uresničevanje razvojnih ciljev in nalog zdravstvene dejavnosti, zlasti tudi tistega dela, ki se nanaša na obveznosti zagotavljanja
skladnejšega razvoja vseh območij v SR Sloveniji.
3. 9. 7. Kasnitev pri oblikovanju in sprejemanju kadrovskih
normativov, standardov prehrane in gradbenih normativov, kot
elementov cene oskrbnega dne v socialnih zavodih, bo neugodno vplivala na uresničevanje planskih nalog na področju zagotavljanja no-rmalnejših pogojev za delo socialnih zavodov.
Naloge na področju sanacije obstoječih in izgradnje novih
socialnih zavodov se ne uresničujejo povsem v skladu s planskimi usmeritvami. Medtem ko je uspelo združeno delo zagotoviti potrebna sredstva za sanacijo Zavoda za duševno in
živčno bolne Hrastovec-Trate (le-ta bo končana v tem letu),
pa zaradi problemov v zvezi z določanjem lokacije za Zavod
za varstvo in delovno usposabljanje duševno težje prizadetih
otrok ta zavod verjento ne bo izgrajen v predvidenem roku.
Ob tem, ko je bilo v letu 1976 moč zagotoviti družbene denarne pomoči, ki so edini vir preživljanja, le okoli 3.800 upravičencem, pa bo v letu 1977 na podlagi enotnega programa
vseh občinskih skupnosti socialnega skrbstva zagotovljena tovrstna pomoč v višini 720 din mesečno 4.442 upravičencem.
Raaliko do 760 pa bodo glede na materialne možnosti zagotavljale posamezne občinske skupnosti socialnega skrbstva same.
Nov sistemski način reševanja skupnih kupnih družbenih potreb na tem področju, ki se bo uveljavil v letu 1977, pomeni
velik korak v smeri uresničevanja planskih ciljev.
Slabše je na področju razvoja varstva otrok in mladoletnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, kjer posamezni nosilci programov še niso opredelili svojih obveznosti,
ki naj bi bile podlaga za sklenitev predvidenega samoupravnega sporazuma.
3.9.8. Na področju kulture je v družbenem planu prednostno opredeljen razvoj tistih kulturnih dejavnosti, ki so
najpomembnejše za oblikovanje socialistične osebnosti in pri
katerih sodeluje najširši krog delovnih ljudi in občanov. .
V materialnem pogledu se na področju kulture v mnogih
kulturnih ustanovah kažejo posledice premajnih vlaganj v investicijsko vzdrževanje v preteklih letih. Materialna opremljenost teh ustanov je znatno slabša kot opremljenost na drugih področjih družbenih dejavnosti. To velja še posebno za
dejavnost ohranjanja kulturne dediščine (osrednji muzeji, galerije), deloma tudi za gledališča, torej za prednostne dejavnosti, imajo prioriteto v družbenem planu. Prav tako primanjkuje sredstev za opravljanje redne dejavnosti (odkup eksponatov v muzejih in galerijah, restavratorska dejavnost spomeniškega varstva).
Se vedno se kaže slaba povezanost obstoječih muzejskih in
galerijskih zbirk v enoten sistem, ki bi omogočal smotrnejšo
iarabo obstoječega fonda, njegovo večjo mobilnost in komunikativnost. Nasprotno pa je v gledališki in delno tudi glasbeni
dejavnosti zaznati napredek, ki se kaže v širitvi kroga občinstva, ne samo na sedežu teh ustanov, marveč v širšem slovenskem prostoru.
Materialni položaj slovenske knjige se zaenkrat ni bistveno spremenil. Določeno izboljšanje si lahko obetamo na podlagi novega zakona o zalotoištvu in nekaterih akcij (knjižni
klub), čeprav seveda ne bo mogoče spremeniti dejstva, da
moramo pri slovenskem knjižnem trgu računati z njegovo
majhnostjo.
Nadaljuje se proces vključevanja književnih ustvarjalcev
v samoupravno odločanje o založniški dejavnosti.
Posebej je treba omeniti status in materialni položaj amaterske kulturne dejavnosti. Nesporno drži, da je ta dejaivnost
morda ne toliko po svojih umetniških dosežkih, koit po svoji
demokratičnosti, dostopnosti in zlasti še zaradi množične aktivne udeležbe delavcev in občanov pri nastajanju kulturnih
vrednot, izredno pomembna. Amaterska kulturna dejavnost za
zdaj še vedno ostaja v določeni meri izven rednega sistema in
je primorana, da se razvija sama ob bolj ali manj občasnem
mecenstvu posameznih organizacij združenega dela.
V amaterski kulturni dejavnosti primanjkuje zlasti mentorskih, instruktorskih in organizacijskih kadrov, katerih šolanje in poklicni status nista zadovoljivo rešena. Vprašanje
gradnje in adaptacije osnovnih kulturnih prostorov v občinah
poročevalec

se rešuje pretežno s samoprispevki, ob delnem sodelovanju
Kulturne skupnosti Slovenije.
3. 9. 9. V telesni kulturi se skladno s sprejetimi usmeritvami nadaljuje proces izgradnje slovenskim razmeram primernega sistema za pospeševanje množičnosti in racionalne organizacije vrhunskega športa (to je ločevanje tekmovalnih sistemov za vrhunski šport od rekreacijskih tekmovalnih sistemov
ter izgradnja sistema za pospeševanje množičnosti — športne
rekreacije). Hitrejšo realizacijo onemogočajo še nekatera razmišljanja o novi vlogi nekaterih dosedanjih univerzalnih izvajalcev (klubov in društev) in še določena zaostajanja ter raz-

like v okviru medrepubliškega sodelovanja. Telesna kultura se
relativno hitro opremlja z večnamenskimi objekti (za vrhunski
šport in športno rekreacijo). Posebno vprašanje pa postaja
vzdrževanje obstoječih in na novo zgrajenih objektov ter modernizacija nekaterih obstoječih objektov.
Predlogi samoupravnih sporazumov o temeljih planov telesne kulture v posameznih občinah kažejo, da se s težavo
prebijajo v ospredje tiste telesne kulturne zvrsti, ki po svoji
množičnosti in mnogostranosti učinkov lahko največ nudijo
širokim množicam delovnih ljudi (atletika, plavanje, hoja na
smučeh, planinstvo ipd.).

3.10. KREPITEV VARNOSTI, DRUŽBENE SAMOZAŠČITE
IN LJUDSKE OBRAMBE
Pri uresničevanju družbenega plana SR Slovenije za obdobZaradi težav pri financiranju je bil program obrambnih
je 1976—1980 so bili v letu 1976/77 na področju ljudske priprav družbenogospodarskega sistema v letu 1976 izpolnjen
obrambe in družbene samozaščite glavni napori usmerjeni le 72-odstotno. Zaostajamo zlasti pri izvrševanju zastavljenih
v nadaljnje razvijanje in poglabljanje procesa podružbljanja nalog glede opremljanja in usposabljanja civilne zaščite ter
obrambnih priprav ter varnostnih in družbenosamozaščdtnih službe za opazovanje, obveščanje in alarmiranje, kakor tudi
nalog s težnjo po njihovem vgrajevanju v plane družbeno- pri zagotavljanju zalog in rezerv hrane.
ekonomskega razvoja republike, občin in krajevnih skupnoZ razpoložljivimi sredstvi splošne porabe in z združevasti, temeljnih organizacij združenega dela in njihovih asocia- njem sredstev v občinah bo treba v letu 1977 izvršiti vsaj
cij ter samoupravnih interesnih skupnosti. Ti procesi so prioritetne naloge ljudske obrambe in si prizadevati, da
potekali na podlagi idejnih izhodišč zveze komunistov in pro- zadržimo rast obrambnih priprav vsaj na lanskoletni ravni.
gramskih zasnov socialistične zveze delovnega ljudstva ter Pri tem moramo večjo skrb posvetiti organizaciji in izvajanju
ob sodelovanju drugih družbenopolitičnih organizacij, ki obrambnih priprav v krajevnih skupnostih, na ravni republike
nenehno spremljajo in spodbujajo ustvarjalno aktivnost de- pa izpopolniti obrambne načrte.
lovnih ljudi in občanov pri uveljavljanju njihovih pravic in
Naloge zaščite in varnosti so se v obdobju 1976/77 uredolžnosti na tem področju. Med pomembne rezultate teh sničevale v skladu s postavljenimi cilji. Varnostne razmere
aktivnosti štejemo sprejetje zakona o ljudski obrambi in v republiki so bile relativno stabilne.
zakona o družbeni samozaščiti, varnosti in notranjih zadevah,
Preventivno delovanje in uspešnejše odkrivanje kaznivih
ki sta začrtala organiziranost celotne slovenske družbe na dejanj je vplivalo na učinkovitejše varstvo družbenopolitične
teh področjih ter opredelila naloge delovnih ljudi in vseh ureditve, varnega in mirnega počutja občanov, javnega reda
družbenih subjektov pri krepitvi obrambne moči in varnosti in miru ter družbenega in osebnega premoženja. Uspešno je
dežele ter zaščiti njene ustavne in samoupravne ureditve, kot bilo preprečevanje nekaterih oblik kaznivih dejanj v gospotudi glede zaščite in reševanja ljudi ter njihovega in družbe- darstvu, predvsem izpodkopavanja ekonomskih temeljev naše
nega imetja pred naravnimi in drugima nesrečami ter pri družbe z odtekanjem družbenih sredstev v tujino, kar je
odpravljanju posledic teh nesreč.
prispevalo k večjemu spoštovanju zakonitosti. Težišče graOrganiziranost ljudske obrambe po novih zakonih je že ditve sistema varnosti in družbene samozaščite je bilo na
izpeljana v občinah in v večini krajevnih skupnosti. Kadri ustanavljanju svetov za ljudsko obrambo, varnost in družbeiz občin so se usposabljali za opravljanje svojih dolžnosti na no samozaščito pri občinskih skupščinah, odborov za ljudsko
posebnih tečajih, medtem ko organiziranje in usposabljanje obrambo in družbeno samozaščito v krajevnih skupnostih in
kadrov v TOZD teče.
temeljnih organizacijah združenega dela, ustanavljanju naroKljub nekaterim težavam finančne narave, ki so posle- dne zaščite, oblikovanju varnostnih ocen in sprejemanju
dica v praksi še nezaživetega, sicer pa načelno in pravno ustreznih samozaščitnih ukrepov.
urejenega sistema financiranja ljudske obrambe, so bile v
Na področju materialno-tehnične opremljenosti organov
preteklem letu izpeljane načrtovane naloge glede organizira- za notranje zadeve dosledno poteka modernizacija sistema
nja, oboroževanja, opremljanja ter urjenja štabov in enot avtomatske obdelave podatkov. Zaradi omejenih sredstev pa
teritorialne obrambe. Izpopolnjen je sistem vojnih zvez. zaostaja uresničevanje nekaterih drugih v srednjeročnem
Znatno so napredovale tudi obrambne priprave zdravstva. programu dogovorjenih ciljev.
Tečejo razgovori o zagotovitvi proizvodnje sredstev vojne
Usposabljanje delavcev organov za notranje zadeve poteka
tehnike. V delo na področju ljudske obrambe so se začele v skladu s sprejetimi smernicami, zaostaja pa priliv novih
postopoma vključevati tudi samoupravne interesne skupnosti. kadrov.
3.11. NALOGE V PRAVOSODJU IN UPRAVI
Temeljna naloga na področju pravosodja in uprave v tem
srednjeročnem obdobju je ustavna preobrazba obeh področij
zaradi zagotovitve zakonitosti, uveljavitve družbene odgovornosti, preprečevanje družbeno škodljivih pojavov in učinkovitega izvrševanja nalog državne uprave.
3.11.1. V okviru prizadevanj za ustavno preobrazbo pra
vosodja, ki terja po eni strani ustanavljanje samoupravnih
sodišč, po drugi strani pa opredelitev rednega sodstva kot
funkcije samoupravne družbe, so bili sprejeti organizacijski
pravosodni zakoni. S sprejemom teh zakonov je dana zakonska osnova za organizacijo pravosodja v SR Sloveniji na
ustavnih temeljih. Nadaljnji ukrepi bodo usmerjeni k uveljavitvi zastavljene organizacije samoupravnih in rednih sodišč.
V ta namen bo treba zagotoviti kadrovske, prostorske in
druge materialne pogoje za delo teh organov. Posebno pozornost bo treba posvetiti ustanovitvi in delovanju samoupravnih
poročevalec

sodišč, zlasti posebnih sodišč združenega dela. Vse obstoječe
samoupravne interesne skupnosti bodo do junija 1977 pripravile zasnovo organizacije posebnih sodišč združenega dela kot
osnovo za nadaljnjo razpravo in odločanje.
Nekateri drugi republiški sistemski zakoni s tega področja (kazenski zakon, zakon o prekrških, zakon o pomilostitvi) so v zaključni fazi postopka, ostali zakoni, ki naj
omogočijo celovito ustavno preobrazbo pravosodja, pa so v
pripravi.
3.11.2. Na področju uprave se z usklajevanjem stališč
med republikami in pokrajinama zaključuje priprava osnutka
zakona o temeljih sistema državne uprave v SFR Jugoslaviji,
sočasno pa se proučujejo vprašanja, ki naj jih uredi ustrezni
republiški zakon, ki bo oblikoval sistemske rešitve glede
položaja, vloge in odgovornosti upravnih organov, osnove
njihove organizacije ter družbeno-ekonomskega položaja delav35

cev v delovnih skupnostih teh organov v SR Sloveniji. Navedeni zakon bp predvidoma sprejet do konca tega leta.
V okviru prizadevanj, da se družtaeno-ekonomski položaj
delavcev v državnih organih izenači z družbeno-ekonomskim
položajem delavcev v gospodarstvu, je bil sprejet družbeni
dogovor o enotnih osnovah in merilih za oblikovanje sredstev
za delo državnih organov in dohodka delavcev delovnih skupnosti teh organov, po katerem bodo družbenopolitične
skupnosti v SR Sloveniji zagotavljale sredstva za delo državnih organov v letu 1977. Družbeni dogovor predstavlja prvi
korak v smeri novega oblikovanja sredstev za delo državnih
organov in pomeni odmik od dosedanjega proračunskega

dodeljevanja sredstev za te dejavnosti, hkrati pa bo prispeval
k uveljavljanju načel svobpdne menjave dela pri pridobivanju
sredstev za delo državnih organov in dohodka delavcev v
delovnih skupnostih teh organov.
3.11.3. V programu negospodarskih investicij za obdobje
1977—1980, ki bo v prvem polletju tega leta predložen Skupščini SR Slovenije, so predvidene tudi gradnje in adaptacije
poslovnih stavb za republiške upravne in pravosodne organe,
ki bodo tem organom zagotovile ustrezne prostorske pogoje
in jim omogočile razvijanje sodobnejše organizacije dela.
Modernizacija javne uprave bo tekla skupaj s koncipiranjem
razvoja informatike v SR Sloveniji.

3.12. IZVAJANJE POLITIKE SKLADNEJ ŠEGA REGIONALNEGA RAZVOJA
SR SLOVENIJE
Usmeritve družbenega plana SR Slovenije o pospeševanju nejšega regionalnega razvoja je SR Slovenija s svojimi ukrepi
skladnejšega regionalnega razvoja ter naloge, ki izhajajo iz pospeševala gospodarska vlaganja na manj razvita območja.
družbenega dogovora o pospeševanju skladnejšega regional- Tako je bilo v prvi polovici leta 1976 odobrenih iz republinega razvoja v SR Sloveniji v letih 1976—1980, so se v letu škega proračuna 44 milijonov dinarjev za benificiranje obrest1976 le delno uresničevale, podobne tendence pa so tudi v ne mere za kredite poslovnih bank v višini 319 milijonov
dinarjev75 (predračunska vrednost investicij 648 milijonov diprvih mesecih leta 1977.
Poleg tega pa so investitorji, ki so v letu 1976
3. 12. 1. Rast družbenega proizvoda je bila v poprečju na narjev).
manj razvitih območjih po oceni približno skladna z rastjo vlagali v gospodarski razvoj na manj razvitih območjih,
družbenega proizvoda v SR Sloveniji, čeprav naj bi bila glede koristili davčne olajšave od dohodka temeljnih organizacij
na sprejeto politiko hitrejša. Tudi usmeritev družbenega združenega dela v višini okoli 100 milijonov din. Za sofinanizdelave programov razvoja je bilo v letu 1976 iz
plana, da naj bi nova delovna mesta odpirali predvsem na ciranje
območjih, kjer so še večje možnosti zaposlovanja, se le republiškega proračuna odobrenih okoli 6 milijonov dinarjev,
deloma uresničujejo. Rast zaposlenih v družbenem sektorju za leto 1977 pa so predlogi za sofinanciranje izdelave komje bila
v letu 1976 v poprečju sicer hitrejša kot v SR Slove- pleksnih 80razvojnih programov in inicalnih projektov še v
niji,74 vendar je precej zaostajala za predvidevanji. Zato se obravnavi.
3.12.2. Tudi naloge, na področju infrastrukture, ki so jih
na nekaterih manj razvitih območjih še nadalje zaostruje
problem zaposlovanja razpoložljivih delavcev, zlasti še tam, prevzeli posamezni podpisniki družbenega dogovora o pospekjer je nezaposlenost sorazmerno
visoka, zdomci pa se pospe- ševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji,
šeno vračajo (npr. v Pomurju.75). Počasna rasi zaposlenosti je se različno izvajajo. Tako je Republiška skupnost za ceste
svoje obveznosti, ki se nanašajo na razvoj cestne infrastrukznačilna tudi za nekatera obmejna manj razvita območja.
Interes gospodarstva za vlaganja na manj razvitih območ- ture na manj razvitih območjih, v celoti uresničila. V letu
jih je bil v letu 1976, prav tako pa tudi v letu 1977, sicer pri- 1976 je bilo na manj razvitih območjih moderniziranih 39 km,
soten, vendar so splošne gospodarske razmere, prav tako pa to je 60 % od skupno moderniziranih regionalnih cest. Poleg
je v letu 1976 usmerila sredstva za modernizacijo drugih
tudi pomanjkanje lastnih sredstev v organizacijah združenega tega
dela za skupna vlaganja, kot tudi za lastno udeležbo pri cest na manj razvitih obmejnih območjih, to je za odseka
pridobivanju kreditov, vplivali na počasnejšo rast investicij Kanal—Lig in Robedišče—Breginj v celoti, za cesto Brev osnovna sredstva gospodarstva na manj razvitih območjih. ziio—Remšnik pa v večji meri. V letu 1977 bo po programu
Pri investicijskih odločitvah so bile tudi premalo upoštevane republiške skupnosti za ceste moderniziranih nadaljnjih 85,5
kilometra cestnih odsekov na manj razvitih območjih.
možnosti zaposlovanja na posameznih območjih.
Na področju vodnega gospodarstva se naloge le deloma
Po podatkih poslovnih bank je bilo v letu 1976 odobrenih
za vlaganja v osnovna sredstva gospodarstva na manj razvitih izvajajo. Zaradi izpada dohodka Zveze vodnih skupnosti Sloobmočjih 1.072 milijonov din kreditov za investicije
s skupno venije so bila znižana tudi sredstva, namenjena za pospešepredračunsko vrednostjo 2.101 milijonov din.76 V prvih mese- vanje vodno gospodarskega razvoja na manj razvitih območcih leta 1977 pa so poslovne banke odobrile 128 milijonov din jih. Za redno vzdrževanje objektov in naprav v splošni rabi
kreditov za investicije s predračunsko vrednostjo 296 milijo- so bila sredstva manjša od predvidevanj. Tudi soudeležba pri
nov din, za celo leto 1977 pa predvidevajo odobritev nadalj- gradnji objektov za varstvo voda in za oskrbo z vodo v letu
njih kreditov za investicije
v skupni predračunski vrednosti 1976 ni dosegla predvidene višine, čemur je vzrok med druOkoli 3.600 milijonov din,77 kar kaže na povečano investicijsko gim tudi nepripravljena dokumentacija in nezagotovljena
aktivnost v drugi polovici tega leta, s tem pa tudi nekoliko sredstva s strani investitorjev. Pač pa investicije in urejanje
vodnega režima za obrambo pred škodljivim delovanjem
hitrejšo rast števila delovnih mest.78
Pospeševanje razvoja kmetijstva na manj razvitih območ- voda poteka v skladu s programom, in ga celo presega. V
jih je v letu 1976 potekalo v zadovoljivem obsegu, saj je bilo letu 1977 predvideva zveza vodnih skupnosti nadaljnja vlagaza kmetijsko kooperacijo na tem območju odobreno 59% vseh nja na manj razvita območja v skladu s srednjeročnim prokreditov, za družbeno kmetijstvo pa 32 % vseh kreditov, ki gramom, vendar bodo zaradi obveznosti iz prejšnjih let še
vedno odstopanja pri posameznih namenih vlaganj. Večja
so jih za te namene odobrile poslovne banke.
V skladu z družbenim dogovorom o pospeševanju sklad- pozornost bo posvečena oskrbi z vodo, obseg gradnje drugih
objektov pa se še ne bo bistveno izboljšal. Večja vlaganja
šele v letu 1978.
14 v SR Sloveniji 2,9 %, v desetih manj razvitih občinah 3,9 %, v je pričakovati
Izgradnja daljnovodnih in distribucijskih elektroenerget15 občinah, ki vključujejo manj razvite krajevne skupnosti, pa 3,5 %
(podatki Zavoda SRS za statistiko: poprečje stanja 31. III. in 30. IX. skih objektov na manj razvitih območjih ne poteka po pro19716/1075).
. .
.
, .. .
gramu, saj je bilo v letu 1976 realizirano le 75,6 % investicij'S Stopnja nezaposlenih v primerjavi s številom zaposlenih je bila
v letu 1076 v SR Sloveniji 1,7 %, v 10 manj razvitih občinah 5,4 %,
75
v 15 občinah, ki vključujejo manj razvite krajevne skupnosti, pa 2,6 %.
Do sprejetja družbenega plana SR Slovenije v sredini leta 1976
« Predračunska vrednost naložb na manj razvita območja, za kaše v veljavi sistem beneficirane obrestne mere.
tere je odobrila kredite Ljubljanska banka, predstavlja 1)1 % od skupne je hilM Obstoječi
predlogi bi zahtevali okoli 111 milijonov din sredstev iz
predračunske vrednosti vseh naložb v SR Sloveniji v letu 1076 (Ljub- proračuna SR Slovenije,
v juniju pa je predviden nov razpis za prijavo
ljanska banka je odobrila pretežni del vseh kreditov*).
zahtevkov
v
te
namene.
Obseg kreditov poslovnih bank še ni znan.
"
Strokovna
služba
samoupravne
interesne skupnosti elektrogospo« Strokovne službe v občinah ocenjujejo, da bo rast zaposlenih v darstva Slovenije ocenjuje le 71,3 % realizacijo.
Hrtu 1877 y poprečju za 10 manj razvitih obdin 5,5 %.
0g
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skih vlaganj, podobne tendence pa so ocenjene tudi za leto
1977 " Vzroki za to so povsem nerešeni finančni problemi.
Določen zaostanek je pri vlaganjih v PTT zmogljivosti,
saj bo v letu 1976 realiziranega le okoli dve tretjini predvidenega obsega, na kar vplivajo zlasti nerešena vprašanja
glede združevanja sredstev uporabnikov, kasnitve v dobavi
opreme in pri izvajanju montažnih del, kot tudi dolgotrajni
postopki za odobritve lokacij.
V skladu s sprejetimi obveznostmi je samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo namenila del sredstev za sofinanciranje izgradnje gozdnih cest na manj razvitih območjih.
V letu 1976 je bilo zgrajenih 23 km gozdnih cest s predračunsko vrednostjo 12 milijonov dinarjev, pri čemer je samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo sodelovala s 5,6
milijona dinarjev ali 37,7 % vseh sredstev, namenjenih za
sofinanciranje gozdnih cest v tem letu. V letu 1977 bo samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo skupaj z območnimi skupnostmi pripravila program izgradnje gozdnih cest, ki
imajo pomembno vlogo pri hitrejšem razvoju manj razvitih
območij, za preostalo srednjeročno obdobje.
Hidromelioracijsko urejanje in usposabljanje zemljiških
površin za intenzivnejšo kmetijsko proizvodnjo poteka le v
omejenem obsegu, saj je bilo od skupaj po srednjeročnem
načrtu predvidenih melioracij na manj razvitih območjih
(okoli 6000 ha) izvršenih le 362 ha melioracij. Uresničitev
programa melioracij otežkočajo zlasti povečani stroški za
ureditev zemljišč, nezadostno dotekanje sredstev za urejanje
vodotokov ter zasebno lastništvo zemljišč in njihova razdrobljenost.
Razvoj družbenih dejavnosti na manj razvitih območjih
in v tem okviru obseg prelivanja solidarnostnih sredstev je
potekal na osnovi družbenega dogovora o razporejanju dohodka v letu 1976, v prvi polovici leta 1977 pa na osnovi sistema
začasnega financiranja družbenih dejavnosti, ker še niso bili
sprejeti samoupravni sporazumi o temeljih planov družbenih
dejavnosti in so zato še neopredeljeni tudi srednjeročni kriteriji ter namen in obseg solidarnostnih sredstev.
Za pospeševanje razvoja izobraževanja in otroškega varstva ter drugih družbenih dejavnosti so samoupravne interesne skupnosti zagotovile solidarnostno prelivanje sredstev
za redno dejavnost v skladu z enotnimi kriteriji in tako prispevale k postopnemu izenačevanju pogojev med posameznimi območji.
Poleg tega je izobraževalna skupnost Slovenije namenila
za izgradnjo osnovnih šol82 20 milijonov dinarjev iz sredstev
anuitet od naložb v preteklih letih ter 19 milijonov dinarjev
ali 66 % od sredstev, ki so jih občinske izobraževalne skupnosti združevale za vzajemno kreditiranje osnovnošolskega
prostora v letu 1976. V letu 1977 pa bo po oceni usmerjenih
na manj razvita območja 21 milijonov dinarjev iz sredstev
anuitet, delež sredstev iz programa vzajemnega kreditiranja
pa še ni opredeljen. V letu 1976 se je nadaljevala izgradnja
Izobraževalnih centrov v Murski Soboti in Tolminu. V letu
1977 pa bodo začeli graditi tudi dijaška domova v Murski
Soboti in Tolminu s skupno kapaciteto 480 ležišč. Zajetje
predšolskih otrok v vzgojno varstvenih zavodih se je pove-

čalo v 10 manj razvitih občinah od 11,8% v aprilu 1975 na
okoli 15 % koncem leta 1976 (4407 otrok).*'
Tudi na področju drugih družbenih dejavnosti je bil del solidarnostnih sredstev porabljen za investicije. Raziskovalna
skupnost Slovenije pa je v 1.1976 dodelila za raziskave v zvezi
z uresničevanjem politike skladnejšega regionalnega razvoja
in v tem okviru še posebej pospeševanja razvoja manj razvitih in obmejnih območij okoli 25 milijonov dinarjev ali 57 %
več sredstev kot v predhodnem letu. Zveza stanovanjskih
skupnosti Slovenije pa predvideva sprejetje samoupravnega
sporazuma o namenskem združevanju sredstev za gradnjo
stanovanj za kadre, ki so pomembni za razvoj manj razvitih
območij.
3.12. 3. V skladu z družbenim dogovorom o pospeševanju
skladnejšegla regionalnega razvoja v SR Sloveniji v obdobju
1976—1980 večji del občin v družbenih planih opredeljuje tudi
politiko razvoja svojih manj razvitih krajevnih skupnosti.
Nekatere občine pa to vprašanje rešujejo tudi v medobčinskem sodelovanju, zlasti za večja manj razvita
geografska
območja, na, primer za območje Suhe Krajine84, vendar pa to
zaenkrat še ni praksa v vseh primerih, kjer bi razmere to
zahtevale.
3.12.4. Zaostajanje pri uresničevanju nekaterih nalog pri
pospeševanju razvoja manj razvitih območij zahteva, da se
že v letu 1977 okrepi aktivnost, da se zamujeno v čim krajšem času nadoknadi.
Podobno kot je že nakazala Resolucija o politiki izvajanja
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980 v
letu 1977, bo potrebno še nadalje okrepiti vlogo Gospodarske zbornice Sloveninje in upravljalcev v poslovnih bankah,
tako da bodo skupaj z organizacijami združenega dela organizirano sodelovali pri iniciranju projektov in samoupravnega združevanja sredstev z namenom hitrejšega odpiranja
novih delovnih mest na manj razvitih območjih in manj
razvitih obmejnih območij v SR Sloveniji, pri čemer naj
bi dosledno uveljavljali tudi dogovorjene stimulativne ukrepe.
Samoupravne interesne skupnosti na področju gospodarstva, ki pri izvajanju sprejetih obveznosti zaostajajo, to so
Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva Slovenije, SOZD Združene PTT organizacije Slovenije in Zveza
vodnih skupnosti SR Slovenije, naj bi podvzele svoje ukrepe,
da bi na ta način nadoknadile zaostajanje pri uresničevanju
dogovorjenih nalog iz leta 1976 in hkrati omogočile, da bodo
dogovorjene naloge za prvi dve leti uresničevanja družbenega
plana do konca leta 1977 izvršene v celoti.
Pri sprejemanju samoupravnih sporazumov o temeljih
planov družbenih dejavnosti bi morali zagotoviti sredstva za
uresničevanje nalog, ki so jih samoupravne interesne skupnosti sprejele z družbenim dogovorom o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji.
Kolikor bo zaostajanje nalog še nadalje zaostajalo, naj bi
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v skladu z zakonom o
pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji predlagal Skupščini SR Slovenije ukrepe za doslednejše
izvajanje teh nalog.

3.13. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVA OKOLJA
Maja 1977. leta je Skupščina SR Slovenije sprejela doku- gom občinskih prostorskih planov med seboj ter republiškimi
ment »Stališča, sklepi in priporočila za reševanje problema- plani.
tike varstva dobrin splošnega pomena in vrednost človekoNeusklajenost obstoječe zakonodaje za področje prostorvega okolja v SR Sloveniji«, ki glede usmeritev kompleksno skega planiranja z zveznim zakonom o temeljih sistema
nadomešča usmeritve, podane v prvotno predlaganem dogo- družbenega planiranja, kakor tudi iskanje najučinkovitejših
voru o varstvu ter urejanju okolja in tako opredeljuje cilje načinov za vključevanje prostorskega planiranja v republiški
in dolgoročno strategijo družbenega delovanja.
zakon o temeljih sistema družbenega planiranja, ki je v
Delo na pripravi dogovora o temeljih prostorskega plana pripravi, otežkoča vsebinsko izvajanje te naloge. Posebno
SR Slovenije je v teku. Zaradi soodvisnosti in sočasnosti vprašanje za tako veliko tehnično in tudi finančno zahtevno
bodo morali biti v tem letu pripravljeni skladno z zakonom delo je materialna osnova za prostorsko planiranje, ki je
o temeljih prostorskih planov občin. Začetna dela se sreču- zaradi svoje tehnične zahtevnosti draga naloga. Tako lahko
jejo z velikimi težavami, ki zavirajo zlasti hkratni pristop in
tudi določeno metodološko, tehnično usklajenost s predlo" Sredstva so bila odobrena za izgradnjo osnovnih šol v Mokronogu, Rogatcu, Beltincih, Šentjurju pri Celju, Lučah pri Mozirju in za
posebno osnovno šolo v Ormožu.
poročevalec
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predloge dogovorov o temeljih prostorskih planov pričakujemo v drugi polovici leta.
Koncept informacijskega sistema za okolje (monitoring
sistem), predvsem njegove prve faze, to je opazovalne mreže,
še vedno ne obstaja, čeprav so prisotne posamezne pobude
za organiziranje dela na opazovalni mreži za zrak in vode.
Očitno je, da uresničevanje zastavljene naloge za vzpostavljanje sistema zbiranja in posredovanja podatkov o poglavitnih
izvorih onesnaževanja terja boljšo organiziranost strokovnih
ekip in upravnih organov. Glede na obstoječe stanje nioči,
sredstev in opreme, naloge ne bo mogoče kmalu uresničiti.
V sodelovanju z raziskovalno skupnostjo se pripravlja
dolgoročna programska usmeritev raziskovalnega dela z vidika okolja, vendar je še vedno prisotna tendenca, da programi
reprezentiraj o interese raziskovalnih inštitucij in zavodov, ne
pa potrebe uporabnikov.
Obstoječi projektni .svet za varstvo okolja je v tem letu
opravil verifikacijo prispelih predlogov za raziskovalne naloge,
kar je samo prvi korak k boljšemu usmerjanju raziskovalnega dela.
Kljub široko zastavljenim naporom za realizacijo nalog
srednjeročnega plana na področju sklepanja samoupravnih
sporazumov in družbenih dogovorov za reševanje konkretnih
problemov v posameznih središčih, občinah, lahko ugotovimo, da je le na nekaterih točkah prišlo do večjih premikov.
Pomembni so napori in rezultati v občini Celje. Predvidoma
bo do septembra 1977 sklenjen družbeni dogovor o celoviti
sanaciji onesnaženosti okolja v občini Celje.
V občini Ravne je v pripravi raziskovalna naloga z
usmeritvijo na iskanje rešitev novih proizvodnih programov
za organizacije združenega dela v občini, predvsem tistih, ki
3.14. INFORMACIJSKI SISTEM
Z družbenim dogovorom je bila v letu 1976 poverjena skrb
za izgradnjo INDOK centra za delegatski sistem Republiškemu komiteju za družbeno planiranje in informacijski
sistem. S posebnimi statutarnimi določili in samostojno naj
bi INDOK center začel delovati v letu 1978. V tem letu se
tudi zaradi pomanjkanja sredstev in kadrov odvija samo
del programa, ki je bil dogovorjen za to obdobje (zlasti
šolanje specialistov dokumentalistov, vzgoja ob delu, seminarji), manj uspehov beležimo pri. tehničnem opremljanju
INDOK centrov.
Modernizacija statističnega informacijskega sistema je
glede na tehnično bazo s sklepom Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije, da celotno rešitev predloži Skupščini SR Slovenije, v teku. V kolikor bo Skupščina SR Slovenije sprejela
vsebinske probleme, ki so zaradi teh razlogov v zaostanku,
zlasti pa register prebivalstva in ostale registre in evidence.
Posebno skrb bo potrebno posvetiti enotnosti sitsema statističnih raziskovanj v SFR Jugoslaviji ob upoštevanju posebnosti in posebnih prilik v SR Sloveniji in občinah in združenem delu.
V letu 1977 so nekateri sistemi družbenih evidenc sMad.no
s prehodom na nove informacijske standarde (primer: klasifikacija dejavnosti, pospešeno ustanavljanje TOZD in novih
asociacij združenega dela ipd.) pred izredno težko nalogo. To
bo zlasti v tem, da bo poleg medsebojnih uskladitev informacijskih standardov potrebno vzpostaviti ustrezne^ nove
časovne vrste podatkov, da bi statistično obvladovali ^ tudi
minuli razvoj. Zakon o združenem delu pa pred udeležence
in izvajalce statističnih raziskav postavlja še nove naloge. V
republiki in federaciji bo zato potrebno čimprej izdelati
ustrezne rešitve ter se kadrovsko, materialno in organizacijsko pripraviti za to, da bodo prehodi racionalni in glede
primerljivosti ustrezni potrebam nosilcem planiranja in odločanja.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije izdelal začasne kriterije kot osnovo
za politiko nabavljanja računalniške opreme. Zadovoljeni so
bili samo nekateri najbolj pereči problemi. Zaradi praktično
dve leti trajajoče stagnacije na področju opremljanja z računalniki je problematika še najprej pereča.

predstavljajo največje onesnaževalce. Aktivnost občinske raziskovalne skupnosti temelji na široki akciji občanov v okviru
Socialistične zveze.
Štiri občine v porečju Krke so ustanovile medobčinsko
komisijo za pripravo sanacijskega programa reke Krke.
Komisija dela in razen pri pripravljenih raziskovalnih nalogah, se angažirajo tudi na neposrednih akcijah. Pripravljajo
družbeni dogovor, katerega bodo predlagali štirim občinskim skupščinam, organizacijam združenega dela v teh občinah in krajevnih skupnostih.
Na območjih s prekomerno onesnaženim zrakom v Sloveniji poteka akcija za zamenjavo manj kvalitetnih premogov
s kvalitetnejšimi (z nizko vrednostjo žvepla) za porabo
široki potrošnji. Z nakupom ustreznih programov v SR Bosni
in Hercegovini in smotrno distribucijo domačih in bosanskih
premogov bo mogoče oskrbeti vsaj najbolj ogrožena naselja
s kvalitetnejšim premogom." Izvajanje tega ukrepa je prehodnega značaja. S plinifikacijo, ki jo bo mogoče izvesti z
izgradnjo plinovodnega omrežja v Sloveniji, bo mogoče problem plinskih emisij v znatni meri odpraviti.
V sodelovanju z Gospodarsko zbornico poteka akcija za
sklepanje poslovnih sporazumov med posameznimi organizacijami združenega dela in na podlagi rezultatov raziskav, v
prvi fazi za izkoriščanje sulfatnih odpadkov kot vira sekundarnih surovin.
Izhajajoč iz dejstva, da je krajevna skupnost tista celica,
ki lahko prevzame odgovornost za izobraževanje in osveščanje občanov z vidika okolja v najširšem smislu pri izvenšolskih dejavnostih, so v sodelovanju z Delavsko univerzo pripravljeni programi za izobraževanje, ki zajemajo problematiko
voda, zraka, hrupa, odpadkov ter kulturne dediščine.

Zlasti so se zaostrili nekateri problemi v zvezi z izgradnjo informacijskih sistemov ter vloge in pomena računalnikov
pri modernizaciji ' teh sistemov in istočasno problematiko
modernizacije javne uprave. Tako bo Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije predložil Skupščini SR Slovenije kompleksen
pregled problematike na tem področju s predlogom smernic
in priporočil v jeseni 1977.
Samoupravno organiziranje družbenega sistema informiranja je omejeno na načelne razprave in razčiščevanje političnih stališč pri osnovnih nosilcih.
Materialni problemi nekaterih nosilcev javnega obveščanja se rešujejo s posebnimi družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi.
Koncipiranje nekaterih podsistemov družbenega sistema
informiranja oziroma sistema družbenih evidenc »gospodarstvo — človek — prostor« se ureja skladno z modernizacijo
nekaterih nosilcev podsistemov. Dogovarjanja glede standardov in vsebine kasnijo, posebno vprašanje je usklajevanje
med nekaterimi nosilci podsistemov in usklajevanje v federaciji, kjer bo prav v tem času sprejet tudi nov srednjeročni
plan statističnih raziskav. V Raziskovalni skupnosti Slovenije
se bo v letu 1977 začelo koordinirano delo na nekaterih
razisikavah, strnjenih v usitrezme raziskovalne projekte (informatika).

8' S približnim izračunom je bilo ugotovljeno, da bi se z realizaci j o tega ukrepa samo v Ljubljani količina žvepla, ki uhaja v zrak iz
nizkih, s premogom kurjenih kurišč, znižala za oa. 20—30 %.

4. PRVA OCENA GLOBALNIH MOŽNOSTI RAZVOJA V LETU
Rezultati, ki so bili doseženi v družbenoekonomskem
razvoju v prvih dveh letih izvajanja družbenega plana in uveljavljanja sistema samoupravnega družbenega planiranja in
tendence, ki se kažejo v gospodarskih gibanjih v prvem polletju 1977, navajajo na naslednjo oceno globalnih možnosti
razvoja v letu 1978.
Gospodarska aktivnost, zlasti rast industrijske proizvodnje, se postopono umirja. Njen obseg bo v letu 1977, še zlasti
pa v letu 1978, odvisen predvsem od obsega realnih investicij
v osnovna sredstva. Ocenjujemo, da bo na osnovi sprejetih
dogovorov in samoupravnih sporazumov investicijska dejavnost na prioritetnih področjih potekala v glavnem v skladu
z dogovorejno dinamiko. Dinamika rasti bo zato odvisna
predvsem od obsega vlaganj v modernizacijo, kjer so učinki
investicij hitrejši in bolj neposredni, ter od vlaganj v stanovanjsko izgradnjo, ki pomembno pospešuje proizvodnjo na
drugih področjih.
Oslabljena konjunktura v zahodnih državah — naših
najpomembnejših zunanjetrgovinskih partnerjih, ki se kaže
v letu 1977, se bo po dosedanjih ocenah OECD nadaljevala
tudi V prvih mesecih leta 1978. Zato ne moremo pričakovati,
da bi lahko izvoz pomenil najmočnejši faktor gospodarske
rasti. Od prizadevanj organizacij združenega dela, da tudi
v manj ugodnih gospodarskih razmerah obdržijo pridobljena
zunanja tržišča, in od naporov za povečanje konkurenčnosti
našega izvoza bo odvisna rast izvoza in njegov prispevek k
dinamiki gospodarske aktivnosti.
Tekoča domača poraba — osebna, skupna in splošna bo ob skladnejših razmerjih v razporejanju dohodka pomemben, vendar ne prevladujoč dejavnik gospodarske aktivnosti.
Razvoj v letu 1978 in možnosti za uresničevanje nalog
družbenega plana SR Slovenije bodo v precejšnji meri opredelejni z dinamiko, pogoji in faktorji razvoja, ki bodo v
prihodnjem letu prevladovali na celotnem jugoslovanskem
trgu.
Zvezne analize ocenjujejo, da bodo tendence družbeno
ekonomskih gibanj na začetku prihodnjega leta v glavnem
ugodne. . Zato računajo, da bo razvoj v letu 1978 potekal pri
bližno v okvirih poprečnih stopenj rasti, predvidenih z družbenim planom Jugoslavije; družbeni proizvod bi porasel za
6,5 do 7,5%, industrijska proizvodnja za 8—9%, kmetijstvo
za 3 do 4%, gospodarske investicije v osnovna sredstva za
8—9%, izvoz in uvoz blaga in storitev za 8—9%, zaposlenost
okoli 3%, produktivnost dela za 4—5% in življenjski standard
za 6,5—7%. Seveda so to le okvirna predvidevanja, ki bodo
lahko v naslednjih mesecih, ko bo na razpolago več elementov za bolj poglobljeno oceno gospodarskih gibanj, še bistveno spremenjena.
že dosežena raven proizvodnje v SR Sloveniji, specifična
struktura slovenskega gospodarstva z veliko udeležbo proizvodnje predmetov za široko potrošnjo ter še vedno velika
navezanost proizvodile na uvoz reprodukcijskega materiala
in surovin ob poslabšanih pogojih za povečanje izvoza navajajo na oceno, da bodo gospodarska gibanja v SR Sloveniji
v prihodnjem letu verjetno nekoliko bolj umirjena, kot ka^
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žejo prve ocene za celotno Jugoslavijo. Z vidika osnovnih
materialnih faktorjev, zlasti razpoložljivih zmogljivosti, ki
bodo v letu 1978 še povečane predvsem zaradi tekočih rekonstrukcij in modernizacije proizvodnje, obstajajo materialne možnosti za povečanje družbenega proizvoda za okoli
6%, industrijske - proizvodnje za okoli 7%, zaposlenosti in
produktivnosti dela za okoli 3%. To je nekoliko pod ocenami za letošnje leto, vendar na povprečju družbenega plana.
Ocenjujemo, da bodo v prihodnjem lstu na gospodarsko
aktivnost vplivale nekatere ugodne okoliščine, kot so bolj
dograjen gospodarski sistem in njegovi mehanizmi, napredek v povezovanju in samoupravni organiziranosti združenega deda zlasti na področju denarnega poslovanja in bi agovnega prometa ter nadaljevanje nekaterih že začetih kvalitativnih procesov, še posebej uveljavljanje sistema nagrajevanja po rezultatih dela.
Analiza uresničevanja nalog družbensga plana v letih
1976 in 1977 je pokazala na naslednje osnovne razvojne probleme, na katere bodo morali biti usmerjeni napori združenega dela in aktivnost vseh nosilcev ekonomske politike:
— razporejanje dohodka in zagotavljanje kvalitetnih virov sredstev za razširjeno reprodukcijo na ravni temeljnih
organizacij združenega dela v materialni proizvodnji in v
celotnem združenem delu. Pri tem je bistvenega pomena
združevanje dela in sredstev ter oblikovanje odnosov na
osnovi skupnega dohodka na podlagi stvarnih interesov;
— zagotavljanje sredstev za izvajanje prioritetnih programov ob hkratnem prilagajanju investicijskih planov dogovorjenim kriterijem investiranja in zaostritvi pri odpravljanju slabosti, ki vplivajo na zastajanje in podražitve investicijskih del;
_ — trajnejše vključevanje v mednarodno menjavo na osnovi krepitve konkurenčne sposobnosti našega gospodarstva
m večje povezanosti organizacij združenega dela za skupen
m organiziran nastop na tujih tržiščih;
— uveljavljanje kvalitetnih dejavnikov razvoja, predvsem večje uspešnosti in učinkovitosti gospodarjenja, racionalnejše uporabe proizvodnih zmogljivosti, po/ečanje deleža
razvo nega dela pri
voda-3
^
ustvarjanju družbenega proiz~~ uveljavljanje selektivnih kriterijev za povečevanje cen
skladno z osnovnimi razvojnimi usmeritvami, da bi zagotavljali bolj izenačene ..pogoje za pridobivanje dohodka;
— uveljavljanje družbenoekonomskih osnov svobodne menjave dela ter zagotavljanje medsebojnega vpliva uporabnikov in izvajalcev na programe razvoja v družbenih dejavnostih;
— uresničevanje politike skladnejšega regionalnega razvoja
ter ustvarjanje pogojev za hitrejši razvoj manj "razvitih in
manj razvitih obmejnih območij v SR Sloveniji.

^ Analiza izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letih
1976 in 1977 Zavoda SR Slovenije za timlbeno planiranje je
bila zaključena 14. junija 1977.
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DOKUMENTACIJA
k analizi izvajanja družbenega plana
v letih 1976 in 1977
-abela 1
o:.;:icti;i kazalci eazvoja
SS SLOVEUIJE 1976-1977
- stopnje rasti v %
1976

Iruzoeni proizvod
2,3
~ Rlr.i5.ps,j
2,3
- družbeni sektor
Industrij ska pro izvodnjs 2,3
Zaposlenost v družbenen
sektor,ju
2,9
Produktivnost dela v
drv.SI5 er.eia sek t or j u
produktivnosti v
prirastu druzb»proizvoda O °/o
15.0
T"VOZ blaga
:
-18,0
Jyoz "blaga
% pokritij a uvoza a
izvozom
71,9%
Investicijo v osnovna
2,8
sredstva
3,5
- gospodarstvo
~ negospodarske dejajraosJ. 1,5
Ži-tUennski standard •J
3,o
3.4
Osebna potrošnša
2.5
Družbeni s t aziđ ar d
Realni osebni dohodki na
zaposlenega
2,1
Cene proizvajalcev indus
proizvodov
5,
*•>»§Gene na drobno
9s5
13,1
Ži-""1;1 er; jski stroski

1977
prva
ocena

7 do 85^
/ đo 8 ,
9 do lo"

1976-77
prva
ocena

1977
resolucija

okoli 5
5 do 5,5
okoli 5*5 5 do 5,5
6 do 6,5
okoli 6

1976~So
družbeni
plan 3)

6.1
6,4
7,o

okoli. 3,2

2,6 okoli 3,o

2,9

3,?do 4,5

2,8 2 do 2,5

okoli 5o/4
55 % okoli 24 ?
okoli 7,o lo do 11
5 do 6
okoli .7,5 okoli -5
okoli 7

3,6
okoli
63 %
3.2
5,o

okoli 65$ okoli 64% okoli 69 I

5o

c

/s-Sj

okoli 6<
okoli 7
okoli 8,5
okoli 3,5
okoli 4,o počasnejokoli 3,9 ša rast
okoli 4,6 ■d rasti
idružbene;a priz.

okoli
okoli
okoli
okoli
okoli
okoli

5
6
2,5
3,5
3,6
3?3

8,o

okoli 1,6 okoli 2

okoli' 2,o

3,o

okoli lo
okoli 15
okoli 17

okoli 8
okoli 12
okoli 15

9,oi<

5,7
5,9
6,6

lcls^

t :fi>eto' l^o
_
....
~?~s "'o predvidevanjih družbenega piana .Jugoslavije
Z] '-rm rrl1®.er,jaoceu
ocen z*
in 1977
- - leto
xwou 1976
J-2J-M
J.7.M s predvidevanji .druzbene1
-!o ni^r-nhnri
j.. -da
-da
p* .. =
za' celotno
obdobje i<V7C_1Ciftn
1976™ 198o je
potrebno upoštevam,
se v r/ianu računa v prvih letih z nekoliko počasnejšo dinamiko posar.eznlh. kazalcev razsoja.
,
).V~
V« J«ojninsl:M gibanja v letu 2976 so izkazana s stopa3amx rasux «i«žbenega
standarda 17,5 %, osebne potrošnje 16,9 p
družbe
^•i&ndarčla 19«3 %•
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Tabela 2
OSNOVNI KAZALCI RAZVOJA
SF.R JUGOSLAVIJE
1976 -1977 "^-stopnj* rasti v %

1976

1977
Ocena

Družbeni proizvod
- skupaj
- družbeni sektor

4,1
4.1

Industrijska proizvodnja

1977
Resolucija

.19761977
ocena

6,1
6,9

5, 5
6,1

5, o
5,4

3,5

8, 0

6,0

5,7

Zaposlenost v družbenem
sektorju

3.2

3,0

3,0

3.1

Produktivnost dela v družbenem
sektorju

0, 9

3, 9

3,0

2.2

Delež produktivnosti v prirastu
družbenega proizvoda
- izvoz blaga
10,5
- uvoz blaga
4,9
96 pokritja uvoza z izvozom
investicije v osnovna sredstva:
2,8
- gospodarstvo
2,5
- negospodarska dejavnost
3,2

6, 5
8,0

6, 5
8, 0

8, 5
1,2

7,6
8, 5
6, 2

6,7
8, 5
6, 2

5,2
5, 5
4,7

Življenski standard

4,0

5, 2

4,9

4.4

Osebna potrošnja

4,0

5, 0

4,6

4.5

Družbeni standard

3,8

5, 5

5,5

4,2

Realni osebni dohodki na
zaposlenega

3,5

2,5

2,5

3, 0

Cene .proizvajalcev industrijskih
proizvodov

6,0

9, 0

9, 0

7,5

Cene na drobno

9, 0

9,4

9,4

9,2

12, 0

12,1

12,1

12, 0

življenski stroški

1) Povzeto iz: "Ostvarivanje indikatora razvoja u 1976 i 1977 sa ocenama
mogućnosti razvoja u 1978. godini", Zvezni zavod za družbeno
planiranje, Beograd, 26. 5.1977;
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DRUŽBENI PROIZVOD PO GOSPODARSKIH DEJAVNOSTIH
- čiste dejavnosti - v milj. din
- v cenab 19751975

Ocena
1976

CELOETO GOSPODARSTVO
— družbeni sektor
— individualni sektor

84.322
76.995
7.527

86.711
79.120
7.591

C'St ODIa.ie r asti v /0
plan
L9761976 1977
L977 76-80
95-o5§! 2,8 7,5 5.1 6,1
85.225 2,8 7,7 5.2 6.4
7.811 5,6 2,9 5,2 5.1

ladustrija

58.253

59.112

42.828

5.244
1.520
5.724

5.550
1.672
5.858

8.48.

826

Gradbeništvo
- družbeni sektor^
— individualni sektor

10.552
9.521
l.oll

Promet
- družbeni sektor^
- individualni sektor

2,5

9,5

5,8

6.8

5.656 5.5
1.759 lo,o
5.897 5.6

1,9
4,o
1,0

5,7
7,o
2,5

5.5
5.7
2.5

845

l,o

2,o

1,5

2.4

10.435
9.414
1.021

11.051
9.979
l.o72

l,o
l,o
l,o

5,9
6,0
5,o

5.4
5.5
5.0

7.2
7.6
2.5

6.58o
5.888
492

6.799
6.277
522

7.458
6.9o5
555

6,6 9.7
6,6 lo,o
6,0 6,0

8.1
8,5
6.0

5.9
4.0
2.8

16.716

17.154

l7,99o

2,5

5,o

5,7

6.1

Gostinstvo
- družbeni sektor
- individualni sektor

2.551
2.o29
522

2.422
2.o9o
552

2.516
2.174
542

5,o
5,o
5,o

5,9
4,o
5,o

3.4
5.5
5.1

5,o
5,o
5,o

Obrt
— družbeni sektor^
- individualni sektor

5-945
2.165
1.778

4.142
2.284
1.858

4.591
2.444
1.947

5,o
5,5
4,5

6,0
7,o
4.8

5,5
6.5
4.6

5.7
7,o
4,5

3o5

511

525

2,o

4,o

2,9

2,5

Kmetijstvo
— družbeni sektor
— individualni sektor
Gozdarstvo

Trgovina

Druge dejavnosti
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TABELA k
STOPNJE KASTI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE PO PANOGAH
t
-tstopnje rasti v %
19761977
ocena

19761980
plan

19711975

1976

1977^
ocena

8,2

2,3

lo, 0

6.0

7,o

2,0
1,0
0,0

6,5
5.2
1.3

M
3.1
o,7

7,6
16,5
1,6

6, o

0,0

3,9

1,9

6,0

0,2

3,o

6,5

^,7

M

Nekovine

lo, 0

1,0

11,1

6,0

8,6

Kovinska i ndustri j a
Ladjedelništvo
E1 e k t r o i n dus t r i j a

5,^
13,5
13, A-

l,o

9,2

5,o

6.5

2,o

1^,5

8.0

8~5

Kemična industrija
Ind.gradbenega materiala
Lesna industrija

16, k
6.8
9.6

3,o
-■6,0
7',o

15.6
9.1
lo,*+

9.1
1,3
8,7

12,5
5.6
7,6

8.7
6,2
6,5

6 ,0
0,0
2,0

k?., 1
3,9
5.2

22,7
1,9
3,6

11,5
2,6
2,o

11,8
8.9
9,o

6,0
h, 0
- 1 ,0

lo,if
6.5
11.7

8.2
5,2
5,2

9.5
6.6
lo,5

^,7

lo ,0

13,0

11,5

9,o

15,3

12,0

2.6

7,2

7,6

INDUSTRIJA SKUPAJ'
Elektroenergija
Nafta
Premog

5,k
lo,9
- 0,1

Crna metalurgija
Barvasta metalurgi ja

Proi' zvodn j a papi r j a
Tekstilna industrija
Ind. usnja in obutve
Industrija gume
Živilska'industrija
Grafična' Industrija
Tobačna industrija
Fi1m ska i ndus trija
Druga industrija
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TABELA 5

STOPNJA RASTI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE PO KOMPLEKSIH
- na osnovi fizičnega
obsega

19711975

1976

TT
1977
ocena

1976
1977
ocena

1976
1980
jlan

INDUSTRIJA SKUPAJ

8,2

2,3

10,0

6.0

7.0

Energetika

4,2

1.6

5.4

3,5

6,5

3.5

1.0

4,9

2,9

5.1

7,7

1,3

10,9

6.1

7,1

8,7

3.1

9,7

3,4

6.8

16, 4

3,0

15,6

12,5

lesna in papirna ind.

9,4

6.7

18,2

9,3
12,4

7.6

1,9

5,9

3,9

4.9

Ostala predelovalna ind.

Črna in barvasta metalurgija
Kovinska in elektro ind.
Nekovine in gradbeni mat.
Kemična industrija

8,3

STRUKTURA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE PO KOMPLEKSIH
- v %

100,0

100,0

100,0

100,0

7,7

7,6

7.2

7,0

6,9

7,3
6,6

Kovinska in elektro ind.

30.6

30,3

30.5

32,

Nekovine in gradb« material

5,3
10,0

5,2
10,1

5,1
10.6

10, *+

13.7

14,3

15.4

14,7

lesna in papirna ind.
Ostala predelovalna ind.

25,7

25,6

24.5

24,5

Industrija - SKUPAJ
Energetika
Črna in barvasta metalurgija

Kemična industrija

5,5
5.3

'1) Zaradi napake Zavoda SRS za statistiko v oceni rasti industrijske
proizvodnje to oceno in v zvezi z njo tudi ostale se preverjamo.
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TABELA 6

STOPNJE RASTI KMETIJSKE PROIZVODNJE

na osnovi fizičnega obsega
proizvodnje

1975

1976

1977
ocena

19761977

1976-1980
plan

ocena
Kmetijstvo skupaj

-kto

5.5

1,5

3,^

3,5

- družbena gospodarstva

-7,o

lo, 2

k,o

6,7

6.0

- zasebna gospodarstva

-3,o

3.6

1,0

2,3

3.1

Po sektorjih lastništva:

Po panogah:
- poljedelstvo

-5,o.

-Jf,o

8,0

2,0

5,3

- živinoreja

o,o

2,1

3,0

2,5

3,o

- sadjarstvo

-^3, o

82,o

-5o,o

-M

b,2

-1,0

2o,9

-2o,o

0,0

0,0

- vinogradništvo
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TABELA 7

GIBANJE ZAPOSLENOSTI

Skupaj
zaposleni

Družbeni
sektor*1'

Zasebuv «
sektor^ /

Nezaposleni 3 )

V tisoč oseb
1971

573.8

558,9

14,9

15.0

1972

594,2

579,2

15,0

12,8

1973

614.9

6oo,4

14,5

11.1

1974

644,8

630,4

14.4

9,2

1975

677,6

662,1

15.5

9,9

1976

697,4

681.6

16.0

12.3

1-3 1977 (ocena)

711.2

695,1

16.1

13.4

1977 (ocena)

72o,l

7o3,4

16,7

13.1

1980 (plan)

784.3

763.7

?o,''

11.5

1972

3,6

3.6

o,7

-14,7

1973

3,5

3.7

-3,4

-13,3

197*+

4,9

4,9

-o,7

-17,1

1975

5.1

5.0

7,6

7,6

1976

2,9

2,9

3,2

24.2

1-3 1977 (ocena)

3,4

3,4

3,9

8,9

1977 (ocena)

3,3

3,2

4.4

6,5

1976-1977 (ocena)

3.2

3.1

3,8

15,o

I976-M980 (plan)

3,o

2,9

5.5

3,o

Stopnje rasti

•-

Vir podatkov} 4) Zavod SSS za statistiko
2) Zdravstvena skupnost SR Slovenije (mes. poročila)
2>) Zveza skupnosti za.zaposlovanje (mes. poročila)
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Skupaj
19 J\££PjŽm ® ^ '
1971

gospodarstvo

Industrija

Trgov,
in gost.

Brušh.
dejav.

Dru&b*
sltA^sIiO

62,8

•'+76,2

259.0

63,3

1972

558,9
irnn ^
J t s 1 «-

492, 6

269,7

72.7

82.7
86.6

1973

Sco,4-

5o9»6

230.3

76,6

90.8

68.1

1974

630,-'t
662,1

295,9
308.1

So, 8

1973
.L^ / O

53'+»7
56o,4

601.6

573,6

318.4

1-3 1977. (ocena)

69.5,1

553,9^

324,3

1977 (ocena)

7o3,4

589,6

328,3

V?8o (plan)

763.7

65,3

95.7

71.2

84.8

101.7

75,5

87.9

lo8,o

79,7

111,5
113.8

'Vt '*

1o5,4

VJ 9 *«

4,1

6,4

hht n*

3A

3,9
5,6

5.4

4,8

5.5
5,o

5.4

96,0

; 0011:3 G raaci
1972
1972
1974
197.9
i9?r>
1-3 1977 (ocena)
1977 (ocena)
1976-1977 (ocena)
197<-*~19oo (plan)

3»»
•t n
Ji i

4,9

4,9
5,o

4,8

2,9

2,3

3.':J? i t'-

3,1
■ 2,8

' jl

2,6

2,9

4,1
T «♦
3»;>
•i-O 9 *7<
*

3.6

6.3
6,2

•j, o
J« "?"•
"• *
4.5
6,0
5.6

5.5
5.4
5,8

2,1

is
>.-J f '7t

"Jff Po podatkih i'nvbđa SSS sa statistiko
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' sij-«. ■ JDBUŽBEKEH SEKTORJU
- stopnje rasti v %
Produktivnost^

Zaposlenost

Gospod.

Ind.

Gospod.

Ind.

1972

3,2

^,5

3,^

M

1973

2,8

2,6

3,^

3,9

197^

3,8

5,6

^,9

5,6

1975

- 0,9

1,3

4,8

M

1976

"o,5

- Ojl

2,3

3,3

1977 (ocena)

^,7

6,2

2,8

3.1

1976 - 1977 (ocena)

2,6

2,5

2.6

3.2

1976 - 1980 (plan)

3,6

^,6

2.7

2,1

S)/ Družbeni proizvod na zaposlenega.
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Tabela lo
OBLIKOVAN"<J3 HT RAZDELITEV SKOINE&A - PRIHODKA TOZD V SR SLOVHJIJI
V LETIH 1975- ur 1976
- v milj. din
1975
-SKUPNI PRIHODEK^
Saldo /prirast/ zalog
Materialni stroški
Popravek finančnega
rezultata
DOSEŽHTI BRUTO DOHODEK
Obvezna amortizacija
DOHODEK DOSEŽMI
Izguba
DOHODEEC RAZDELJENI
1. Skupne potrebe
- prisp.SIS s podr.
negospodarstva
- del doli. za potrebe
družbenih 'služb
2. Splošne potrebe
- prometni davek
- zak. obv. po občinskih,
predpisih
- zak. obv. po republiških predpisih
- zale. obv. po predpisih
federacije
3. Pospešena amortizacija
4. Prispevki združenjem
- prisp. SIS s področja
.. gospodarstva

Struktura v %
1975

1976

191.34o,l 23o.l77,2
3.4-31,0
3.536,6
126.249,6 156.474,6

12o,3
lo3,l
123,9

loo,o
1,3
66,0

3.978,7

116,3

64.542.8
6.152.2
53.39o,6
585.2
58.975.9

77.122,9
9.010.2
68.112,7
1.148,8
69.261,5

119,5
146,5
116.7
196,3
117*4

loo,o

3.428,1

4.495,4

131,-1

5.8

2.648.3

3.796,6

143.3

4,5

779.3

698,8
801.8

89,7
9o,3

1.3

883,5
0,1

132,8

154.8

0,1

641.9

lo6,5

1.0

27,1

13,9-

o,4

85,3
602.5
195,1
3.146,1

v

2.1
33,7
3.2
3o,5

1,5

2.173.3
44o,5

69,1
148,5

o,5

296.7
44o,55. Ostalo
5.225,1
7.o32,8
-■obresti za kredite
3.564,6
4.449,1
- provizija za bančne
storitve
383,1
488.1
- zavarovalne premije
886.6
1.115.4
- prisp. in članarine
122.8
176,4
- obv. iz izjem,-ugod.
pri prid. doh.
53.3
39,8
- druge pogodbene obvez.
137,3
178,8
- druge zakon, obveznosti
77.4
585.2
CISTI DOHODEK
45.996,4
5^.317,7
___
.
- " '
*7/ Izdelano xz podatkov po vsakoletnih zaključnih

148.5
134.6
124,8

o,5
8.9
6.1

127.4
125,8
143,6

o,7
1,5
o,2

74,7
13o,2
756,1

0,1
o,2
0,1

296,7

5,3

118,1
/0,0
78,o
račun-i h -

yt5,

prikazani celotni dohodek predstavil
X
?8Jnabavno vrednost trp;. biLa?,z?anjv ar j al o je
proizvod
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Tabela 'lo/l
c
Indeks Struktura v /o
1976
1975.
1976
1975

1975

1976

CISTI DOHODEK

45.996,4

54.317,7

113.1

73,o

78.4

Osebni dohodki
- OD neto
- prispevki od OD
- ostali osebni prejemki

53.591,9
23.175,o
9-542,1
874", 3

42.131,5
27.852.0
12.102.1
2.227.4

125,6
120.2
126,8
254,6

57,o
39,3
16,2
1,5

6o,9
4o,2
17.5
3,2

Skupna poraba TOZD
- sredstva skupne porabe
- stanovanjski prispevek

4.554.1
2.237.2
2.266,9

4.838,7
2.055.2
2.733.5

lo6,2
89,9
122.8

7,7
3,9
3,3

7,o
3,o
4,o

5.391,o

91.2

lo,9

3.5

114,1

7o,6

o,3

o,2

222.3

84.3

o,4

o,3

1.771.3

137,5

2,2

2.6

21,6

77,1

3.66o,9

84.1

7,4

5.3

3,3
96,5

:53,3
26,5

0,6

o,l

1.4o6,5
984,1

100.9
lo6,9

2,4
1,6

2,o
1.4

422.4

89.2

0,8

0,6

12.97o,2
2.648,8
9.542,1

16.597,5
3.796,6
12.1o2,l

128,0
143,3
126,8

22,o
4,5
16,2

24,o
5,5
17,5

779,3

698,8

89,7

1,3

1,0

Sredstva za razširitev
6.456.3
.materialne osnove dela
- del dohodka za druge
161.6
pogodbenike
- del dohodka za kritje
izgub
262,3
- poslovna sredstva posojilo
1.233.4
za nerazvite
- poslovna sredstva odplac.
23,o
sanacijskih kreditov
- poslovna sredstva drugi
■ 4.351,3
nameni
- poslovna sredstva kritje
1,5
izgub iz prejšnjih let
363.7
- za druge namene
1.393,6
HezerVe
92o,3
- sredstva rezerv
- poslovna sredstva — skupne
473,3
rezerve
EVTDELTCITO
Skupno izločanje :a
skupno porabo
- orisp. SIS iz dohodka
- prisp. SIS iz OD
- del dohodka za potreoc
u..;.užbenih služb

M
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Tabela

li

OBLIKOVANJE SREDSTEV ZA REPRODUKCIJO CELOTNEGA ZDRUŽENEGA
DELA
- v milijonih din
- leto 1975 v cenah. 1975
- leto 1976 in 1977 v
cenah 1976
1975

1976

1977
ocena

Struktura v %
1975 1976 1977
ocena1

Sredstva akumulacije v
materialni proizvodnji:
a/ raven TOZD skupaj

7.5 82

6.871

5.893

21.0

15,4

14,1

10.911

16.199

13.6ol

3o,3

36,2

32,7

. 2.657

3.836

4.222

7,4

8,6

lo,l

6.952

11.048

7.955

19,3

24.7

19,1

3.150

6.568

3.250

8,7

1^,7

7,8

3.8o2
1.3o2

4.48o
1.315

4.705
1.424

lo, 6
3,6

3.749.

2.540

lo,9

lo,o
2,9
8,4

11,3
3,5
6,1

26.819

22.034

62.2

60,0

52,9

6.152

9.olo

10.452

17.1

2o,2

25,1

SKUPAJ SREDSTVA ZA REPRODUKCIJO V MT^TALFI PROIZVODU JI
28.56o

35.829

32.486

79.3

8o,2

78,o

Sredstva za naložbe v stanovanjsko in komunalno izgradnjo, za objekte družbe
nega standard» in upravne
objekte
7-'4-^4

8.860

9.170

2o,7

19.8

22,o

V sredstva na ravni združenega dela materialne
proizvodnje - izven
TOZD /domača sredstva/
skupaj
v tem:
- združevanje sredstev
za financiranje nalog
skupnega interesa
kreditna sredstva
bank
od tega:
1. prirast depozitov
2. varčevanje prebivalstva
- drugi viri sredstev

c/ neto inozemska sredstva 3.915
SKUPAJ SREDSTVA AKUMULACIJ Jh
V I-IATERIALETI PROIZVODNJI 22.4-08
Sredstva amortizacije po
minimalnih stopnjah v materialni proizvodnji

SKUPAJ SRhu^x\iA ZA REPRODUKCIJO CET/vrTNT-RrrA. ZDRUŽENI 3A
DELA
56. -54
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44.689 ' 41.656

loo,o loo,o loo, 0

'Tabela

SREDSTVA GOSPODARSTVA i/
- aktiva - tekoče cene
- milj. din
1975

1976

1. Obratna sredstva
112.888 156.591 2o2.226
v tem:
- zaloge
36.969 45.6o5 54.031
- terjatev iz poslovnih
razmerij
41.551 43.856 31.382
- sredstva v obračun
22.526 50.623
83-111
2. Plasmaji iz poslovnih
sredstev
3. Osnovna sredstva po
sedanji vrednosti
v tem:
- osnovna sredstva
v pripravi
4. Poslovna sredstva
izven funkcije
SKUPAJ POSLOVNA SREDSTVA

- poslovna sredstva
izven funkcije

129.1

123.4

118,5

105.5
224,7

71,6
164.2

22.184

37.129

149,1

167,4

50.324

80.786 lo5-855

16o,5

131,o

10.261

16.963

2o.768

165,3

122,4

741

1. o44

2.112

14o, 9

202.3

178.828 26o.6o5 347.322

145,7'

133,3

loo, o

loo, o

loo, o

63,2

6o,l

58,2

8,3

8,5

lo,7

28,1

31,0

3o,5

o,4

o,4

0,6

v tem:
- obratna sredstva
- plasmaji iz poslovnih.0 sredstev
- osnovna sredstva (po
sedanji vrednosti)

138,7

14.875

Struktura sredstev v %'
Poslovna sredstva skupaj

Indeksi
1975/74J 1976/75

iz zaključnih računov gospodarstva bilanca stanja

Tabela 13

VIKI. SKEDSIEV GOSPODARSTVA1 '
pasiva - tekoče cene
- v milj. din

•
1974

1975

1976

Inde*:si
1975/74 1976/75

Lastni viri sredstev

61.969 102.343

122.339

165,2

119.5

Krediti skupaj
v tem:

95.198 134.579

185.165
•

141.4

137.6

1.za osnovna sredstva
- od bank
- iz tujine
-viz drugih OZD

20.375
12.736
3.116
4.523

31.362
16.832
8.137
6.393

48.619
25.880
15.729
7.0I0

153,9
132.2
261,1
141.3

155,o
153.8
193,3
109.7

2. za., obratna .sredstva
- od bank
- iz tujine 1
- od drugih OZD
-ostalo

7^.823 lo3.217
25.828
2o.oo3
3.819
4.355
50.374 71.990
l.o 44
627

136.546
33.793
3.668
93.146
5.939

137,9
129,1
114,o
142,9
166.5

132.3
130.8
84,2
129.4
568.9

Ostali viri

13.428

19.664

35.975

146.4

182.9

170.595 256.586

343.479

15o,4

133,9

SKUPAJ POSLOVNA
SREDSTVA

Struktura virov sredste v v %
Skupaj poslovna
sredstva

loo,o

loo, 0

loo,o

Lastni viri sredstev

36,3

39,9

35,6

Krediti skupaj
v tem s

55.8

52,4

53,9

-- za osnovna sredstva
- za obratna sredstva

11.9
43,9

12,2
4o,2

14,1
39,8

7,9

7,7

lo,5

Ostali viri
't "r—
1/

-

- - - - - ■

iz zaključnih računo v gospod arstva
- bilanca stanja
•
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TABELA lk

UDELEŽBA MATERIALNIH NALOŽB V DRUŽBENEM PROIZVODU
- družbeni sektor

- v milj. din

Tekoče cene

Cene 1975

1975

1976

Učena
19.77

Plan
1976-1980

Družbeni proizvod

76.995

90.842

85.225

445-553

Investicije v osnovna
sredstva

22.892

27.612

25.17©

123.260

- gospodarske
v tem infrastruktura

15.398
3.227

18.753
5.732

17.-300
6.060

87.616
30.104

- negospodarske

7.494

8.859

7.870

35-644

Prirast zalog

9.042

8.164

8.700

41.104

24.440

26.917

26.000

128.720

Materialne naložbe
gospodarstva

STRUKTURA

Družbeni proizvod

V

i

100,0

100,0

i.00,0

100, C

Investicije v osnovna
sredstva

29,7

30,4

29,5

27,7

- gospodarske

20,0

20,6

20,3

19,7

4,2

6,3

7.1

6,8

9,7

9,8

9.2

8,0

Prirast zalog

11,7

9,0

10,2

9,2

Materialne naložbe
gospodarstva

31,7

29,6

30,5

28,9

v tem infrastruktura
- negospodarske

54
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TKBBfX*%5
STRUKTURA INVESTICIJ V OSNOVNA

SREDSTVA

- cene 1975
- v %

"■■■■■' T Tr-r -r •»<«
1975

Vlaganja v osnovna sredstva gospodarstva

1976
tekoče cene

Ocena
1977

-1
1

Plan
1976-1980

100,u

" 100,0

100,0

100,0

21,0

30,6

35,0

34,3

- energetil

10,2

21,3

22,2

20,5

- promet

10,3

8,7

12,2

13,1

0,5

0,6

0,6

0,7

6,1

6,1

7,4

8,8

- kmetijstvo

5,8

5,7

6,6

6.7

- predelava mleka in
sladkorja

0,3

0,4

0,8

2,1

3. Surovinske dejavnosti

6,9

5,4

7,8

9,4

- črna metalurgija

3,8

2,9

3.3

- barvna metalurgija

1,0

0,9

1.4

- proizv. bazične kemije

1,6

1,4

4,3

0,5

0,5

0,4

Skupaj 1-3

3if,0

42,1

50,2

52,5

4. Ostalo

66,0

57,9

49,8

47,5

5,2

4,9

1. Gospodarska infrastruktura

- vodno gospodarstvo
2. Agroindustrijski kompleks

nekovine

v tem:
- strojegradnja
■ inozemski turizem

0

,3"^

1

2.9 '

1) Podatek se nanaša na investicije v gostinstvo in tura
na domači in inozemski turizem.
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4.8
2,3

brez nočitve
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TABELA l6
-

tekoče cene
v milj. din
1 S = 17,oo din
stopnja rasti v %

TEKOČA PLAČILNA BILANCA
I Uvoz blaga in storitev

Izvoz blaga in storitev

Izvoz
blaga

Izvoz
storitev

1970

8. 4o4

5.029

3.375

10.314

9.287

1.027

9.831

5.685

4.146

11.683

I0.366

1.317

1971
1972

12.216

7.291

4.925

12.137

10.774'

1.363

16.o49

.9.447

6.6o2

17.118

15.691

1.427

1973

19.444

II.96I

7.483

126.600

24.753

1.847

1974
1975

21.489
2^.708d/

12.929

8.560
27.717
9.244i/ 25,261^

25.437
21.5o3 i.

2.23o
4/
3.758

1976
1977 ocena

3.080

15.^64

Uvoz
blaga

| Uvoz
storitev

17.780 jlo.300

3o.94o

26.880

4.o6o
3.280

32.330

19.150

13.180

35.580

32.300

1971- ~ 1975
(nominalno)

2o,6

2o,8

12o,5

121,9

22,3

17,3

1971 - 1975
(realno)

7>°

6, o

9,9

6,3

6,3

6,3

13,6

15,o

lll,o

122,5

25,0

• 8,0

1977 ocena (real-.
no)
6,5

5,o

9,o

7.,°

6,8

7,6

3,9

2,7

11,8

1980 (cene 1975)
Stopnja rasti v %

1977 ocena (nominalno)

1976- 1977
(nominalno)

12,7

17,2

1976 - 1977
(realno)

7>p-

lo,o

3,o

5.0

- 6,5

9,6

8,2

9,o

5.1

5,o

7,6

1976 - 198o
(realno)

|6, o

4/ Neblagovni devizni -dohodki in izdatki so prikazani v letu 1976
-00. plačani realizacij i.

SS
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TABELA"TS

REGIONALNA STRUKTURA BLAGOVNE MENJAVI?
6 TUJINO
- struktur
IZVOZ
Skupaj

BLAGA

Razvite-zahodne
države

Socialistične
države

Dežele v
razvoju

loo,o
loo,o
loo,o
loo,o
loo,o

68,9
67,9
68.8
70.9
63,6

23,3
25.5
25.2
22,1
28.3

7,8
6,6
6,0
7.0
8.1

loo,o
1975
loo,o
1976;
loo,o
1977 (I-&)

54.6
60.7
6^,7

36,1
28.6
23,6

9,3
lo,7
11,7

1970
1971
1972
1973
1974

BLAGA

UVOZ
-.kupaj

Razvite zahodne
države

Socialistične
države

Dežele v
razvoju

1970
1971
1972
1973
I97*f

loo,o
loo,o
loo,o
loo,o
loo,o

82.7
79.5
78.0
80.1
81, 4

13,5
16,5
18,1
l*+,6

3.8
h,o
3.9
5,3
4,5

1975
1976
197? CX-J£

loo,o
loo,o
loo,o

78.6
78.8
79,8

16,4
16,1
13,9

5.0
5.1
6,7

% POKRITJA UVOZA Z IZVOZOM
Skupaj
v
1970
1971
1972
1973
2974
1975
1976
1977
v—
68

54,2
54,8
67.7
60.2
48.3
50.8
71.9
61,1

Razvite zahodne
države
^5,1
^6,8
59.7
53,3
37.8
35,^
55,3
49,5

Socialistične
države
93,5
8*t,8
94,2
91,1
84,9
111,8
128,5
loif,l

Dežele v
razvo.iu
111,0
9o,4
1.0^,0
79,4
92,1
93,4
149,5
114,2

poročevalec
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Pf)V1«-Ta "tO

- v tek o čili conah

1971, 1975

Struktura v %
19711976
_ 19-73

1976

1977
ocena

3^.927
27.981
6.946
h, /,.95

42.960
34.220
8.740
•5.394

59,1
'»7,7
31,';
6, C

57,1
45:7
11,4
7,4

58,1
*6,3
11.8
7,3

9.638
1.006

U.75O
1.216

15,6
1,7

15, P
1,6

15.9
1.6

2.939

3.194

1,4

4,3

4,3

53.023 64.514
2.970° 3.500

83,8
5,9

86,7
4,3

87,2.
4.7

1977
ocena

v milj. din
1. Osebni dohodki
99 • 32o
Gospodarstvo
76 . 940
Drzžbene dejavnosti
18 . 330
2. Drugi prejemki od dela
9 .589
3. Osebni prejemki od
socialnega zavarovanja 25 .115
4. Drugi osebni prejemki
2 .732
5- Potrošniški krediti
(prirasti)
2.236
Skupaj osebni prejemki v
drušbenem sek t orju
3'+ • 992
6. Prejemki v kmetijstvu
9 .'»36
7. Prejemki v ostalih d.ija|vaostih
Ms?
Skupaj ->sebni prejemki v
zasebnem sektorju
17. 933.
8. F:-;:
iz inozemstva
S. 195
Skupaj vsi osebni prejemki
pr e b i v a1 s t v a
l6l. l4c

2.800

3.370

5,2

4,6

M

5,770
2.389

6.870
2.560

11,1
5,1

9,'4
3,9

9,3
v, 5

61.184

73.94'i

100. o

100,0

100.0

26,3
26.2
26,7
31.3

17,8
17,4
19.6
3^,3

23,0
22.3
25.8
20,0

28,9
28.0

20, k
23.7

20.9

«10,8

323,9

7,9

27,'i
17.1

2'!, 7
16,6

21,7
17,9

21.2

16.3

20.4

18,9
31,6

16.4
-2,5

19.1
7,2

26,5

22,6

20,9

Stopnje rasti v ?'
1. Osebni dohodki
Gospodarstvo
Družbene dejavnosti
2. Drugi prejemki od dela
3- Osebni prejemki od
socilanega zavarovanja
4. Drugi osebni prejemi:
5« Potrošniški krediti
(prirasti)
Skupaj osebni prejemki v
družbenem sektorju
6. Prejemki v .kmetijstvu
7-, Prejemki v ostalih
dejavnostih
*
Skupaj osebni prejemki v
zasebnem sektorju
5. Prejemki iz inozemstva
Skupaj vsi osebni prejemki
prebivalstva

poročevalec

22.0
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Tabela 20
▼ cenah 1975

ŽIVLJENJSKI STANDARD PREBIVALSTVA
, 1971-1975

1976-1977 1976-1980
ocena
plan

1976

1977
ocena

99,9
24.3
75,6
24.4

99.2
23,7
75,5
24,5

99,6
24,o
75,6
24,4

95.8
19.9
75,9
24,1

9,1

9,4

9,3

9,7

12,1*

12.3

12,3

11,1

2,9
100,0

2,8

2,8

100,0

100,0

3,3
100,0

3,3
1,6
3,9
4,6

5,8

6.0

27,8 3)
3,4
2,1

13,9
3,6
3,3

2,4

7,3

4,8

6,4

- investicije v družbenem
sektorju

7.4
j
15,6

2,1

3,5

2,8

5,3

- investicije v zasebnem
sektorju

15,8

0,9
3,0

0,8

0,8

4,0

3,5

STRUKTURA V %
I.Skupaj vsi osebni prejemki pret i96,2
valstva
,i
18,7
II.Otibitne postavke
III.' Osebna poraba
77,5
IV. Družbeni standard
22,5
- materialni izdatki za
skupno porabo
9,3
- investicije v družbenem
sektorju
10,7
- investicije v zasebnem
sektorju
2,5
100,0
V.Življenjski standard
STOPNJE RASTI V %
I.Skupaj vsi osebni prejemki
prebivalstva
II.Odbitne postavke
III.Osebna poraba
IV.Družbeni standard
- materialni izdatki za
skupno porabo

V. Življenjski standard

5.3
7,8
't *7
12,1

6,2

8,4

6.1
5,9 2)
6.6

2)

2)
10,3
5.7

Odbitne postavke so: prispevki in davki (davek iz osebnih dohodkov od intelektualnih storitev, davek od avtorskega honorarja, občinski davek na zgradbe,
prispevek od uporabe mestnega zemljišča, davdcod nepremičnine, davek na skupni dohodek občanov in podobno ter takse in davki na kmetijsko in druge dejavnosti v zasebnem sektorju), izdatki za neproizvodne storitve (kot so stanarine
in komunalne usluge, za izredno šolanje in učenje tujih jezikov in podobno,
izdatki za kulturne in športne prireditve, TV in radijska naročnina, članarine in prispevki družbenim in športnim organizacijam, izdatki za osebne in druge neproizvodne storitve in podobno), prav tako je tu treba všteti še neto hranilne vloge, denarno maso v obtoku (denar ki ostane doma), žiro računi občanov, direktno vložena sredstva za izgradnjo stanovanj in podobno.
"^Stopnje rasti so izračunane na obdobje 1971-1975 in ne na leto 1975 kot ostale
postavke
^Velik pqrast odbitnih postavk je predvsem zaradi velikega povečanja organiziranega in neorganiziranega varčevanja, ki je imelo realniporast 50 % in
zaradi
35% povečanja prispevkov, davkov in samoprispevkov, ki jih plačuje prebivalstvo.
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