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PREDLOG ZAKONA 

o prispevku iz dohodka temeljnih organizacij 

združenega dela za sanacijo izgub organizacij 

združenega dela elektrogospodarstva in premogovništva 

nastalih v letu 1986 (ESA-175)   

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 34. seji dne 
8. 1. 1987 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O PRISPEVKU IZ DOHODKA 
TEMELJNIH ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA ZA 
SANACIJO IZGUB ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA 
ELEKTROGOSPODARSTVA IN PREMOGOVNIŠTVA 
NASTALIH V LETU 1986, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve analize 
215. člena, 266., 267. in 314. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini 
SR Slovenije, da sprejme zakon po hitrem postopku zaradi 
nujnosti, da se zagotovijo sredstva za sanacijo izgub orga- 
nizacij združenega dela elektrogospodarstva in premo- 
govništva v SR Sloveniji in s tem v letu 1987 preprečijo 
večje motnje pri oskrbi z energijo iz sistema elektrogospo- 
darstva in premogovništva ter zadovoljijo osnovne 
potrebe uporabnikov energije. 

Hkrati vam pošiljamo kot spremljajoče gradivo k pred- 
logu zakona: 
- Informacijo o okoliščinah, v katerih Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije predlaga sprejem zakona o prispevku iz 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela za sana- 

cijo izgub organizacij združenega dela elektrogospodar- 
stva in premogovništva nastalih v letu 1986, 
- Informacijo o osebnih dohodkih v organizacijah s 
področja elektrogospodarstva in premogovništva, 
- Operativni načrt za izvajanje ugotovitev in sklepov 
Skupščine SR Slovenije z dne 24. 7. 1985, 18. 7. 1986 in z 
dne 24. 12. 1986 s področja energetskega gospodarstva, 
- Program za učinkovitejše obratovanje elektrogospodar- 
stva in premogovništva - sanacijski program, 
- Pismo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije Zvez- 
nemu izvršnemu svetu. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 
- Pavel KUNC, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za energetiko, 
- Alojz SAVIOZZI, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za energetiko, 
- Matko POHAR, republiški podsekretar v Republiškem 
komiteju za energetiko. 

1. člen 
Da se preprečijo večje motnje pri oskrbi z električno 

energijo in premogom ter zadovoljijo osnovne potrebe in 
interesi uporabnikov električne energije in premoga po 
trajni in zanesljivi dobavi, se s tem zakonom zagotavljajo 
Posebni samoupravni interesni skupnosti za elektrogo- 
spodarstvo in premogovništvo SR Slovenijo sredstva za 
sanacijo izgub organizacij združenega dela elektrogospo- 
darstva in premogovništva nastalih v letu 1986. 

2. člen 
Sredstva za namene iz prejšnjega člena se zagotavljajo s 

prispevkom iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela s področja gospodarstva in iz dohodka kmetov in 
drugih delovnih ljudi, ki samostojno z osebnim delom 
opravljajo dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina 
občanov ali z osebnim delom samostojno opravljajo 
poklicno dejavnost in se jim ugotavlja dohodek. 

3. člen 
Zavezanci za prispevek iz prejšnjega člena obračunajo 

prispevek v višini 18,8% na fakturirano električno energijo 
v letu 1986, plačajo pa ga na poseben račun Posebne 
samoupravne interesne skupnosti za elektrogospodarstvo 
in premogovništvo SR Slovenije v štirih enakih obrokih, ki 
dospejo v plačilo najpozneje 5. marca, 25. marca, 25. 
aprila In 25. maja 1987. 

4. člen 
Posebna samoupravna interesna skupnost za elektrogo- 

spodarstvo in premogovništvo SR Slovenije poroča 
Skupščina SR Slovenije o sanaciji izgub organizacij zdru- 
ženega dela elektrogospodarstva in premogovništva po 
tem zakonu, in sicer najpozneje do 30. 6. 1987. 

5. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad- 

nem listu SRS. 

Obrazložitev 

Skupščina SR Slovenije je 24. 12. 1986 sprejela ugotovitve 
in sklepe za izvajanje zakona o energetskem gospodarstvu in 
s tem vsem odgovornim subjektom v elektrogospodarstvu in 
premogovništvu naložila vrsto nalog, ki zahtevajo korenite 
spremembe. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že sprejel 
operativni načrt za izvajanje ugotovitev in sklepov Skupščine 
SR Slovenije z dne 24. 7. 1985, 18. 7. 1986 in 24. 12. 1986 s 
področja energetskega gospodarstva in od vseh nosilcev tudi 
zahteval odgovorno in dosledno izvajanje. 

V skladu z operativnim načrtom je Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije ponovno proučil možnost reševanja perečega 
ekonomskega položaja sistema eletrogospodarstva in premo- 
govništva zaradi predvidenih izgub v letu 1986. Ugotovil je, da 
je zaradi preprečitve večjih motenj v delovanju tega sistema, s 
tem pa tudi v nujni oskrbi z električno enegijo in premogom, 
potrebno temu sistemu zagotoviti najnujnejše materialne 
pogoje za njegovo poslovanje. Zato kot nujen ukrep, ob 
ostalih aktivnostih iz operativnega programa, predlaga inter- 

ventni zakon, s katerim se uvaja prispevek iz dohodka temelj- 
nih organizacij združenega dela in iz dohodka kmetov in 
drugih delovnih ljudi, ki samostojno z osebnim delom oprav- 
ljajo dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov, 
delovnih ljudi, ki z osebnim delom samostojno opravljajo 
poklicno dejavnost in se jim ugotavlja dohodek. 

Ustavna podlaga za izdajo zakona je v 70. členu ustave SR 
Slovenije, ki določa, da kadar so določene dejavnosti oziroma 
zadeve samoupravne interesne skupnosti posebnega družbe- 
nega pomena, se lahko z zakonom določi obvezna ustanovi- 
tev take skupnosti oziroma ustanovi ta skupnost, določijo 
načela za njeno organizacijo in medsebojna razmerja v njej 
ter predpiše obveznost plačevanja tej skupnosti. 

Izvršni svet Skupščine SR Sloenije je že ob predlogu 
zakona o določitvi obveznosti plačevanja prispevka za nemo- 
teno obratovanje sistema elektrogospodarstva in premogov- 
ništva v obrazložitvi zakonskega predloga kot tudi v uvodnih 
besedah in razpravah v Skupščini SR Slovenije dne 17. in 24. 
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12. 1986 izčrpno prikazal materialno stanje v sistemu elektro- 
gospodarstva in premogovništva ter vzroke za velike materi- 
alne težave, ki so se v tem sistemu nakopičile v letu 1986. 

Ko predlaga zakonske reševanje tega problema, Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije ponovno ugotavlja, da je bil v letu 
1986 dohodkovni položaj sistema elektrogospodarstva in pre- 
mogovništva v veliki meri posledica neustreznih pogojev 
poslovanja v tem letu, ki niso omogočili uskladitve cen ener- 
gije s stroški njene proizvodnje. 

Cene električne energije in premoga so se v letu 1986 
pričele oblikovati na osnovi sprejetih skupnih elementov za 
oblikovanje cen električne energije in premoga. S tem so bile 
dane realne možnosti slovenskemu elektrogospodarstvu in 
premogovništvu, da bi z ustrezno dinamiko cen in z dodatnimi 
notranjimi ukrepi poslovalo pozitivno. Zaradi intervencij Zvez- 
nega izvršnega sveta pa se cene niso oblikovale kot je bilo 
prvotno predvideno, zaradi česar je nastal primanjkljaj v skup- 
nem prihodku od prodaje električne enegije. Intervencije 
Zveznega izvršnega sveta na področju politike cen elektrogo- 
spodarstva in premogovništva letu 1986, ki so bile usmerjene 
v obvladovanje inflacije, pa niso upoštevale specifične situ- 
acije v posameznih elektrogospodarstvih in premogovništvu 
SR in SAP, ampak so izhajale iz jugoslovanskih poprečij. 
Najbolj so prizadele prav slovensko elektrogospodarstvo in 
premogovništvo, ki ima eno najneugodnejših struktur proiz- 
vodnje. Najcenejšega vira, to je hidroenergije, ima manj kot 
30%, prav tako pa tudi pogoji pridobivanja premoga s pod- 
zemnim izkoriščanjem in njegova nizka kalorična vrednost še 
dodatno povečujejo stroške proizvodnje termoenergije. Tudi 
proizvodnja električne energije v NE Krško je zaradi visokih 
investicijskih stroškov, iz katerih izhajajo visoke anuitete za 
odplačilo najetih kreditov in stroškov reprograma za odpla- 
čilo teh kreditov, ena od najdražjih. Osnovni vzrok za nasta- 
nek izgube je torej prenizka cena električne energije in pre- 
moga z ozirom na proizvodne stroške. Ob tem osnovnem 
vzroku za nastale izgube pa so vzroki zanjo tudi v delovanju 
sistema elektrogospodarstva in premogovništva, kar je bilo v 
dosedanjih razpravah večkrat poudarjeno. Zato je Izvršni svet 
na podlagi ugotovitev in sklepov Skupščine SR Slovenije v 
okviru svojega operativnega načrta za njihovo realizacijo, 
posvetil posebno pozornost zlasti racionalni in učinkoviti 
organizaciji sistema elektrogospodarstva in premogovništva, 
pridobivanju in razporejanju skupnega prihodka od prodaje 
električne energije, delitvi osebnih dohodkov, ureditvi dohod- 
kovnih odnosov z elektrogospodarstvi drugih republik in 
avtonomnih pokrajin ter dograditvi tarifnega sistema za pro- 
dajo električne energije. S predvidenimi spremembami 
zakona o energetskem gospodarstvu pa bo predlagal tudi 
normativne osnove za racionalnejšo samoupravno interesno 
organiziranost tega področja. Navedene naloge oziroma 
aktivnosti bodo po operativnem načrtu opravljene pretežno 
že v januarju in februarju 1987. 

Prav tako bo v tem času izdelan in predložen samouprav- 
nim organom in Skupščini SR Slovenije tudi sanacijski pro- 
gram elektrogospodarstva in premogovništva. Dispozicijo za 
izdelavo sanacijskega programa prav tako posredujemo dele- 
gatom s predlogom zakona. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, za razliko od zakona, ki 
ga je obravnavala Skupščina SR Sloveije 17. in 24. 12. 1986, 
predlaga, da razen uporabnikov gospodinjskega odjema, pla- 
čajo prispevek vsi uporabniki električne energije iz dohodka v 
letu 1987 in sicer v štirih obrokih. Glede na razpravo v Skupš- 
čini SR Slovenije, predvsem pa tudi zaradi omejitev, ki jih v 
tem pogledu prinaša novi obračunski zakon, je Izvršni svet 
opustil predlog, po katerem bi plačevali prispevek za pokriva- 
nje izgube tudi občani iz bruto osebnega dohodka. Predlaga 
le prispevek iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela s področja gospodarstva in iz dohodka kmetov in drugih 
delovnih ljudi, ki samostojno z osebnim delom opravljajo 
dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov ali z 
osebnim delom in se jim ugotavlja dohodek. Predlagamo 
prispevek v višini 18,8% na celotno fakturirano električno 
energijo v letu 1986, s čimer bo elektrogospodarstvu in pre- 
mogovništvu zagotovljenih 19,331 mlrd din. Ta prispevek bo 
odbitna postavka od osnove za davke iz dohodka pri vseh 
zavezancih. 

Pri pripravi novega predloga zakona je Izvršni svet upošte- 
val tudi spremembe v gospodarskem sistemu, ki so uveljav- 

ljene z letošnjim letom z zakonom o sanaciji in prenehanju 
organizacij združenega dela, z zakonom o celotnem prihodku 
in dohodku ter zakonu o amortizaciji družbenih sredstev, ki 
bodo dodatno zaostrile pogoje poslovanja tudi v sistemu 
elektrogospodarstva in premogovništva. Z zakonom o sana- 
ciji in prenehanju organizacij združenega dela je med drugim 
določeno, da se lahko opravi stečaj nad temeljno organizacijo 
združenega dela, ki opravlja dejavnost elektrogospodarstva, 
če z zakonom oziroma odlokom skupščine družbenopolitične 
skupnosti, ki temelji na zakonu, ni predpisan način kritja 
izgube oziroma izguba iz predhodnega leta ni pokrita do 30. 
11. tekočega leta (8. člen), obenem pa je s tem zakonom tudi 
določeno, da smejo te organizacije združenega dela, ki imajo 
nekrito izgubo, izplačevati le akontacijo osebnega dohodka v 
višini povprečnega mesečnega čistega osebnega dohodka na 
delavca za leto 1986; takšne sankcije pa jih ne zadenejo, če je 
z zakonom aH samoupravnim sporazumom urejena zagotovi- 
tev sredstev za kritje izgub v teh organizacijah najpozneje do 
30. 9. 1987. V tem primeru lahko torej te organizacije izplaču- 
jejo osebni dohodek v višini, ki jo odobri pristojni organ v 
republiki in sicer največ do višine, ki jo odobri pristojni organ 
v republiki, toda največ do višine povprečnega mesečnega 
čistega osebnega dohodka, izplačanega na delavca za pred- 
hodno leto v temeljni organizaciji, povečanega največ do 75% 
rasti izplačanih akontacij čistih osebnih dohodkov na delavca 
na področju gospodarstva na območju republike v letu 1987 v 
primerjavi s povprečnim čistim dohodkom, izplačanim na 
delavca na področju gospodarstva v letu 1986. 

S sprejemom predlaganega zakona bo omogočeno, da 
bodo temeljne organizacije združenega dela s področja elek- 
trogospodarstva in premogovništva, ki bodo v zaključnem 
računu za leto 1986 izkazale izgubo, le-to pokrile z nepovrat- 
nimi sredstvi še pred rokom, ki je določen za pričetek stečaj- 
nega postopka. Zaradi izredno težke likvidnostne situacije v 
sistemu elektrogospodarstva in premogovništva, ki se iz 
meseca v mesec zaostruje, in v izogib sankcijam in omejitvam 
v usklajevanju osebnih dohodkov v elektrogospodarstvu in 
premogovništvu z osebnim dohodkom v gospodarstvu pa 
Izvršni svet predlaga, da se znesek 19,331 mlrd din zbere v 
štirih obrokih od 5. marca do 25. maja 1987. Zagotovitev 
sredstev do predlaganega roka je potrebna tudi zato, ker je 
predlagani način zagotavljanja sredstev glede na določbe 82., 
83. in 132. člena zakona o celotnem prihodku in dohodku 
možen na način tako, kot ga je določal prejšnji zakqn o 
celotnem prihodku in dohodku, le do 30. 6. 1987. Po tem roku 
bo možno iz dohodka nadomeščati obveznosti, ki niso 
odvisne od velikosti ustvarjenega dohodka le do višine ustvar- 
jenega dohodka, kar pomeni, da bi morali obveznosti za 
pokrivanje izgub za leto 1986 ponovno zakonsko urejati. 

V kolikor predlagani zakon ne bi bil sprejet in s tem ne bi 
bila zagotovljena sredstva za kritje izgub v organizacijah 
združenega dela elektrogospodarstva in premogovništva, 
bodo delavci v navedenih organizacijah združenega dela od 
1. marca 1987 do 30. junija 1987 prejemali akontacijo oseb- 
nega dohodka v višini povprečnega mesečnega čistega oseb- 
nega dohodka na delavca za leto 1986, v teh organizacijah 
združenega dela. Sistam pa ne bo mogel poravnati tudi dru- 
gih finančnih obveznosti. To bi privedlo v situacijo v kateri ne 
bi bilo mogoče zagotavljati planirano proizvodnjo premoga in 
električne energije v- letu 1987, ogrozilo pa bi tudi nadaljnji 
razvoj, tega za slovensko gospodarstvo neobhodno potreb- 
nega infrastrukturnega sistema. 

S sprejemom predlaganega zakona bodo zagotovljena 
sredstva, s katerimi bo elektrogospodarstvo in premogovni- 
štvo pokrilo del izgube, nastale zaradi razkoraka cen elek- 
trične energije in njenih proizvodnih stroškov v letu 1986, 
obenem pa bo s tem delno sanirana težka likvidnostna situ- 
acija, v kateri se sistem nahaja. Preostali del izgube bo razme- 
jen ob izdelavi zaključnega računa z znižanjem stroškov za 
nabavljeno električno energijo, z zmanjšanjem materialnim 
stroškov s spremembo amortizacije od skupinskega na posa- 
mični odpis po minimalnih stopnjah, z izločitvijo predvide- 
nega oblikovanja trajnih obratnih sredstev, z zmanjševanjem 
stroškov energetskega goriva ter z uporabo sredstev rezerv- 
nih skladov. S tem bodo preprečene večje motnje pri obrato- 
vanju sistema in omogočena izvedba operativnega načrta in s 
tem celovit sanacijski program sistema elektrogospodarstva 
in premogovništva v skladu z ugotovitvami in sklepi Skupš- 
čine SR Slovenije. 
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INFORMACIJA 

o okoliščinah v katerih Izvršni svet Skupščine SR 

Slovenije predlaga sprejem zakona o prispevku iz 

dohodka temeljnih organizacij združenega dela za 

sanacijo izgub organizacij združenega dela 

elektrogospodarstva in premogovništva nastalih 

v letu 1986 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v letu 1986 tekoče 
spremljal poslovanje sistema elektrogospodarstva in premo- 
govništva. To mu je bilo sicer zaradi nedodelanega informa- 
cijskega sistema v elektrogospodarstvu često zelo otežko- 
čeno, zaradi česar se je moral pri presoji situacije pogosto 
opirati na lastne ocene. Že v majski analizi je opozoril na 
težaven ekonomski položaj elektrogospodarstva in premo- 
govništva, v katerem se je znašlo zaradi visoke stopnje infla- 
cije in neustrezne politike cen že v začetku leta 1986. V juliju 
je Skupščini SR Slovenije prikazal vso resnost njegovega 
družbenoekonomskega položaja in grozečo izgubo, ki bi jo z 
zadostno korekcijo cen, do katere pa ni prišlo, še vedno lahko 
preprečili. V ta namen je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
tudi podprl odločitev elektrogospodarstva in premogovništva, 
da ob prehodu na letno sezono ne zniža tarife, saj bi tako 
znižanje cen izgubo, ki je hitro naraščala, še povečalo. V 
prvem trimesečju je namreč izguba znašala 16 mlrd din, v 
devetih mesecih pa se je dvignila že na 39,8 mlrd din. Razlog 
za takšno izgubo je zlasti v neuveljavljenih cenah električne 
energije in premoga po skupnih elementih. Skupščina JUGEL 
je meseca marca 1986 sprejela skupne elemente za oblikova- 
nje cen električne energije, na osnovi katerih bi po zvezni 
resoluciji za leto 1986 v tem letu odpravili 33% disparitete 
naših cen električne energije do svetovne cene, ob tem pa 
tudi upoštevali stopnjo rasti cen industrijskih proizvodov. Na 
osnovi skupnih elementov za oblikovanje cen električne ener- 
gije bi se morale cene v letu 1986 povečati s 1. 4. in 1. 10. 1986 
S 1. 4.1986 bi se cene električne energije po skupnih elemen- 
tih lahko povečale za 62,6%. S 1. 10. 1986 bi se lahko cena 
električne energije po skupnih elementih povečala še za 
83,3%, s čimer bi bila odpravljena tretjina disparitete, ob 
upoštevanju 65 % rasti cen industrijskih proizvodov. Skupno 
povečanje cen električne energije bi tako znašalo 198%. Z 
uporabo cen električne energije, oblikovanih po skupnih ele- 
mentih, bi elektrogospodarstvo in premogovništvo do konca 
leta 1986 doseglo skupni prihodek v višini 181,7 mlrd din. 

Na podlagi odloka Zveznega izvršnega sveta se je cena 
električne energije 22. 2.1986 povečala za 15,6%, 1.4.1986 za 
17%, 15. 7. 1986 za 58,5% in na podlagi usklajevanja s 1. 11. 
1986 za 26%, kar predstavlja skupno povečanje cen električne 
energije v letu 1986 170,1% ob doseženi rasti cen industrijskih 
proizvodov 70,6%. Tako povečanje cen električne energije pa 
za uporabnike predstavlja dejanski strošek v višini 104% v 
primerjavi z letom 1985. Elektrogospodarstvo in premogovni- 
štvo je ocenilo, da bo ob tako sprejetih cenah električne 
energije skupni prihodek za leto 1986 znašal 155,5 mlrd din. S 
sprejetjem predlaganega zakona bi znašal skupni prihodek za 
leto 1986 174,8 mlrd din, kar je še vedno manj, kot če bi se 
cene oblikovale po preje omenjeni višini in dinamiki. Glede na 
predvideni skupni prihodek v letu 1986, so se uporabniki in 
izvajalci v Posebni samoupravni interesni skupnosti za elek- 
trogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije dogovorili, 
da bodo z znižanjem stroškov za nabavljeno električno ener- 
gijo, z notranjimi ukrepi za zmanjšanje materialnih stroškov, s 
spremembo amortizacije od skupinskega na posamični odpis 
po minimalnih stopnjah, z izločitvijo predvidenega oblikova- 
nja trajnih obratnih sredstev, z zmanjšanjem stroškov ener- 
getskega goriva ter z uporabo sredstev rezervnih skladov, 
znižali stroške za 23,5 mlrd din. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na osnovi tega oce- 

nil, da elektrogospodarstvo in premogovništvo ni moglo vpli- 
vati na celotno višino primanjkljaja skupnega prihodka, zato 
je predlagal Skupščini SR Slovenije, da sprejme zakon o 
določitvi obveznosti plačevanja prispevka za nemoteno obra- 
tovanje sistema elektrogospodarstva in premogovništva. Pri 
oblikovanju predloga zakona je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije izhajal iz resolucije o politiki uresničevanja družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1986, v 
kateri je napovedana možnost zakonske določitve prispevka 
za pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije sistema elek- 
trogospodarstva in premogovništva, v kolikor s ceno ne bo 
omogočeno pokrivanje stroškov proizvodnje in s tem njegovo 
normalno delovanje. Hkrati pa je Izvršni svet sledil tudi sklepu 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi gradiva Družbenoeko- 
nomski položaj in razvojne usmeritve elektrogospodarstva in 
premogovništva SR Slovenije, da je potrebno ugotoviti višino 
primanjkljaja v elektrogospodarstvu in premogovništvu in 
sprožiti postopek za njegovo pokrivanje tako, da bodo to 
pokrivanje zagotovili vsi uporabniki po kriteriju porabe elek- 
trične energije. Ker ukrepi, ki jih je podvzela Posebna samou- 
pravna interesna skupnost za elektrogospodarstvo in premo- 
govništvo SR Slovenije, niso zadoščali, za preprečitev izgube, 
je Izvršni svet v izogib hudim posledicam, ki bi nastale v 
oskrbi z električno energijo in premogom, predlagal zakon. 
Hkrati s predlogom zakona pa je Izvršni svet ocenil, da je 
nujno potrebno začeti z odločnim odpravljanjem vseh slabo- 
sti sistema in odločno ukrepati proti vsem tistim, ki se v 
proces sanacije sistema ne bodo pripravljeni učinkovito vklju- 
čiti. Zato je istočasno s predlogom zakona predložil v sprejem 
tudi ugotovitve in sklepe, s katerimi naj bi Skupščina SR 
Slovenije vse subjekte na področju energetskega gospodar- 
stva zavezala k realizaciji nalog za izvedbo celovitega sanacij- 
skega programa za ureditev stanja na tem področju, ki jih je 
Skupščina SR Slovenije tudi sprejela. Ne glede na to pa je bilo 
ob razpravi o tej problematiki tudi ugotovljeno, da sistem v 
proizvodnji, prenosu in distribuciji električne energije teh- 
nično dobro deluje in oskrbuje uporabnike energije z zadost- 
nimi količinami energije v dogovorjeni kakovosti in času, saj 
že nekaj let nismo imeli večjih motenj pri oskrbi z električno 
energijo. 

S predlaganimi ugotovitvami in sklepi, ki jih je Skupščina 
SR Slovenije sprejela, je Izvršni svet skušal pokazati tudi na 
žarišča problemov, zaradi katerih je prišlo do takšnega zaple- 
tenega in brez intervencij od zunaj skoraj nerešljivega polo- 
žaja in seveda nakazati nujno potrebne materialne, organiza- 
cijske in druge rešitve, ki morajo sistem elektrogospodarstva 
in premogovništva izvleči iz krize. S tem je določil tudi smeri 
za izhod iz tega stanja, določil jasnejše sistemske podlage, 
vključujoč tudi sam zakon o energetskem gospodarstvu, ki 
naj omogočijo prenovo tega sistema ter njegovo racional- 
nejše in bolj javno delovanje. Kljub nedvomnim slabostim v 
poslovnem sistemu in samoupravnih energetskih skupnostih, 
ki se jih bo potrebno lotiti takoj, pa je po analizi vzrokov 
ekonomskega položaja v elektrogospodarstvu in premogovni- 
štvu, za njegov težak ekonomski položaj nedvomno daleč 
najpomembnejši razlog v neusklajenosti med stroški poslova- 
nja in ceno energije. Zaradi intervencije Zveznega izvršnega 
sveta se cene niso oblikovale kot je bilo prvotno predvideno, 
zaradi česar je nastal primanjkljaj v skupnem prihodku od 
prodaje električne energije. Intervencija Zveznega izvršnega 
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sveta z linearno politiko cen električne energije in premoga, je 
slovenskemu elektrogospodarstvu in premogovništvu zmanj- 
šala prihodek, saj v njej ni upoštevana specifična struktura 
proizvodnje električne energije in naravne danosti. Najcenej- 
šega vira električne energije, to je hidroenergije, še zlasti tiste 
kakovostne iz velikih akumulacij, je namreč v Sloveniji rela- 
tivno malo. Prav tako so tudi proizvodni stroški premoga v 
Sloveniji zaradi podzemne eksploatacije in njegove kalorične 
vrednosti precej višji od proizvodnih stroškov drugod v Jugo- 
slaviji. Če k vsemu temu prištejemo še stroške proizvodnje 
električne energije iz Nuklearne elektrarne Krško, kjer visoki 
investicijski stroški, iz katerih izhajajo visoke anuitete za 
odplačilo najetih kreditov, stroške reprograma teh kreditov 
ter stroške zagona RUZV, potem je razumljivo, da s takimi 
cenami slovensko energetsko gospodarstvo ne more pozi- 
tivno poslovati. Kljub temu pa se z izgubami v poslovnju leta 
1986 srečujejo tudi sistemi v drugih republikah t. j. SR Hrva- 
ški, SR BiH, SR Črni gori in SR Makedoniji. 

Situacijo glede proizvodnih stroškov najbolje ilustrirajo 
podatki iz študije Inštituta za ekonomsko diagnozo in prog- 
nozo Visoke ekonomske komercialne šole Univerze v Mari- 
boru od maja 1986. leta z naslovom Dinamika in premiki v 
strukturi cen pri industrijskih proizvajalcih v Sloveniji. 

Povprečna proizvodna cena električne energije v Sloveniji 
po tej informaciji je bila v letu 1985 6,098 din/kWh za razliko v 
SFRJ, kjer je znašala 5,590 din/kWh. Po vrsti proizvodnje 
električne energije pa je v SR Sloveniji v istem obdobju 
znašala proizvodna cena električne energije v hidroelektrar- 
nah 1,145 din/kWh, v SFRJ pa 2,523 din/kWh. Razlog takšni 
razliki je v zastarelosti hidroelektrarn v SR Sloveniji in s tem 
nizki amortizaciji osnovnih sredstev. Proizvodna cena elek- 
trične energije v termoelektrarnah je v istem letu znašala v SR 
Sloveniji 7,836 din/kWh, v SFRJ pa 7,468 din/kWh. Razlog 
takšni razliki je zlasti v visokih stroških goriva v SR Sloveniji 
zaradi podzemne eksploatacije premoga, ki povečuje stroške 
goriva kot elementa proizvodne cene električne energije. V 
proizvodni ceni električne energije v termoelektrarnah ni 
vključena cena električne energije iz Nuklearne elektrarne 
Krško, ki je v tem letu znašala 10,015 din/kWh. 

Isti vir navaja primerjavo cen električne energije za gospo- 
dinjski odjem z nekaterimi zahodnimi državami (Avstrija. ZR 
Nemčija, Italija), ter ugotavlja, da so cene električne energije v 
Sloveniji za gospodinjski odjem za polovico nižje kot v nave- 
denih zahodnoevropskih državah (na dan 1. 4. 1986 je cena 
električne energije brez prispevka v SR Sloveniji znašala 
16,54 din/kWh, v Avstriji se je gibala od 21,02 din/kWh do 
29,10 din/kWh, v ZR Nemčiji od 31,59 din/kWh do 36,0 din/ 
kWh, v Italiji pa 43,24 din/kWh). Če primerjamo cene elek- 
trične energije za industrijo, lahko ugotovimo, da so cene v 
SR Sloveniji s prispevkom v višini 52% za razširjeno reproduk- 
cijo od avstrijskih nižje za 8%. Za neposredne porabnike na 
110 kV s prispevkom 30% pa za 17% nižje. Primerjava cen 
električne energije pri uporabnikih odjemne skupine 0,4 kV 
(prva tarifna skupina) pokaže, da je v SR Sloveniji s prispev- 
kom za razširjeno reprodukcijo v višini 72% višja od avstrijske 
za 26% in višja od italijanske za 21%. 

Glede na prikazana razmerja cen električne enegije po 
posameznih odjemnih skupinah lahko ugotovimo, da posa- 
mezne odjemne skupine ne nosijo sorazmernega dela stro- 
škov, ki jih povzroča s svojim načinom odjema, zato je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije zahteval v letu 1986 od Posebne 
samoupravne interesne skupnosti za elektrogospodarstvo in 
premogovništvo SR Slovenije analizo tarifnega sistema in 
takšne predloge, ki bodo odpravili sedanja nesorazmerja. 
Obenem pa bo potrebna nadaljnja pospešena rast cen elek- 
trične energije ter po tej poti nadaljnje odpravljanje dispari- 
tete cen med našimi in svetovimi cenami električne energije, s 
tem pa tudi med proizvodnimi stroški in prodajno ceno elek- 
trične enegije. 

V takšnem protislovnem in zapletenem položaju, ko je na 
eni strani uporabnikom zagotovljena električna energija v 
dogovorjenih in zadostnih količinah, po drugi strani pa se 
sistem nahaja v hudih ekonomskih težavah, je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije ocenil, da je temu sistemu potrebno 
zagotoviti vsaj minimalne pogoje za njegovo poslovanje. Zato 
je predlagal v sprejem zakon, s katerim naj bi sistemu zagoto- 
vili priliv sredstev v višini 19,3 mlrd din. Elektrogospodarstvo 
in premogovništvo namreč ni moglo vplivati na višino prenosa 

obveznosti o deviznih kreditih iz leta 1985 in v letu 1986 zaradi 
reprograma kreditov in ne vključitev RUŽV v skupni prihodek 
od prodaje električne energije. Prenos iž leta 1985 v 1986 
znaša 7.956 mio din, povečanje v letu 1986 pa 4.516 mio din, 
vključitev RUŽV v skupni prihodek od prodaje električne ene- 
gije pa 6.859 mio din. Pri pripravi zakona pa je Izvršni svet 
upošteval usmeritev Skupščine, da je v primeru ugotovlje- 
nega primanjkljaja potrebno zagotoviti sredstva tako, da bodo 
vsi uporabniki prevzemali svoj del obveznosti. To je bil tudi 
razlog, da je Izvršni svet v prvem predlogu zakona obremenil 
tudi gospodinjstva v višini 0,6% od bruto osebnega dohodka, 
s katerim bi zbrali delež sredstev, sorazmeren deležu gospo- 
dinjstev v porabi električne energije ter se s tem izognili 
dodatni obremenitvi gospodarstva za del energije, ki jo trošijo 
gospodinjstva. Zaradi vrste vprašanj, ki ki so se pojavila v 
razpravi ob predlogu zakona in predlogu ugotovitev, priporo- 
čil in sklepov za izvajanje zakona o energetskem gospodar- 
stvu, je Skupščina SR Slovenije preložila obravnavo in odlo- 
čanje o predlogu zakona ter ugotovitev, priporočil in sklepov 
za izvajanje zakona o energetskem gospodarstvu na 24 12 
1986. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ponovno proučil vse 
pobude in vprašanja delegatov in do njih zavzel stališča, ki jih 
je v uvodni besedi tudi pojasnil. Izvršni svet je k predlogu 
zakona pripravil v skladu z zahtevo delegatov dva amand- 
mana, s katerima je predlagal spremembo rokov za plačilo 
obveznosti, s čimer bi omogočili boljšo likvidnost organizacij 
združenega dela, zavedajoč se, da bi takšna rešitev otežila 
likvidnostno situacijo v elektrogospodarstvu in premogovni- 
štvu ter terjala velike napore za njeno premoščanje in 
amandma na osnovi katerega naj bi skupščina SR Slovenije 
po preteku treh mesecev v letu 1987 na osnovi poročil 
Posebne samoupravne interesne skupnosti za elektrogospo- 
darstvo in premogovništvo SR Slovenije in Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije preverila, kako se uresničujejo spre- 
jeta priporočila in sklepi, ter se na osnovi tega tudi opredelila 
do nadaljnjega zajemanja prispevka iz bruto osebnih do- 
hodkov. 

Nadalje je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ponovno 
proučil pobude številnih delegatov, da naj bi prispevek iz 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela s področja 
gospodarstev po predlaganem zakonu ne povečal obveznosti 
organizacij združenega dela iz dohodka. Izvršni svet je dele- 
gatom zagotovil, da je to vprašanje že razrešeno v obstoječem 
republiškem zakonu o davku iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela in delovnih skupnosti in se na osnovi tega 
zakona ta prispevek ne šteje v davčno osnovo. 

Ni pa mogel sprejeti pobud nekaterih delegatov in Gospo- 
darske zbornice Slovenije, da bi sredstva za pokrivanje izgub 
zagotavljali skozi materialne stroške, ker veljavna zakonodaja 
ne daje možnosti, da bi z zakonom predpisali uvajanje pri- 
spevka v breme celotnega prihodka organizacij združenega 
dela. Prav tako ni mogel upoštevati predlogov, da se pri 
uporabnikih električne energije v gospodinjstvu zagotovi 
enak način pokrivanja izgube kot pri ostalih zavezancih, to je 
na osnovi porabljene električne energije, ker to ne bi bil več 
prispevek ampak dejansko poračun cen za nazaj. S tem pa bi 
kršili zvezne predpise, ki urejajo področje cen. Zato je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije že dal pobudo Zveznemu izvrš- 
nemu svetu, da to situacijo prouči in z ustrezno spremembo 
predpisov omogoči pritegniti v pokrivanje izgub tudi uporab- 
nike električne energije v široki potrošnji. 

V razpravi je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije delegatom 
opisal situacijo, s katero se dnevno srečuje pri razreševanju 
likvidnostnih problemov v vseh organizacijah združenega 
dela elektrogospodarstva in premogovništva. Opozoril je, da 
ima sistem približno 40 mlrd din kratkoročnih kreditov, od 
tega 6,9 mlrd kreditov iz sredstev družbenopolitičnih skupno- 
sti, okoli 18 mlrd kreditov temeljnih bank, 2,8 mlrd od sklada 
skupnih rezerv in okoli 12 mlrd kreditov Interne banke elektro- 
gospodarstva. Taka zadolženost sistema povzroča stalne 
težave v poravnavanju njegovih obveznosti, v izplačevanju 
osebnih dohodkov in povečuje stroške proizvodnje električne 
energije in premoga. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je napravil podrobno 
analizo o udeležbi stroška za energijo v celotnem prihodku 
slovenske industrije in ugotovil, da znaša le 4,24%. Delež 
energije v panogi proizvodnja glinice in aluminija v obdobju 
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januar-september 1986 je 37,1 %, v proizvodnji barvnih kovin 
28,9 % v črni metalurgiji 11,7 %, v proizvodnji bazičnih kemič- 
nih izdelkov 6,3 %, v proizvodnji in predelavi papirja 3,2 %, v 
proizvodnji končnih tekstilnih izdelkov pa 1,1 %. V strošku za 
porabljeno energijo predstavlja poraba električne energije le 
25 %. To pomeni, da bi bila obremenitev na osnovi porabljene 
električne energije v letu 1986, kljub vsemu relativno majhna, 
razen pri velikih uporabnikih električne energije. Zaradi tega 
je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije opravil razgovor z 
velikimi uporabniki električne1 energije in ugotovil, da bi 
zaradi plačila prispevka iz dohodka po predlaganem zakonu, 
poslovno leto leto 1986 zaključila z izgubo le TGA Kidričevo, 

Na osnovi dejstva, da preko polovice vse končne energije v 
SR Sloveniji porabi industrija, znotraj industrije pa pretežni 
del nekaj energetsko zahtevnih panog, ki pa hkrati ustvarijo 
relativno majhen del družbenega proizvoda, je Elektroinštitut 
Milan Vidmar že pripravil predlog projektne naloge Sistemske 
analize racionalne rabe energije. S to nalogo bodo ugotov- 
ljene natančnejše možnosti za zmanjšanje rabe energije v 
posameznih industrijskih panogah. Izvršni svet se ni strinjal z 
mnenjem, da je mogoče z varčevanjem ustvariti prihranke, ki 
bi bili tako veliki, da bi z njimi nadomestili gradnjo novih 
elektrarn. Na osnovi dosedanjih raziskav v nekaterih organi- 
zacijah združenega dela pa je že možno oceniti, da bi ob 
ustreznih vlaganjih lahko dosegli precejšnje znižanje speci- 
fične rabe energije, medtem ko ob načrtovanih rasteh proiz- 
vodnje, ni mogoče računati na zmanjševanje rabe električne 
energije v absolutnem smislu. Bančne organizacije v Sloveniji 
so v družbenem dogovoru o racionalni rabi energije že spre- 
jele obvezo, da se bodo dogovorile za kriterije, po katerih 
bodo nudile posebne finančne ugodnosti investitorjem, ki 
bodo investirali v racionalno rabo energije. Tako lahko orga- 
nizacija združenega dela že danes pridobi kredit v višini 40-50 
% predračunske vrednosti investicije iz varčevanja z energijo 
z odplačilno dobo osmih let in obrestno mero 54 %. V sklop 
teh aktivnosti sodijo tudi s strani Medanordne banke za 
obnovo in razvoj pod ugodnimi pogoji kreditirani projekti za 
varčevanje z energijo. Deset projektov, za katere naj bi kredit 
mednarodne banke znašal 20 mio dolarjev, je že v fazi odobra- 
vanja v organih Mednarodne banke za obnovo in razvoj, 
nadaljnjih deset pa še preverjajo. Krediti pod ugodnejšimi 
pogoji so možni tudi za občane, ki vlagajo v toplotno izolacijo, 
gradnjo malih elektrarn in druge naložbe, ki zagotavljajo 
racionalno rabo energije. Z zakonom o obdavčevanju proizvo- 
dov in storitev v prometu so oproščeni plačila temeljnega 
prometnega davka termoizolacijski materiali, oprema za 
posredno ali neposredno uporabo sončne energije, vodne 
turbine in ostala oprema za male hidroelektrarne, termostat- 
ski ventilatorski ventili ter rekuperatorji in regeneratorji 
toplote, ki izkoriščajo odpadno toploto. Vse te oprostitve so 
bile uveljavljene na predlog Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije. 

Odločilna razprava o nadaljnjem razvoju energetike je še 
pred nami. Ne glede na to, da je samoupravni sporazum o 
temeljih plana Posebne samoupravne interesne skupnosti za 
elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990 in kontinuitete do leta 1995 sprejet, bo 
potrebno optimizirati in ponovno pretehtati izgradnjo vseh 
energetskih objektov. To nalogo bo morala opraviti Posebna 
samoupravna interesna skupnost za elektrogospodarstvo in 
premogovništvo SR Slovenije, upoštevajoč le 58 % zagotov- 
ljenih sredstev za financiranje s planom predvidenih energet- 
skih objektov in s tem znižano stopnjo rasti porabe električne 
energije, ter situacijo, ki se na področju razvoja energetike v 
svetu tudi po černobilski nesreči drugače odvija kot pred njo. 
Pri izbiri programa razvoja elektrogospodarstva in premogov- 
ništva v SR Sloveniji bo potrebno upoštevati tudi zaključke 
problemske konference SZDL o ekologiji, energiji in varčeva- 
nju, ki bo izvedena letos spomladi, prav tako pa tudi strategija 
dolgoročnega razvoja energetike SFRJ, ki je v pripravi. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije se zaveda potrebnosti razvoja 
novih virov energije, vendar hkrati tudi ugotavlja, da bo njihov 
delež po dolgoročnem planu SR Slovenije od leta 1986 do leta 
2000 znašal le 1,6 % v letu 2000. 

Poleg tega je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v razpravi 
odgovoril na vrsto drugih vprašanj, ki se niso vezala na 
predlog zakona, temveč na problem celotne energetike, pri 
tem pa opozoril, da nekaterih ni mogoče razrešiti v kratkem 

času, niti nanje ni mogoče dati zadovoljivega odgovora brez 
tehtne proučitve in strokovnih ekspertiz. Take vrste je na 
primer vprašanje skladiščenja nizko in srednje aktivnih 
odpadkov v obstoječem skladišču na lokaciji Nuklearne elek- 
trarne Krško, za katere je Nuklearna elektrarna Krško pri 
pristojnih republiških upravnih organih že vložila vlogi za 
spremembo pogojev skladiščenja nizko in srednje aktivnih 
odpadkov in za prestavitev roka za zagotovitev odlagališča za 
trajno odlaganje nizko in srednje aktivnih odpadkov. Izvršni 
svet bo s pristojnimi družbenopolitičnimi skupnostmi ta pro- 
blem še v tem srednjeročnem obdobju zadovoljivo in trajno 
rešil. Nerealna in neizvedljiva pa je bila zahteva, da to zah- 
tevno problematiko Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
razreši do 31. decembra 1986. 

V zvezi z analizo stroškov poslovanja Rudnika urana Žirov- 
ski vrh, Nuklearne elektrarne Krško in drugih delov sistema 
elektrogospodarstva in premogovništva, je Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije že zavezal elektrogospodarstvo in premo- 
govništvo, da to pripravi v okviru sanacijskega programa, ki 
ga je pripravljajo in bo Skupščini SR Slovenije predložen do 
obravnave predloga zakona. 

Prav tako je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zavezal 
Posebno samoupravno interesno skupnost za elektrogospo- 
darstvo in premogovništvo SR Slovenije, da do 31. januarja 
1987 pripravi analizo obstoječega tarifnega sistema za pro- 
dajo električne energije, iz katere bodo razvidne cene posa- 
meznih odjemnih skupin in primerjava z drugimi elektroener- 
getskimi sistemi v SFRJ in v sosednjih državah, vpliv prilaga- 
janja večjih uporabnikov na delovanje elektroenergetskega 
sistema in predlogi za odpravo ugotovljenih neskladij. Se 
posebej pa bo tarifni sistem moral vzpodbujati racionalno 
rabo električne energije. 

V zvezi z vprašanji, ki so se nanašala na energetsko bilanco 
in njeno vrednotenje, je Izvršni svet posredoval stališče 
Skupščini SR Slovenije, da mora biti energetska bilanca za 
leto 1987 izdelana na osnovi družbeno verificiranih normati- 
vov in standardov, ki bodo vzpodbujali nadplansko proizvod- 
njo, vsebovati pa bo morala tudi realne ukrepe za izvajanje 
njenega količinskega in vrednostnega dela. Predvsem pa ne 
bo smela biti enostavni zbir stroškov, ampak rezultat optimi- 
zacij stroškov za proizvodnjo energije v vsaki fazi proizvodnje 
energije, v vsakem delu sistema in v sistemu kot celoti. 

V zvezi z osebnimi dohodki v elektrogospodarstvu Slovenije 
je Izvršni svet pojasnil, daje bilo gibanje v prvem polletju 1986 
nekoliko hitrejše kot v gospodarstvu, zaradi česar je odbor za 
spremljanje izvajanja usmeritev resolucije za razporejanje 
dohodka v letu 1986 sprejel ukrepe, ki so takšno rast zausta- 
vili. Tekoča gibanja osebnih dohodkov na področju elektro- 
gospodarstva v globalu ne izkazujejo preseganje, pač pa celo 
delno zaostajanje za gibanji osebnih dohodkov v gospodar- 
stvu. Izvršni svet bo delitev osebnih dohodkov delavcev v 
elektrogospodarstvu in premogovništvu temeljito proučil, po 
potrebi sprejel ustrezne ukrepe, Skupščini SR Slovenije pa še 
pred obravnavo predloga zakona poslal o tem posebno infor- 
macijo. 

Služba družbenega knjigovodstva bo na podlagi sklepa 
Skupščine SR Slovenije spremljala izvajanje nalog in ukrepov 
za odpravljanje nepravilnosti, ugotovljenih v poročilih Službe 
družbenega knjigovodstva o stanju v elektrogospodarstvu ter 
poročila o bilanci stanja v Nuklearni elektrarni Krško. 

Ko se je Izvršni svet opredeljeval o načinu zagotavljanja 
sredstev za pokrivanje primanjkljaja, ga je poleg že preje 
omenjenih ustavnih možnosti in usmeritev Skupščine SR Slo- 
venije iz junijskega zasedanja, vodila tudi negativna ugotovi- 
tev iz prejšnjih let, ko se je ne glede na porabo električne 
energije linearno obremenjeval dohodek organizacij združe- 
nega dela. Tiste organizacije združenega dela, ki so imele 
manjši dohodek, so namreč plačale manjši prispevek ne glede 
na količino porabljene električne energije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se strinja z ugotovi- 
tvami in zahtevami delegatov, da bi morali ob ureditvi stanja v 
elektrogospodarstvu in premogovništvu, predvsem z realnimi 
cenami energije, zagotavljati normalen potek enostavne in 
razširjene reprodukcije in se bo za takšne rešitve zavzemal pri 
oblikovanju ekonomske politike na ravni federacije tudi vna- 
prej. 

Vsi razlogi, ki so vodili Izvršni svet Skupščine SR Slovenije k 
temu, da je že decembra predlagal zakon o določitvi obvezno- 
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sti plačevanja prispevka za nemoteno obratovanje sistema 
elektrogospodarstva in premogovništva, ostajajo še vedno 
aktualni, likvidnostna situacija v sistemu pa se iz dneva v dan 
še dodatno zaostruje. Nesprejem predloga zakona 
24.12.1986 je dodatno povečal stroške sistema za 3,2 mlrd, 
zaradi kasnejšega plačila prispevka po modificiranem pred- 
logu zakona. Ne glede na to, pa Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije predlaga sprejem zakona, s katerim bo sistemu 
zagotovljenih 19,331 mlrd din, kar pomeni 1,7 promile celot- 
nega prihodka slovenskega gospodarstva oziroma 7,4 pro- 
mile dohodka slovenskega gospodarstva. 

Na podlagi sklepa Skupščine SR Slovenije z dne 
24.12.1986, bo Republiška energetska skupnost do 31. janu- 

arja 1987 sprejela ovrednoteno energetsko bilanco za leto 
1987, iz katere bo razviden potreben prihodek sistemu elek- 
trogospodarstva in premogovništva za njegovo poslovanje. 
Na osnovi cen za prodajo električne energije bo razviden 
razkorak med potrebnim prihodkom in predvideno realizacijo 
v letu 1987. V primeru, da cene, oblikovane na podlagi skup- 
nih elementov za oblikovanje cen električne energije, ne bodo 
pokrivale družbeno priznanih stroškov, bo Posebna samou- 
pravna interesna skupnost za elektrogospodarstvo in premo- 
govništvo SR Slovenije morala na podlagi sklepa Skupščine 
SR Slovenije z dne 24.12.1986, predlagati način razreševanja 
ekonomskega položaja elektrogospodarstva in premogovni- 
štva. 

INFORMACIJA 

o osebnih dohodkih v organizacijah s področja 

elektrogospodarstva in premogovništva 

Republiška resolucija je v 1986. letu, tako kot že vsako leto 
od 1980. dalje določala, da bodo v organizacijah združenega 
dela, ki pridobivajo dohodek preko samoupravnih interesnih 
skupnosti materialne proizvodnje, sredstva za osebne 
dohodke odvisna od uresničevanja njihovih planskih nalog, 
povečevanja produktivnosti dela, racionalnosti poslovanja ter 
obseg ustvarjenega dohodka. Hkrati resolucija usmerja nai se 
sredstva za osebne dohodke v teh organizacijah usklajujejo z 
rastjo sredstev za osebne dohodke v gospodarstvu družbeno- 
politične skupnosti. 

Skladno s temi vsakoletnimi usmeritvami bi morali udele- 
ženci samoupravnega sporazuma o razporejanju dohodka v 
organizaicjah s področja elektrogospodarstva in premogovni- 
štva zagotoviti skladno rast sredstev za osebne dohodke z 
rastjo v gospodarstvu SR Slovenije. V posameznih organizaci- 
jah pa je rast sredstev za osebne dohodke lahko različna, 
glede na dosežene rezultate in izpolnjevanje delovnega pro- 
grama, dogovorjenega v samoupravni interesni skupnosti. 

Podatki zaključnih računov organizacij s področja elektro- 
gospodarstva in premogovništva, kažejo, da se te družbene 
usmeritve v preteklih letih niso dosledno uresničevale, saj je 
prihajalo do preseganja dovoljenih sredstev za osebne 
dohodke (v 1984. in 1985. letu). 

V letu 1985 je bilo v organizacijah elektrogospodarstva 
preseganje rasti osebnih dohodkov glede na gospodarstvo 
4,3% točke, medtem ko so v rudnikih rjavega premoga osebni 
dohodkov zaostajali za 6,9% točke, v rudnikih lignita pa za 3,5 
točke. 

Odbor za spremljanje uresničevanja usmeritev resolucije za 
razporejanje dohodka v 1986. letu je zahteval, da je v organi- 
zacijah elektrogospodarstva potrebno preveč razporejena 
sredstva v letu 1986 poračunati. Tako zahtevo je odbor posta- 
vil zaradi izkazane izgube v poslovanju teh organizacij. V 
drugih organizacijah združenega dela s področja gospodar- 
stva, ki so presegale družbene usmeritve glede razporejanja 
dohodka, odbor ni zahteval poračunavanja osebnih dohod- 
kov. Organizacije s področja pridobivanja premoga pa so 
premalo razporejena sredstva poračunale v prvih mesecih 
leta 1986. 

V začetku leta 1986 so organizacije iz obeh področij prese- 
gale dogovorjene rasti sredstev za osebne dohodke, ki jih je 
ocenjeval odbor za spremljanje uresničevanja resolucije. 

Pri povečanju osebnih dohodkov v nadaljnjih mesecih 
letošnjega leta so organizacije s področja elektrogospodar- 
stva upoštevale stopnje rasti osebnih dohodkov, ki jih je 
ugotavljala skupna komisija udeležencev sporazuma elektro- 
gospodarstva in premogovništva. Te stopnje so bile praviloma 
višje od stopenj, ki jih je ugotovljal odbor za spremljanje 

izvajanja usmeritev resolucije v 1986. letu, akontacije osebnih 
dohodkov po tako ugotovljenih stopnjah pa so bile izplačane 
pred objavo stopnje, ki jo je ugotovil za to pristojni odbor. 
Posledica takega ravnanja so bile prekoračitve dogovorjenih 
rasti osebnih dohodkov v elektrogospodarstvu in premogov- 
ništvu. Rast sredstev za osebne dohodke v prvem polletju 
1986 je v elektrogospodarstvu in premogovništvu znašala 
75,7% glede na dovoljen obseg sredstev za leto 1985 (dose- 
ženo v gospodarstvu 72,4%), kar je presegalo ugotovljeno 
stopnjo odbora, ki je za prvo polletje znašala 68% in stopnjo, 
ki jo je odbor sprejel kot pričakovano oceno za obdobje I—IX 
letošnjega leta (73%). 

Ob takih podatkih je odbor sprejel usmeritve, da se osebni 
dohodki v organizacijah elektrogospodarstva in premogovni- 
štva ne smejo povečevati, dokler rast ne bo usklajen z dose- 
ženo rastjo v gospodarstvu. 

V skladu z določili zakona o zajamčenem osebnem 
dohodku in izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah 
združenega dela z izgubo so organizacije lahko izplačevale 
osebne dohodke v višjem znesku od tistih določenih z zako- 
nom le ob soglasju izvršnega sveta skupčine občine. 

Zaradi nizkih osebnih dohodkov delavcev določenih pokli- 
cev oziroma delavcev v nekaterih dejavnostih znotraj elektro- 
gospodarstva (distribucija in prenos) je na pobudo Republi- 
škega sveta Zveze sindikatov odbor sprejel sklep, da lahko 
organizacije združenega dela preveč razporejena sredstva za 
osebne dohodke v letu 1985, porabijo v letošnjem letu za 
izravnavo neupravičenih razlik v ravneh osebnih dohodkov za 
in stimulacijo delavcev za doseganje boljših rezultatov poslo- 
vanja ter uveljavitev razmerij, ki jih določa samoupravni spo- 
razum. 

Poostren pristop pri spremljanju izplačevanja osebnih 
dohodkov v drugi polovici leta 1986 v elektrogospodarstvu in 
premogovništvu je pripomogel k uskladitvi gibanj osebnih 
dohodkov z gibanji v gospodarstvu. 

Tako je bilo v elektrogospodarstvu v devetih mesecih izka- 
zano 83,9% povečanje, v rudnikih rjavega premoga 101,6%, in 
v rudnikih lignita 92,6% povečanje sredstev za osebne 
dohodke glede na poprečno dejansko razporejena sredstva 
za leto 1985. Rast osebnih dohodkov v gospodarstvu SR 
Slovenije pa je znašala 93%. 

Primerjava ravni osebnih dohodkov ob upoštevanju kvalifi- 
kacijske strukture, ki pa ne upošteva težjih pogojev dela (kar 
je posebej pomembno v premogovništvu), kaže, da so bili 
osebni dohodki v 1985. letu v elektrogospodarstvu in premo- 
govništvu višji od ravni v gospodarstvu. V letu 1986 pa se je 
njihova raven znižala, kar kaže naslednja tabela: 
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1985 l-VI/86 I—X786 
GOSPODARSTVO 1,000 1,000 1,000 
01010 Elektrogospodarstvo 1,226 1,173 1,146 
010101 Hidroelektrarne 1,138 1,049 1013 
010102 Termoelektrarne 1,296 1,295 1,302 
010103 Jedrska elekt. 1,548 1,495 1,430 
010104 Prenos elek. ener. 1,116 1,037 1,004 
010105 Distribuc. elekt. ener. 1,179 1,108 1,070 
01020 Pridobivanje premoga 1,602 1,577 1,529 
010202 Pridobivanje rjav. pr. 1,416 1,399 1,364 
010203 Pridobivanje lignita 1,766 1,817 1,746 

Odbor za spremljanje izvajanja usmeritev resolucije za raz- 
porejanje dohodka v 1986. letu v skladu s svojo pristoj- 

nostjo, ki jo ima po resoluciji, mesečno spremlja izplačevanje 
osebnih dohodkov v teh organizacijah. Odbor ocenjuje, da 
bodo osebni dohodki v organizacijah elektrogospodarstva in 
premogovništva za leto 1986 usklajeni z rastjo v gospodarstvu 
SR Slovenije, saj je na podlagi tekočih gibanj osebnih dohod- 
kov v gospodarstvu ocenil, da so se le-te v 1986. letu povečali 
za 120%, kar morajo upoštevati tudi organizacije združenega 
dela elektrogospodarstva in premogovništva. 

Pregled poprečnih čistih osebnih dohodkov v elektrogo- 
spodarstvu in premogovništvu v obdobju od 1983 do 1986. 
leta je v prilogi. 

Prilagamo tudi pregled ravni poprečno izplačanih osebnih 
dohodkov za izbrana dela in naloge v izbranih organizacijah s 
področja elektrogospodarstva in premogovništva. 

Socialistična republika Slovenija 

REPUBLIŠKI KOMITE ZA DELO 

PREGLED POPREČNIH ČISTIH OSEBNIH DOHODKOV V 

ELEKTROGOSPODARSTVU IN PREMOGOVNIŠTVU 

1983 1 9 8 *4 

indeks indeks indek 

1984 1985 1985 l-X/86 1986 

1 9 & 3 1 964 1985 

1 5 

GOSPODARSTVO 17-956 27.222 15 2 53-711 

0 i 0 i 0 Elektrogospod. 22.164 34.845 157 7 2 .044 

O'iO'iOI Hidroelektrar. 22.988 35-295 154 72.674 

010102 Terme elektar. 22.440 35-017 156 71.090 

010103 Jedrska eiek. 3 3 - 1 4 4 48.693 1 4 7 10 1.021 

C101G4 Frencs el.er.er. 20.853 33-185 15 9 6 7 .176 

010 105 Distribucija 20.548 33-014 1 61 66.957 

0 10 2.0 Pridotiv. prem. 26.224 38.939 148 82.888 

010202 Rjavi premog 24.864 36 . 2 i 2 1 4 6 74 . 847 

01020? Lignit 27.323 41.145 150 89.635 
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Vir podatkov: Zavod SRS za statistiko RAD-1 
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OPERATIVNI NAČRT ZA IZVAJANJE 

ugotovitev in sklepov Skupščine SR Slovenije z dne 24. 

7. 1985, 18. 7. 1986 in z dne 24. 12. 1986 s področja 

energetskega gospodarstva 

Skupščina SR Slovenije je na zborih 17. in 24. 12. 1986 ob 
obravnavi zakona o določitvi obveznosti plačevanja prispevka 
za nemoteno obratovanje sistema elektrogospodarstva in pre- 
mogovništva opozorila, da vzroki za nastali ekonomski polo- 
žaj v sistemu niso samo cene, temveč tudi notranje slabosti in 
glede na sedanje razmere tudi nedorečena normativna uredi- 
tev energetskega gospodarstva. Na podlagi teh ugotovitev je s 
sklepi naložila Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, orga- 
nizacijam združenega dela in energetskim skupnostim, da 
takoj analizirajo v okviru svoje pristojnosti obstoječe stanje in 
pripravijo ustrezne spremembe. 

Za operativno realizacijo skupščinskih sklepov je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije sprejel načrt za izvajanje, v 
katerem je opredelil smeri aktivnosti, nosilce in roke. Edino 
na ta način bo Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije omo- 
gočeno spremljanje uresničevanja teh sklepov po fazah, rokih 
in nosilcih, kar mu bo omogočilo tudi takojšnje ukrepanje pri 
tistih nosilcih, ki nalog ne bodo realizirali. 

I. 
Analiza dosedanjih aktivnosti Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in republiških upravnih 
organov pri urejanju področja 
elektrogospodarstva in premogovništva 

1. Poročilo o sprejetih ukrepih, pobudah, predlogih in 
drugih aktivnostih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in republiških upravnih organov v zvezi z razreševanjem 
družbenoekonomskega položaja elektrogospodarstva in 
premogovništva 

Poročilo bo obsegalo pregled vseh aktivnosti Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije in republiških upravnih orga- 
nov na področju oskrbe z energijo, sooblikovanja in usmerja- 
nja energetske politike na področju tekočega poslovanja in 
razvoja in to na ravni federacije, republiških upravnih organov 
in energetskih skupnosti od leta 1983 dalje. 

Nosilec: RK za energetiko, RK za zakonodajo, RK za tržišče 
in splošne gospodarske zadeve, RS za finance 
Rok: 31. januar 1987 

II. 
Aktivnosti OZD elektrogospodarstva in 
premogovništva ter Posebne samoupravne 
interesne skupnosti za elektrogospodarstvo in 
premogovništvo SR Slovenije 

1. Predlog programa za učinkovitejše in racionalnejše 
obratovanje sistema elektrogospodarstva in premogovni- 
štva (Sanacijski program) 

Program bo obsegal analizo stanja v elektrogospodarstvu 
in premogovništvu z razčlenitvijo vzrokov za nastalo situacijo, 
z odgovornostjo organov upravljanja in poslovanja ter pro- 
grame ukrepov za odstranitev notranjih vzrokov ter program 
ukrepov za izboljšanje organizacije dela in racionalnejše rav- 
nanje s sredstvi družbene lastnine. 

Nosilec: organizacije združenega dela elektrogospodarstva 
in premogovništva 

Rok: 31. januar 1987 
2. Preveritev samoupravnih splošnih aktov o delitvi oseb- 

nih dohodkov 
Preveriti bo potrebno ali so samoupravni sporazumi na 

nivoju panog oziroma na nivoju sistema elektrogospodarstva 
in premogovništva usklajeni z republiškim družbenim dogo- 
vorom o razporejanju dohodka in delitvi osebnih dohodkov. 
Zagotoviti bo potrebno vključitev vseh organizacij združe- 

nega dela elektrogospodarstva in premogovništva v samou- 
pravni sporazum o razporejanju čistega dohodka in delitvi 
osebnih dohodkov udeležencev v skupnem prihodku od pro- 
daje električne energije ter ga dograditi s kriteriji gospodarje- 
nja, ki bodo delavce spodbujali k racionalnejšemu delu in 
racionalnejši uporabi družbenih sredstev ter na tej osnovi 
zagotavljali diferenciacijo med delavci glede na njihov prispe- 
vek tudi v primerih poslovanja z izgubo. 

Nosilec: organizacije združenega dela elektrogospodarstva 
in premogovništva v sodelovanju z družbenim pravobranil- 
cem samoupravljanja, sindikatom 

Rok: 31. januar 1987 
3. Analiza tarifnega sistema za prodajo električne ener- 

gije 
Pripraviti bo potrebno analizo obstoječega tarifnega 

sistema za prodajo električne energije, iz katere bodo raz- 
vidne cene posameznih odjemnih skupin in primerjava z dru- 
gimi elektroenergetskimi sistemi v SFRJ in v sosednjih drža- 
vah, vpliv prilagajanja večjih uporabnikov na delovanje elek- 
troenergetskega sistema in predlogi za odpravo ugotovljenih 
neskladij. Tarifni sistem mora spodbujati racionalno rabo 
energije. 

Nosilec: Elektrogospodarstvo Slovenije, RK za energetiko, 
RK za industrijo in gradbeništvo, RK za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve in Posebna samoupravna interesna 
skupnost za elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slo- 
venije 

Rok: 31. januar 1987 
4. Predlog za ureditev dohodkovnih odnosov z elektrogo- 

spodarstvom Hrvaške na objektih NE Krško, RUŽV in prouči- 
tev možnosti koriščenja hidropotenciala skupnih vodotokov 
ter predlog ureditve dohodkovnih odnosov z elektrogo- 
spodarstvi drugih SR in SAP 

Glede na to, da je Nuklearka elektrarna Krško zgrajena na 
podlagi sovlaganj dveh republik, je potrebno ugotoviti ali to 
zahteva njeno specifično obravnavanje v skupnem prihodku v 
primerjavi z ostalimi organizacijami združenega dela elektro- 
gospodarstva in premogovništva. Ker Rudnik urana Žirovski 
vrh služi potrebam Nuklearne elektrarne Krško, je potrebno 
podobno sodelovanje vzpostaviti med Elektrogospodarstvom 
Slovenije in Zajednico elektroprivrednih organizacija Hrvat- 
ske, upoštevaje soodvisnost obeh energetskih objektov. Pri 
sovlaganju oziroma združevanju sredstev za gradnjo v drugih 
socialističnih republikah in socialističnih avtonomnih pokraji- 
nah bo Elektrogospodarstvo Slovenije pripravilo temeljne 
principe, upoštevaje izhodišča odgovornosti za racionalno 
ravnanje z družbenimi sredstvi in na tej osnovi potrebo po 
skupnem in enakopravnem soodločanju pri gradnji in uprav- 
ljanju teh objektov. 

Nosilec: Elektrogospodarstvo Slovenije, RK za energetiko, 
RS za finance, RK za zakonodajo, RK za varstvo okolja in 
urejanje prostora 

Rok: 31. januar 1987 
5. Uskladitev srednjeročnega plana Posebne samou- 

pravne interesne skupnosti za elektrogospodarstvo in pre- 
mogovništvo SR Slovenije z vidika zaključkov problemske 
konference SZDL o energetiki ter eventuelne spremembe 
republiških planskih dokumentov. 

Srednjeročni planski dokumenti elektrogospodarstva niso 
dorečeni po vprašanju optimizacije izgradnje objektov konti- 
nuitete. Te naloge so v samoupravnem sporazumu o temeljih 
planov označene kot odprte, prav tako so ostali odprti viri za 
financiranje teh objektov ob zahtevi, da infrastrukturni objekti 
ne presežejo okoli 26% razpoložljivih sredstev za gospodar- 
ske naložbe v obdobju 1986-1990. Srednjeročni plan se v letu 
1986 ni pričel izvajati s potrebno dinamiko izgradnje objektov 
na Savi in Muri, ker niso bila pravočasno rešena vsa vprašanja 
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lociranja, projektiranja itd. Poleg tega se pripravlja posebna 
problemska konferenca SZDL o ekologiji, energiji in varčeva- 
nju, ki bo poizkušala preveriti strategijo razvoja SR Slovenije 
na področju energetike, zlasti še z vidika ekologije. Za obliko- 
vanje strategije razvoja energetike teče v Jugoslaviji priprava 
jugoslovanskega dogovora o strategiji razvoja energetike do 
leta 2000 z upoštevanjem optimizacije energetskih virov v 
Jugoslaviji in z razrešitvijo vprašanj medrepubliških vlaganj v 
take energetske vire. Upoštevaje vse to, je potrebno pripraviti 
elemente za dopolnitev planskih dokumentov v Posebni 
samoupravni interesni skupnosti za elekrogospodarstvo in 
premogovništvo SR Slovenije in dogovoru o temeljih plana ter 
po potrebi dopolnitvi srednjeročni plan SR Slovenije. 

Nosilec: Elektrogospodarstvo Slovenije, RK za energetiko, 
RK za družbeno planiranje, RK za industrijo in gradbeništvo, 
Posebna samoupravna interesna skupnost za elektrogospo- 
darstvo in premogovništvo SR Slovenije. 

Rok: 30. junij 1987 

III. 
Razreševanje ekonomskega položaja 
elektrogospodarstva in premogovništva 

1. Priprava sistemskega ukrepa za sanacijo izgub OZD 
elektrogospodarstva in premogovništva v letu 1986 

Izdelava predloga zakona za sanacijo izgub organizacij 
združenega dela elektrogospodarstva in premogovništva, 
nastalih v letu 1986 

Nosilec: RK za energetiko, RS za finance, RK za zakono- 
dajo 

Rok: januar 1987 
2. Predlog načina razreševanja ekonomskega položaja 

elektrogospodarstva in premogovništva v letu 1987 
Republiška energetska skupnost mora sprejeti energetsko 

bilanco, ovrednoteno na osnovi družbeno verificiranih nor- 
mativov in standardov za pokrivanje priznanih stroškov in 
dohodka z realnimi ukrepi za izvajanje njenega količinskega 
in vrednostnega dela. Na podlagi take ovrednotene energet- 
ske bilance za leto 1987 mora Posebna samoupravna inte- 
resna skupnost za elektrogospodarstvo in premogovništvo 
SR Slovenije predlagati način razreševanja ekonomskega 
položaja energetskega gospodarstva, v primeru da s predvi- 
deno politiko cen ne bo možno pokriti družbeno priznanih 
stroškov. 

Nosilec: Republiša energetska skupnost, Posebna samou- 
pravna interesna skupnosti za elektrogospodarstvo in premo- 
govništvo SR Slovenije, RK za energetiko, RS za finance 

Rok: 15. januar 1987 
3. Priprava predloga metodologije za izdelavo republiške 

energetske bilance, s katero bo mogoče urejati tudi druž- 
beno-ekonomske odnose 

Predlog metodologije za izdelavo republiške energetske 
bilance mora zagotavljati ovrednotenje stroškov in dohodke 
na osnovi družbeno verificiranih normativov in standardov in 
na ta način preprečiti vrednotenje energetske bilance zgolj na 
podlagi zbira stroškov 

Nosilec: Republiška energetska skupnost, RK za energe- 
tiko RK za družbeno planiranje, RK za industrijo in gradbeni- 
štvo, Gospodarska zbornica Slovenije 

Rok: 15. januar 1987 
4. Predlog operativnega programa aktivnosti, s katerimi 

naj bi v roku treh let izboljšali ekonomski položaj v elektro- 
gospodarstvu in premogovništvu 

Operativni program mora temeljiti zlasti na uveljavljanju 
skupnih elementov za oblikovanje cen električne energije in 
premoga, uravnoteženje tarifnega sistema za prodajo elek- 
trične energije, boljši organizaciji in modernizaciji dela orga- 
nizacij združenega dela elektrogospodarstva in premogovni- 
štva ter optimizaciji razvoja, upoštevaje ekologijo. 

Nosilec: Posebna samoupravna interesna skupnost za 
elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije, RK za 
energetiko, RS za finance, Zavod SRS za družbeno planiranje, 
Gospodarska zbornica Slovenije 

Rok: 15. marec 1987 

IV. 
Analiza zakona o energetskem gospodarstvu z 
usmeritvami za njegove spremembe in 
dopolnitve 

1. Proučitev obsega opredelitve zadev posebnega druž- 
benega pomena; proučitev delovanja soodločanja delega- 
tov uporabnikov v organih upravljanja organizacij elektro- 
gospodarstva in premogovništva; razdelava zagotavljanja 
posebnega družbenega interesa s predpisi oziroma ukrepi 
družbenopolitičnih skupnosti 

Proučitev energetskih dejavnosti in zadev v teh dejavnosti, 
ter načinov uresničevanja posebnega družbenega interesa z 
/idika, da je energijo potrebno zagotoviti vsakemu uporab- 
™ku v določenem obsegu, nad tem obsegom pa uveljaviti 
tržne zakonitosti. 

Nosilec: RK za energetiko, RK za zakonodajo, Gospodarska 
zbornica Slovenije in Republiška energetska skupnost 

Rok: 31. januar 1987 
2. Proučitev predloga za določitev natančnejših pogojev 

za organiziranje temeljnih organizacij elektrogospodarstva 
in premogovništva in proučitev samoupravne organizirano- 
sti sestavljenih organizacij; proučitev samoupravne organi- 
ziranosti v energetiki, njenih nalog, posebej problematike 
javnih pooblastil ter opravljanje strokovnih in drugih del za 
interese skupnosti. 

Analizirati je potrebno sedanjo organiziranost organizacij 
združenega dela energetskega gospodarstva, uresničevanje 
družbenega dogovora o organiziranosti ter predlagati spre- 
membe, ki bodo preprečevale podvajanje funkcij, zagotavljale 
racionalnejšo in učinkovitejšo organizacijo, ter zagotavljale 
optimalnejše delovanje tehnično-tehnološkega sistema. 
Glede energetskih skupnosti je potrebno zagotoviti njihovo 
racionalnejše in manj razdrobljeno organiziranost ter preve- 
riti primernost pristojnosti na področju izvajanja javnih poo- 
blastil. 

Nosilec: RK za energetiko, RK za zakonodajo, RK za delo, 
RS za pravosodje in upravo, Gospodarska zbornica Slovenije, 
Republiška energetska skupnost 

Rok: 31. januar 1987 
3. Proučitev dela občinskih in republiških inšpekcijskih 

organov na področju energetskega gospodarstva s predlo- 
gom eventuelnih sprememb in dopolnitev njihovih poobla- 
stil in organiziranosti. 

Analizirati je potrebno pristojnosti ter delitev dela med 
občinskimi in republiškimi inšpekcijskimi organi ter na osnovi 
tega predlagati eventuelne spremembe oziroma dopolnitve. 

Nosilec: RK za energetiko, RS za pravosodje in upravo, RK 
za zakonodajo 

Rok: 31. januar 1987 
4. Proučitev poenostavitve določb o planiranju izgradnje 

energetskih objektov v organizacijah združenega dela in 
energetskih skupnostih. 

Z zmanjšanjem števila enegetskih skupnosti in organizacij 
združenega dela energetskega gospodarstva bo zmanjšano 
število subjektov planiranja in s tem število planskih aktov, 
kar bo omogočilo večji pregled in s tem učinkovitejši nadzor 
nad njihovim izvajanjem. Konkretne odločitve za izvedbo 
skupnih temeljev plana, sprejetih z osebnim izjavljanjem 
delavcev, se sprejmejo na organih upravljanja izvajalcev ozi- 
roma skupnostih. 

Nosilec: RK za energetiko v sodelovanju z RK za družbeno 
planiranje in RK za zakonodajo 

Rok: 31. januar 1987. 
5. Proučitev kriterijev in meril za oblikovanje cen energije, 

medsebojnih razmerij cen energije in elementov njihove 
dolgoročne politike. 

Glede na predvideno spremembo v organiziranosti organi- 
zacij združenega dela energetskih dejavnosti in energetskih 
skupnosti ter spremenjeno zvezno zakonodajo na področju 
politike cen energije bo potrebno proučiti primernost seda- 
njih določb, ki se nanašajo na dogovarjanje o cenah energije 
v energetskih skupnostih. 

Nosilec: RK za energetiko v sodelovanju z RK za tržišče in 
splošne gospodarske zadeve, RK za industrijo in gradbeni- 
štvo, Gospodarska zbornica Slovenije 

Rok: 31. januar 1987. 

poročevalec 13 



6. Problematika skupnega prihodka; proučitev ugotavlja- 
nja in razporejanja dohodka; ugotavljanje izjemnega do- 
hodka. 

Potrebno je proučiti možnost vgrajevanja ekonomskih kri- 
terijev, medsebojne odnose pri ustvarjanju in razporejanju 
dohodka iz prodaje električne energije, upoštevaje ugotov- 
ljene pomanjkljivosti, zlasti neracionalnost in nestimulativ- 
nost. S spremembami je treba zagotoviti možnost stalnega 
vpogleda v ekonomsko'finančno poslovanje izvajalcev in s 
tem učinkovitejši družbeni nadzor. Proučiti bo potrebno, ali 
se v energetiki pojavlja dohodek kot rezultat dela v izjemno 
ugodnih naravnih pogojih in če se, zagotoviti, da se bo usmer- 
jal predvsem v razvoj energetskih dejavnosti. 

Nosilec: RK za energetiko, RS za finance, RK za zakono- 
dajo, SDK, Gospodarska zbornica Slovenije ter Republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije 

Rok: 31. januar 1987 
7. Možni ukrepi za racionalnejše pridobivanje, pretvarja- 

nje, transport in rabo energije. 
Poglavje o racionalnem ravnanju z energijo bo potrebno 

spremeniti in dopolniti, tako da bodo v zakonu jasneje opre- 
deljene naloge posameznih subjektov. 

Nosilec: RK za energetiko, RK za industrijo in gradbeništvo, 
Gospodarska zbornica Slovenije 

Rok: 31. januar 1987 
8. Proučitev investitorja novih energetskih objektov. 
Zaradi večje učinkovitosti in racionalnosti pri izgradnji 

energetskih objektov bo potrebno proučiti pogoje, ki jih mora 
izpolnjevati investitor in pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvaja- 
lec investicije. 

Nosilec: RK za energetiko v sodelovanju z RK za industrijo 
in gradbeništvo in Gospodarsko zbornico Slovenije, Republi- 
ška energetska skupnost. 

Rok: 31. januar 1987. 
9. Reševanje sporov pred samoupravnim sodiščem. 
Določba zakona o ustanovitvi posebnega sodišča združe- 

nega dela se do sedaj ni realizirala, ker ni bilo potrebe, zato 
naj se črta. 

Nosilec: RK Za energetiko v sodelovanju z RS za pravoso- 
dje in upravo. 

Rok: 31. januar 1987. 
10. Proučitev upravnega nadzora v zadevah posebnega 

družbenega pomena, zlasti nad izvajanjem sprejetih plan- 
skih nalog ter nad razporejanjem dohodka in osebnih do- 
hodkov. 

Pri določanju javnih pooblastil, ki jih bodo izvajale energet- 

SESTAVLJENA ORGANIZACIJA 
ELEKTROGOSPODARSTVA SLOVENIJE 

ske skupnosti, bo potrebno zagotoviti možnost nadzora 
upravnih organov nad izvrševanjem teh javnih pooblastil. 
Zaradi pomembnosti uresničevanja planskih nalog ter dohod- 
kovnega položaja izvajalcev je potrebno proučiti možnost 
uvedbe pravice nadzora upravnih organov nad razporejanjem 
dohodka in osebnih dohodkov. 

Nosilec: RK za energetiko v sodelovanju z RS za pravoso- 
dje in upravo in RK za delo ter RK za družbeno planiranje. 

Rok: 31, januar. 
11. Proučitev možnosti določitve posebnih pogojev in 

načina imenovanja ter razrešitev in posebne pravice in 
dolžnosti poslovodnih organov v delovnih in sestavljenih 
organizacijah - (129/VI. člen Ustave SR Slovenije). 

Proučiti bo potrebno, katera so tista poslovodna mesta, za 
katere bi zakon predpisal posebne pogoje in način imenova- 
nja in razrešitve poslovodnega organa ter njegove posebne 
pravice in dolžnosti. 

Nosilec: RK za energetiko, Sekretariat IS za kadrovska 
vprašanja. 

Rok: 31. januar 1987. 
V. 
Kadrovska problematika 

1. Pregled ključnih kadrov v vseh sferah energetskega 
gospodarstva 

Glede na vrsto nalog, ki jih bo potrebno realizirati za uresni- 
čitev ugotovitev in sklepov Skupščine SR Slovenije z dne 24. 
12.1986 in ki zahtevajo visoko stopnjo strokovnosti in priprav- 
ljenosti za izvedbe ter usklajenost delovanja ključnih kadrov, 
bo potrebno predlagati kadrovske spremembe v celotni ener- 
getiki. 

Nosilec: RK za energetiko, Sekretariat IS za kadrovska 
vprašanja. 

Rok: 31. januar 1987. 
2. Analiza kadrovske zasedenosti in potreb po kadrovskih 

spremembah v energetskem gospodarstvu. 
Na nekaterih sektorjih energetskega gospodarstva primanj- 

kuje strokovnih kadrov, na drugih sektorjih pa bo zaradi 
avtomatizacije prišlo do tehnoloških viškov. Glede na predvi- 
dene reorganizacije je potrebno izdelati celostno analizo 
kadrovskih potreb v vseh sferah energetskega gospodarstva. 

Nosilec: RK za energetiko, Sekretariat IS za kadrovska 
vprašanja, SOZD-i energetskega gospodarstva. 

Rok: 30. 6. 1987 - 1. del, sicer je naloga dolgoročna. 

Prvi imenovani subjekt operativnega načrta je nosilec aktiv- 
nosti iz tega programa. 

PROGRAM 

za učinkovitejše obratovanje elektrogospodarstva in 

premogovništva -sanacijskiprogram 

Uvod: 
V uvodnem delu dispozicije morajo delovne organizacije in 

SOZD-i dati pregled splošnih podatkov kot so: firma, predmet 
poslovanja, samoupravna organiziranost, kakšna je medse- 
bojna odgovornost, poslovno-tehnična povezanost z drugimi 
DO, kakšna je dohodkovna povezanost in našteti vodilne 
delavce. Za vsako tč. strniti povzetek misli in opredeliti pro- 
gram ukrepov. 

1. Proizvodni program, tehnološki proces in stroški pro- 
dukcije 

- Proizvodni program in kapacitete ter dejanski nivo proiz- 
vodnje v zadnjih treh letih. 

- Stroški produkcije in primerjava s sorodnimi delovnimi 
organizacijami (vključno objekti iz sovlaganja). 

- Tehnološki proces - utemeljiti optimalnost (tehnično in 
ekonomsko) obstoječe tehnologije, opredelitev odstopanja 
od investicijskega elaborata, vključno na objektih sovlaganja. 
Vprašanje optimalne produkcijske strukture in vodenje tehno- 
logije. 

2. Struktura potrošnje in cene el. energije, energetskega 
in komercialnega premoga 

- z vidika primerjav v Jugoslaviji in Evropi (skupaj in po 
objektih) 
- z vidika ekonomske politike v zadnjih letih in uveljavljanja 

enotnih meril in kriterijev. Ocena teh meril z vidika cen v 
Jugoslaviji in Evropi 

- z vidika pokrivanja stroškov po subjektih in specifika 
subjektov 

- z vidika prodajnih pogojev in tarif 
- z vidika elektroenergetske bilance (porabe) in možnosti 

optimiranja 
- z vidika razvoja, cene resursov in strukture kapacitete ter 

ekologije. 
3. Obveznosti in likvidnost 
- obstoječe dolgoročne obveznosti, dinarske in devizne za 

osnovna in obratna sredstva in amortizacijski načrt do leta 
1990 (NEK do končne poravnave). 
- obstoječe kratkoročne obveznosti in potreba po obratnih 
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sredstvih - izvajanje zakona o trajnih obratnih sredstvih in 
notranja likvidnost. 

4. Finančni kazalci in način kritja izpadlega dohodka 
- Analiza finančnih kazalcev DO po zaključnih računih 

zadnjih treh let. 
- Način kritja izpadlega dohodka in posledice. 
5. Dohodkovni odnosi 
Analiza dohodkovnih odnosov v DO in SOZD (SAS o skup- 

nem prihodku). Ugotavljanje in razporejanje dohodka in nje- 
gova delitev - ali nov SAS o skupnem prihodku elektrogospo- 
darstva in premogovništva in SAS o skupnem prihodku v REK 
sili k večji učinkovitosti, vprašanje stimulacij in predlogi za 
spremembe. Ocena normativnih podlog. Vprašanje soodvis- 
nosti med normativi in realizacijo posameznih vrst stroškov. 
Analiza knjigovodske in stroškovne evidence pa tudi planske 
in obračunske kalkulacije, ki mora zagotoviti čistost podat- 
kov, zlasti : 
- za glavno in stransko dejavnost distribuciji, 
- za termoenergetski in toplarniški del, 
- za investicijsko vzdrževanje in investicije v lastni režiji, 
- za dejavnost skupne porabe, 
- za energetski in komercialni premog, 
- za delovne skupnosti skupnih služb itd. 

6. OEEB 
Analiza metodologije za sestavo ovrednotene elektroener- 

getske bilance in predlogi za spremembo, v duhu uveljavlja- 
nja ekonomskih zakonitosti in pri analizi dohodkovnih odno- 
sov naštetih usmeritev. 

7. Organiziranost 
Analiza organiziranosti - na osnovi tehnično-tehnološke 

povezanosti, ki je v osnovi tudi ekonomska povezanost ter 
predlogi za spremembe. Oceniti oblikovanje TOZD, velikost 
proizvodnih enot in njih optimuma iz tehnološkega in stro- 
škovnega aspekta - jačati delovno organizacijo. Analizirati 
prednosti horizontalnih in vertikalnih povezav ter nivojske 
delitve dela, centralizacije in unifikacije funkcij, ki omogočajo 
delovanje sistema in njegovo prilagajanje okolju. Analizirati 
vpliv okolja na sistem itd. 

8. Kadri in OD 
Analiza kadrov: 
- po KV strukturi za TOZD, DO in SOZD in ocena produktiv- 

nosti . 
- podati pregled OD 
- pokazati na možnost zaposlitve tehnološkega viška, 

vezanega na program ukrepov. 
9. Informacijski sistem 
Analiza informacijskega sistema na področju baze podat- 

kov za stroške poslovanja od prodaje el. energije do ugotav- 
ljanja SP. 

10. Način financiranja razširjene reprodukcije in sredstev 
razširjene reprodukcije (SAS o združevanju dela in sredstev 
z drugimi SR) 

11. Povzetek: 
- ocena vzrokov za izgubo 
- opredelitve izhoda, 
- program ukrepov in konkretizacija kdo jih bo izvajal. 
V zaključnem delu mora biti razvidna interna recenzijska 

komisija za pregled sanacijskega programa s podpisi direk- 
torja DO, tehničnega in finančnega direktorja, analogno KPO 
za SOZD. 

  T 

Pismo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

Zveznemu izvršnemu svetu 

Slovensko elektrogospodarstvo zaradi neugodne strukture 
proizvodnje električne energije, to je sorazmerno nizkega 
deleža hidroenergije, dragega pridobivanja premoga iz pod- 
zemnih kopov, visokih anuitet in obresti za nuklearno elek- 
trarno Krško ter dražjega pridobivanja urana v rudniku urana 
Žirovski vrh že več let zaporedoma ob sprejeti cenovni politiki 
posluje z izgubo, ki bo v letošnjem letu znašala več kot 40 
mlrd din. 

Izvršni svet je skupščini SR Slovenije predlagal pokrivanje 
polovice izgube iz leta 1986 z zakonom o uvedbi prispevka iz 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela, samostojnih 
obrtnikov in kmetov, ki ugotavljajo dohodek, sorazmerno z 
njihovo udeležbo v porabi električne energije v letu 1986, 
medtem ko rešitve za pokrivanje druge polovice izgube še 
proučuje. Pokritje izgube, ki izhaja predvsem iz neusklajeno- 
sti cen električne energije in stroškov proizvodnje električne 
energije v naši republiki, je po naši oceni neobhodno, saj bi se 
v nasprotnem slučaju sistem, ki zaposluje 19.200 delavcev, 
med katerimi je v obeh rudarskih sestavljenih organizacijah 
združenega dela zaposlenih več kot 9.000 rudarjev, znašel v 
situaciji, ki bi morala upoštevati določila zakona o sanaciji in 
prenehanju organizacij združenega dela in izplačevati nižje 
osebne dohodke, kar pa bi imelo po naši oceni mnogotere 

težke posledice. 
Pri pokrivanju izgube po načelu da vsak od uporabnikov 

nosi breme pokrivanja izgube sorazmerno njegovemu deležu 
v porabi električne energije, pa smo v okviru obstoječe zako- 
nodaje onemogočeni pritegniti v pokrivanje izgube tudi upo- 
rabnike široke potrošnje (gospodinjstva), ki pa v naši repu- 
bliki porabijo preko 30% električne energije, zaradi česar smo 
prisiljeni obremenjevati dohodek gospodarstva tudi za ta del. 

Ker taka situacija otežkoča pokrivanje izgube v elektrogo- 
spodarstvu in premogovništvu, povečuje obremenitve gospo- 
darstva pri pokrivanju izgube, ne stimulira uporabnikov široke 
potrošnje k varčevanju z električno energijo in v svoji končni 
posledici predstavlja prelivanje družbenih sredstev v zasebni 
sektor, predlagamo zveznemu izvršnemu svetu, da to situ- 
acijo prouči in da z ustreznimi spremembami predpisov o 
cenah omogoči obremeniti uporabnike električne energije v 
široki potrošnji s prispevkom za pokrivanje izgube v elektro- 
gospodarstvu in premogovništvu sorazmerno s porabo elek- 
trične energije. 

Prosimo, da to našo pobudo takoj proučite, da bi ustrezne 
ukrepe v republiki lahko sprejeli že pred predložitvijo zaključ- 
nega računa za leto 1986. 
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ZAKLJUČNO POROČILO 

delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 

pokrajin Skupščine SFRJ o sprejemanju Resolucije 

o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za 

obdobje 1986-1990 v letu 1987 s spremljajočimi akti za 

leto 1987 ter nekaterih drugih aktov iz pristojnosti Zbora 

republik in pokrajin Skupščine SFRJ (9. seja Zbora 

republik in pokrajin, ki je bila 26. 12. 1986) 

Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ s tem zaključnim poročilom zaokro- 
žuje poročanje zborom Skupščine SR Slovenije o usklajeva- 
nju resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 1986-1990 v letu 1987, spremljajočih 
aktov in sprememb nekaterih zakonov, ki jih je Zvezni izvršni 
svet predložil Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 
Usklajevanje omenjenih dokumentov se je v Zboru republik in 
pokrajin pričelo 3.12.1986 in zaključilo s sejo zbora 
26.12.1986, na kateri so bili predloženi dokumenti tudi spre- 
jeti. Delegacija je v tem času obravnavala skupaj z drugimi 
delegacijami tudi informacijo Zveznega izvršnega svet o polo- 
žaju gospodarstva in bank v SR Makedoniji, SR Črni gori in 
SAP Kosovo z možnimi ukrepi za izboljšanje njihovega polo- 
žaja. 

V novembru 1986 je bila v delovnih telesih Zbora republik in 
pokrajin opravljena razprava o tezah za pripravo resolucije za 
leto 1987. S tem je bila dana možnost, da delegacije v prvi 
zasnovi ekonomske politike za leto 1987 povedo svoja mne- 
nja. Ta razprava je bila tudi ena od osnov Zveznemu izvrš- 
nemu svetu za kasnejšo pripravo osnutkov planskih in drugih 
dokumentov. 

Zbor republik in pokrajin je imel v decembru dve seji. Na 
8. seji dne 10.12.1986 je sprejel Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o prometu blaga in storitev s tujino, na 
zadnji seji v letu 1986 (26.12.1986) pa je zbor sprejel nasled- 
nje dokumente: Resolucijo o politiki uresničevanja družbe- 
nega plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990 v letu 1987, 
Odlok o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike 
ter skupnih temeljev kreditne politike v letu 1987, Odlok o 
projekciji plačilne bilance Jugoslavije za leto 1987, Zakon o 
skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 
1987, Zakon o določitvi prihodkov federacije, ki se v letu 1987 
uporabljajo za potrebe gospodarstva, Zakon o preložitvi vra- 
čanja anuitet za kredite, dane organizacijam združenega dela 
z ozemlja SR Crne gore, SR Makedonije in SAP Kosovo iz 
sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin, 
ki zapadejo januarja 1987, Odlok o predračunu prihodkov in 
odhodkov tečajnih razlik iz določenih zunanjih kreditov za 
leto 1987, Odlok o predračunu prihodkov in odhodkov deviz- 
nih rezerv pri NBJ za obdobje od 1. januarja do 25. maja 1987, 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotovitvi 
sredstev za regresiranje dela stroškov iz naslova obresti za 
kredite za namene v okviru selektivnega programa v kmetij- 
stvu, uporabljene v drugem polletju 1986, Odlok o določitvi 
sredstev za regres za umetna gnojila, sredstva za varstvo 
rastlin in kakovostno sortno seme za leto 1987, Zakon o 
zagotovitvi dela sredstev za financiranje programa organiza- 
cij združenega dela, ki se ukvarjajo s proizvodnjo oborožitve- 
nih sredstev in vojaške opreme (namenska proizvodnja) v 
Socialistični republiki Srbiji izven območij socialističnih avto- 
nomnih pokrajin, v obdobju 1986-1988, Zakon o spremembah 
in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju, Zakon o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o denarnem sistemu, Zakon o 
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spremfembah in dopolnitvah zakona o Narodni banki Jugosla- 
vije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank repu- 
blik in narodnih bank avtonomnih pokrajin, Zakon o spre- 
membah zakona o financiranju federacije in Zakon o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o sistemu družbene kontrole 
cen. Na isti seji je zbor določil tudi predlog delovnega pro- 
grama Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ za leto 
1987, delovni načrt Zbora republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ za obdobje januar-marec 1987 ter opravil volitve in 
imenovanja. 

Zbori Skupščine SR Slovenije so do omenjenih aktov izobli- 
kovali stališča in pooblastila za delo delegacije na sejah 
25.11.1986. Delegacija je zborom Skupščine SR Slovenije 
poročala o poteku usklajevanja dne 17.12.1986 in- 
24.12.1986. V postopku usklajevanja je delegacija dosledno 
izhajala iz načelnih in konkretnih pripomb Skupščina SR 
Slovenije k posameznim aktom. Upoštevajoč te pripombe je 
presojala tudi pripombe drugih skupščin in Zveznega izvrš- 
nega sveta. Ob tem je posebno pozornost posvetila tistemu 
delu opredelitev Skupščine SR Slovenije, ki so bile po naši 
skupni oceni pomembne glede možnosti uresničitve temelj- 
nih razvojnih usmeritev, opredeljenih v osnutku resolucije za 
leto 1987 in so bile v sklepu Skupščine SR Slovenije podprte. 
Te opredelitve so: 

- usmeritev ekonomske politike na spoštovanje ekonom- 
skih in tržnih zakonitosti ter na tej osnovi povečevanje proiz- 
vodnje in njene kakovosti, 

- povečanje proizvodnje mora pretežno sloneti na poveče- 
van.iu jzvoza> zlasti konvertibilnega, osnova pa mora biti boljše izkoriščanje razpoložljivih proizvodnih resursov in ka- 
drov, 

- odločen spopad z inflacijo in to tako, da se odpravijo 
njeni osnovni vzroki. 

Pri tem je odločilno, kako hitro bomo v gospodarjenju 
uveljavili faktorje realne ekonomije in okrepili samoupravni 
položaj delavcev v družbeni reprodukciji. 

Delegacija ocenjuje, da so sprejeti dokumenti v skladu s 
temi razvojnimi usmeritvami in nalogami, razen ne dovolj 
jasno opredeljene politike vodenja tečaja dinarja in nekaterih 
rešitev v kreditno-monetarni politiki (uporaba namenov pri- 
marne emisije, siva emisija). Delegacija meni, da lahko rešitve 
v vseh dokumentih, vključno s sprejetimi sklepi zbora, ob 
njihovem doslednem uresničevanju, prispevajo k izboljšanju 
našega splošnega gospodarskega položaja. 

Sprejeti zakoni v Zveznem zboru Skupščine SFRJ (celotni 
prihodek, sanacija, amortizacija) zaokrožujejo pogoje gospo- 
darjenja v letu 1987 in skupaj s prej navedenimi dokumenti, ki 
jih je sprejel. Zbor republik in pokrajin nalagajo vrsto nalog 
tako organizacijam združenega dela kot tudi družbenopolitič- 
nim skupnostim na različnih ravneh. Uresničevanje vsega 
tega bo zahtevalo zelo operativni pristop k delu v vsaki samo- 
upravni sredini. 

V nadaljevanju delegacija podaja nekaj glavnih, zaključnih 
ocen o tem, kako je uveljavila pripombe Skupščine SR Slove- 
nije k posameznim aktom. 

poročevalec 



1. RESOLUCIJA O POLITIKI URESNIČEVANJA 
DRUŽBENEGA PLANA JUGOSLAVIJE ZA 
OBDOBJE 1986-1990 V LETU 1987 
I. Osnovne naloge za uresničevanje ciljev 
politike družbenoekonomskega razvoja 

Skupščina SR Siovenije na ta del resolucije ni imela 
pomembnejših konkretnih pripomb, v načelnih pripombah oa 
se je opredeljevala tudi do vsebine tega dela osnutka. Delega- 
cija sodi. da je vsebina sprejetega poglavja takšna, da izraža 
osnovne smeri razvojnih ciljev in nalog, ki jih je v svojih 
načelnih stališčih opredelila Skupščina SR Slovenije. To velja 
tudi za kvantifikacije družbenoekonomskega razvoja v letu 
1987, ki so za 0,5% nižje od kvantifikacij navedenih v osnutku 
resolucije. 
II. Ukrepi in aktivnosti za povečanje 
proizvodnje in izvoza 
1. Proizvodnja 

Delegacija je v celoti ali smiselno uveljavila konkretne pri- 
pombe Skupščine SR Slovenije. Delegacija sodi, da je 
pomembna uveljavitev tistih naših pripomb, ki so vezane na 
proizvodnjo in skrb za okolje. Na osnovi naših pripomb je v 
resoluciji nastalo novo poglavje, ki opredeljuje naloge s 
področja ekoloških problemov. V poglavju o proizvodnji pa so 
občutno Izboljšane opredelitve z vidika razvoja proizvodnje in 
skrbi njenih nosilcev za izboljšanje stanja pri onesnaževanju 
okolja. 

V poglavju »Proizvodnja« je v posebni točki razdelana poli- 
tika osebnih dohodkov, kot glavnega motivacijskega faktorja 
za povečanje proizvodnje. Delegacija je uspela smiselno uve- 
ljaviti pripombo Skupščine SR Slovenije in sicer tako, da je v 
resoluciji opredeljena naloga organizacij združenega dela in 
družbenopolitičnih skupnosti, ki morajo v svojih planskih 
aktih razdelati politiko oblikovanja in delitve sredstev za 
osebne dohodke v prvem polletju 1987, izhajajoč iz temeljnih 
opredelitev te točke resolucije. 

2. Ekonomski odnosi s tujino 
Delegacija Skupščine SR Slovenije je uspela uveljaviti pre- 

cej pripomb svoje skupščine, nekatere pa je smiselno uvelja- 
vila skozi posebne sklepe, ki jih je zbor sprejel ob resoluciji. 

a) Dohodkovna motivacija za izvoz (politika tečaja dinarja, 
izvozne vzpodbude). 

V končnem besedilu resolucije je sicer sprejeta opredelitev 
o nadaljevanju vodenja politike realnega tečaja dinarja, ki bo 
pokrival razlike v rasti cen pri nas v primerjavi z državami - 
glavnimi zunanjetrgovinskimi partnerji Jugoslavije, kar naj 
skupaj z izvoznimi vzpodbudami najmanj na ravni iz 2. polletja 
1986 zagotovi nezmanjšano konkurenčnost našega izvoza. Po 
stališčih Zveznega izvršnega sveta in večine drugih delegacij 
v tem trenutku niso izpolnjeni pogoji za uporabo ostalih dveh, 
v zakonu opredeljenih meril za določanje tečaja dinarja, ven- 
dar jih bo Zvezni izvršni svet uporabil, če bodo takšni pogoji 
nastali. Na predlog naše delegacije je zato Zbor republik in 
pokrajin sprejel sklep, ki zadolžuje Narodno banko Jugosla- 
vije, da mesečno poroča Skupščini SFRJ o gibanju tečaja 
dinarja, uresničevanju ciljev projekcije plačilne bilance in 
stanju na deviznem trgu, kar bo omogočalo sproten nadzor 
nad uresničevanjem sprejete politike ekonomskih odnosov.s 
tujino in še posebej nad izvajanjem politike realnega tečaja 
dinarja ter pravočasno ukrepanje v primeru odstopanj. Na tej 
podlagi je naša delegacija umaknila predlog, da se v resoluciji 
izrecno določi tudi uporaba ostalih dveh meril za prilagajanje 
tečaja dinarja. 

Zvezni izvršni svet nas je obvestil o že sprejeti odločitvi, da 
se izvozne vzpodbude za posle oplemenitenja blaga v celoti 
izenačijo z vzpodbudami za izvoz enakega blaga (po stopnji 
obdelave in regionalno). V resoluciji je sprejeta tudi opredeli- 
tev, da bodo povečane vzpodbude za izvoz turističnih storitev 
in sicer najkasneje do konca prvega trimesečja 1987 na pod- 
lagi obravnave predloženega skupnega izvoznega programa 
turizma. Odprto je ostalo le vprašanje izenačitve vzpodbud za 
luške storitve z vzpodbudami za pomorski promet, pri čemer 
je naša delegacija, ob podpori hrvaške in črnogorske, opozo- 
rila Zvezni izvršni svet, da njegova ocena, (da to ni potrebno, 
ker luke ne poslujejo v pogojih mednarodne konkurence) ni 
točna. 

V ustreznem zakonu je bil povečan prvotno predviden 
obseg sredstev za izvozne vzpodbude tako, da so zagotov- 

ljena tudi sredstva za povečanje vzpodbud za omenjene vrste 
storitev. 

b) Uvoz opreme. 
V letu 1987 bodo organizacije združenega dela lahko uva- 

žale opremo v višini 31% obračunane amortizacije in 9% od 
ustvarjenega izvoza na konvertibilno področje v 1986. letu, 
ker je bil povečan prvotno manjši predviden obseg uvoza 
opreme v letu 1987. Sprejet je bil tudi predlog naše skupščine, 
da bo omogočen uvoz opreme na podlagi leasinga za potrebe 
znanstveno-raziskovalnih organizacij. Po oceni delegacije bo 
oboje omogočilo tudi organizacijam združenega dela v Slove- 
niji precejšnje povečanje uvoza opreme. 

S posebnim sklepom Zbora republik in pokrajin pa je Zvezni 
izvršni svet zadolžen, da do konca januarja 1987 predloži 
ustrezne rešitve za plačevanje dela uvoza opreme za skupne 
programe, ki se financirajo preko Sklada federacije za krediti- 
ranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih 
republik in SAP Kosovo. 

c) Zaščita domače proizvodnje. 
Sprejet je bil (sicer že za leto 1986 določena naloga) naš 

predlog, da bo do konca 1. polletja pripravljena analiza dose- 
danje politike zaščite domače proizvodnje in storitev in na tej 
osnovi predloženi ustrezni ukrepi. 

č) Obseg posebnih oblik zunanjetrgovinske menjave. 
Maloobmejni promet je omejen na 20% blagovne menjave s 

posamezno državo. 
Pomembna je opredelitev, da bo urejena evidenca proda- 

nega domačega blaga v prostih carinskih prodajalnah tako, 
da bo za domače proizvajalce ta prodaja obravnavana kot 
izvoz, kar bo omogočilo povečevanje družbeno priznanih 
reprodukcijskih potreb tem organizacijam. 

d) Delovanje deviznega trga. 
Sprejeta sta bila predloga naše skupščine: 
- da bodo proučene težave pri uporabi tujih blagovnih 

kreditov, kot enega pomembnih virov za zagotavljanje nor- 
malne reprodukcije v gospodarstvu in na tej podlagi sprejeti 
ustrezni ukrepi za njihovo odpravljanje; 

- da bo pri nadaljevanju politike normalizacije zunanje 
likvidnosti in zmanjševanja ravni zadolženosti v tujini, hkrati 
upoštevana nujnost zagotavljanja ustrezne redne oskrbe 
gospodarstva za tekočo reprodukcijo in uvoza opreme za 
modernizacijo uvozno usmerjene proizvodnje. 

Glede intervencij Narodne banke Jugoslavije na deviznem 
trgu je bila sprejeta le odločitev, da se uporabi določilo 105. 
člena zakona o deviznem poslovanju, da bodo pooblaščene 
banke dolžne izločiti na račun NBJ do 395 mio dolarjev in 
sicer le za povečanje deviznih rezerv do planirane ravni dvo- 
mesečnih plačil do tujine in za zagotavljanje odplačil tujih 
posojil, ki jih poravnava NBJ tako, da zaenkrat NBJ ne razpo- 
laga z devizami za intervencije na deviznem trgu. 

e) Zadolževanje v tujini. 
Sprejeta je bila opredelitev, da se bodo uporabljali krediti 

mednarodnih finančnih organizacij za strukturno prilagajanje 
gospodarstva, zlasti za povečanje izvozno usmerjene proiz- 
vodnje in za izgradnjo določenih prednostnih projektov v 
infrastrukturi (s prednostno usmeritvijo v modernizacijo 
magistralne proge, avtoceste Bratstva in enotnosti in Osim- 
skih cest). Pri uporabi tujih kreditov bodo imele pod enakimi 
pogoji (določenimi v zakonu o kreditnih odnosih s tujino) 
prednost organizacije združenega dela iz gospodarsko neza- 
dostno razvitih republik in SAP Kosovo. Pri tem je Zbor 
republik in pokrajin ponovno zadolžil Zvezni izvršni svet, da 
do konca januarja 1987 končno prouči in predloži možne 
rešitve, ki bi omogočale zadolževanje organizacijam združe- 
nega dela iz SAP Kosovo pri nakupu opreme na kredit in 
uporabi kreditov Mednarodne banke za obnovo in razvoj. 

3. Ekonomsko-finančna konsolidacija 
Delegacija je v celoti uveljavila pripombe Skupščine SR 

Slovenije. Ocenjujemo, da je izredno pomembno to, da so v 
Sklepu, ki gaje Zbor republik in pokrajin sprejel kot usmeritev 
za nadaljnje delo Zveznega izvršnega sveta pri pripravi pred- 
logov za razrešitev ekonomsko-finančnega položaja bank in 
gospodarstva v SR Makedoniji, SR Črni gori in SAP Kosovo, 
zajete vse pomembnejše pripombe Skupščine SR Slovenije. 

4. Investicije 
Delegacija je v celoti uveljavila pripombo, ki jo je Skupščina 

SR Slovenije podala na to poglavje resolucije. 



5. Politika zaposlovanja in reševanje nezaposlenosti 
Skupščina SR Slovenije na to poglavje ni imela konkretnih 

pripomb. Pripombe so imele nekatere druge delegacije tako, 
da je besedilo osnutka resolucije v končno sprejeti verziji 
nekoliko dopolnjeno. 

III. Ukrepi in aktivnosti za povečanje 
produktivnosti dela, učinkovitost koriščenja 
družbenih sredstev in znanstveno-tehnološki 
razvoj 

1. Produktivnost dela in učinkovitost gospodarjenja 
Delegacija je v celoti uveljavila pomembnejše pripombe 

Skupščine SR Slovenije 

2. Znanost in tehnologija 

Delegacija ni uspela uveljaviti pripombe, da se poleg sred- 
stev za znanost, tudi sredstva za usmerjeno izobraževanje 
tehničnih smeri izvzamejo iz omejitev rasti sredstev za skupno 
porabo. Zvezni izvršni svet in druge delegacije so sodili, da 
naj se to vprašanje ureja v okviru politike gibanja skupne 
porabe. 

IV. Ukrepi in aktivnosti za bistveno zmanjšanje 
inflacije 

1. Razmerja na trgu in politika cen 
V odboru za trg in cene je delegacija uveljavila predlog 

Skupščine SR Slovenije, da je treba pri razčlembi skupnih 
elementov za oblikovanje cen v gospodarski infrastrukturi 
upoštevati dolgoročne interese proizvajalcev in potrošnikov 
za kontinuirano in stabilno zagotavljanje proizvodnje ter 
opravljanje storitev. 

Prav tako je bil uveljavljen predlog, da se proizvajalcem 
proizvodov in storitev pomembnih za življenjski standard, v 
primerih, ko se za cene teh proizvodov predpiše ukrep nepo- 
sredne kontrole cen, hkrati zagotovi enakopravne pogoje 
pridobivanja dohodka in ekonomsko motiviranost za proiz- 
vodnjo (s kreditno politiko, poJitiko obrestnih mer z regresi, s 
kompenzacijami idr.). 

Druge delegacije pa niso podprle naše pripombe, da se 
lahko sankcije zoper organizacije združenega dela, ki izkoriš- 
čajo monopolni položaj, nanašajo le na del prodaje na doma- 
čem trgu Zvezni izvršni svet je vztrajal, da je treba oblike 
monopolnega sporazumevanja in monopolnega oblikovanja 
cen preprečevati in odpravljati z različnimi sankcijami, tudi z 
odvzemom stimulacij za izvoz. S tem so se strinjale delegacije 
vseh drugih republik in pokrajin še zlasti zato, ker so ocenje- 
vale, da ni vedno pogojev, da bi monopolna ravnanja odprav- 
ljali oziroma preprečevali s povečano in konkurenčno 
ponudbo na trgu. 

Delegacija SAP Vojvodine je predlagala, da se z resolucijo 
določi obveznost odpravljanja disparitet cen kmetijskih proiz- 
vodov v razmerju do industrijskih prozvodov. Predlog Vojvo- 
dine ni dobil podpore drugih delegacij, ker je bilo ocenjeno, 
da je morebitne sisparitete cen med panogami in grupacijami 
šele potrebno ugotoviti oziroma analizirati. Zato je bila v 
posebni točki resolucije določena obveznost, da Zvezni 
izvršni svet na podlagi Analize položaja gospodarskih panog 
in grupacij v primarni delitvi na temelju devetmesečnih obra- 
čunov in drugih podatkov, januarja 1987 predlaga in sprejme 
ekonomske ukrepe za odpravo disparitet cen, na podlagi 
zaključnih računov pa bo znova ocenil stanje in po potrebi 
sprejel in predlagal ekonomske ukrepe za odpravo disparitet 
cen. 

Hkrati z resolucijo pa je Zbor republik in pokrajin sprejel 
tudi naslednji sklep: 

»Zaradi doslednega izvajanja določb družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 1986-1990 o postopnem odpravljanju 
disparitet cen električne energije, premoga in zemeljskega 
plina, bo Zvezni izvršni svet v januarju 1987 predložil poročilo 
in ustrezne ukrepe. 

Zvezni izvršni svet bo na osncpvi podatkov iz zaključnih 
računov za leto 1986, pripravil kompleksno analizo položaja 
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kmetijstva in prehrambne industrije v primarni delitvi in o 
delovanju ukrepov ekonomske politike na zagotavljanje ena- 
kopravnih pogojev za pridobivanje dohodka v agroindustrij- 
skem kompleksu, s predlogi ukrepov.« 

2. Monetarno kreditna politika 
Delegacija ni uveljavila pripombe glede zmanjšanja stopnje 

restriktivnosti kreditno-monetarne politike. Zvezni izvršni svet 
je namreč vztrajal na predlagani stopnji restriktivnosti kreira- 
nja denarne mase, kar je utemeljeval s tem, da je zaradi 
povečajega obsega nelimitiranih kreditov in povečanega 
obsega sive emisije, konec leta 1986 presežen planirani obseg 
denarne mase ter, da je za zmanjšanje stopnje inflacije v letu 
1987 potrebna izrazito restriktivna monetarna politika. Dele- 
gacija je opozorila na možnost neugodnih posledic na rast 
proizvodnje in družbenega proizvoda. V cilju povečanja 
finančne discipline in zmanjšanja obsega sive emisije je na 
naš predlog Zbor republik in pokrajin sprejel naslednji sklep: 

»Do konca februarja 1987 bo Zvezni izvršni svet poslal 
Zboru republik in pokrajin Skupšine SFRJ analizo o uporabi 
denarne mase na osnovi terjatvenega salda na klirinških raču- 
nih s predlogom ukrepov za njihovo zmanjšanje, vključno tudi 
učinke uporabe primarne emisije za kreditiranje uvoza proiz- 
vodov in reeksport teh proizvodov za zmanjšanje terjatvenih 
saldov.« 

Predlagani model za vodenje politike realnih obrestnih mer 
je Zvezni izvršni svet utemeljeval s tem, da so bile v preteklih 
obdobjih osnova cene industrijskih proizvodov. 

Predloga za dopolnitev besedila resolucije v zvezi z mode- 
lom revalorizacije kreditov Zvezni izvršni svet ni sprejel, 
soglašal pa je z našim predlogom tako, da je Zbor republik in 
pokrajin sprejel naslednje priporočilo: 

»Organizacijam združenega dela in bankam se priporoča, 
da v okviru razpoložljivih finančnih sredstev in obstoječih 
monetarnih okvirih, sklepajo kreditne pogodbe s klavazulo o 
pripisovanju revalorizacijskih obresti h glavnici in s tem zago- 
tove enakomernejšo razporeditev realnih anuitetnih obreme- 
nitev.« 

Delegacija ni uspela uveljaviti pripombe glede načina zbira- 
nja sredstev za JUMBES, ker so v postopku usklajevanja vse 
druge delegacije (razen naše in delegacije Skupščine SAP 
Vojvodine) soglašale s predlaganim načinom zbiranja sred- 
stev. 

Zbor republik in pokrajin je sprejel tudi naslednji sklep: 
»Proučeno bo vprašanje pokrivanja negativnih tečajnih 

razlik za vse uporabnike kreditov Mednarodne banke za 
obnovo in razvoj in drugih mednarodnih finančnih organizacij 
koriščenih od 1. januarja 1987. Predlagane bodo ustrezne 
rešitve do konca prvega trimesečja 1987.« 

3. Davčna politika 
Delegacija je v'celoti uveljavila pripombe Skupščine SR 

Slovenije. Resolucija določa, da bo do konca junija izdelan 
instrumentarij za ugotavljanje in usmerjanje izjemnega 
dohodka v razširitev materialne osnove združenega dela. Z 
dogovorom republik in avtonomnih pokrajin bo urejeno ugo- 
tavljanje monopolnega dohodka, ki bi se enotno usmerjal za 
skupne potrebe gospodarstva. Sprejeto je bilo tudi določilo, 
da se bodo s politiko davkov in prispevkov ustvarjali ugod- 
nejši pogoji za pospeševanje proizvodnje za izvoz. 

4. Politika financiranja splošne in skupne porabe 
Delegacija je v celoti ali delno uveljavila vse bistvene pri- 

pombe Skupščine SR Slovenije. Zvezni izvršni svet je 
ponovno preveril stopnjo rasti splošne in skupne porabe. 
Razširjen je spisek izjem, za katere ne velja 10 % zaostajanje 
rasti sredstev za splošno in skupno porabo za rastjo dohodka 
gospodarstva. Te izjeme so: sredstva za znanstveno-razisko- 
valno delo, prispevki republik in avtonomnih pokrajin prora- 
čun federacije in delu proračuna federacije, namenjenega za 
JLA, dopolnilna sredstva za manj razvite republike in SAP 
Kosovo, sredstva za varstvo borcev in invalidov ter za vojaške 
pokojnine, sredstva za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
ter prispevki iz proračunov republik in avtonomnih pokrajin 
za regrese za umetna gnojila in obresti v kmetijstvu. 

Nadalje je sprejeta opredelitev, da za izdatke, ki imajo 
značaj osebnih prejemkov (nadomestila med odsotnostjo z 
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dela zaradi bolezni, nosečnosti in poroda, nadomestila med 
začasno nezaposlenostjo, otroški dodatki in socialne pomoči 
nezaposlenim) ne velja 10 % zaostajanje rasti za dohodkom 
gospodarstva, temveč lahko ti izdatki rastejo do stopnje rasti 
osebnih dohodkov v republiki oziroma avtonomni pokrajini, 
dosežene v skladu z določbami resolucije. 

Ob opredelitvi, da bodo sredstva za skupne in splošne 
potrebe v prvem trimesečju 1987 na ravni ustvarjenih sredstev 
iz četrtega trimesečja 1986 (največ do ravni potrošnje, dolo- 
čene z zvezno resolucijo in Priporočilom Skupščine SFRJ iz 
junija 1986), je bila sprejeta opredelitev, da se bodo ta sred- 
stva v drugem in naslednjih tromesečjih usklajevala z rastjo 
ustvarjenega nominalnega dohodka družbenega gospodar- 
stva v predhodnem obdobju, torej kumulativno (in ne s pred- 
hodnim tromesečjem, kot je bilo prvotno predlagano). 

Prav tako je bila sprejeta opredelitev, po kateri bodo repu- 
blike in avtonomni pokrajini zagotovile, da v okviru celotnih 
sredstev za splošne in skupne potrebe hitreje rastejo prihodki 
od prebivalstva kot pa prihodki iz gospodarstva, kar naj bi 
pripomoglo k razbremenitvi gospodarstva. 

Resolucija tudi določa, da bodo republike in avtonomni 
pokrajini sprejele splošne bilance sredstev za financiranje 
splošnih in skupnih potreb ter s svojimi zakoni zagotovile 
uresničevanje teh bilanc in izvajanje politike na področju 
splošne in skupne porabe. Vse družbenopolitične skupnosti 
(federacija, republike, pokrajini in občine) bodo v prvem tri- 

mesečju določile programe racionalizacije mreže institucij in 
revizije pridobljenih pravic, ki se financirajo iz sredstev za 
skupne in splošne potrebe. 

Da bi zagotovili spremljanje tekoče problematike skupne in 
splošne porabe ter po potrebi tudi ustrezno ukrepali, je na 
predlog Odbora za finance Zbor sprejel še naslednji sklep: 
»Zvezni izvršni svet bo v sodelovanju z izvršnimi sveti republik 
in avtonomnih pokrajin spremljal probleme na področju 
skupne porgbe in po potrebi, to je, odvisno od ocene stanja in 
resnosti situacije na posameznih področjih te porabe in v 
skladu z realnimi možnostmi, predlagal ustrezne ukrepe.« 

Na ostala poglavja in podpoglavja resolucije Skupščina SR 
Slovenije ni imela pripomb. Vsebina teh delov resolucij je bila 
z manjšimi dopolnitvami prvotnega besedila sprejeta. 

2. ODLOK O CILJIH IN NALOGAH SKUPNE 
EMISIJSKE IN DENARNE POLITIKE IN SKUPNIH 
TEMELJEV KREDITNE POLITIKE V LETU 1987 

Delegacija je uveljavila pripombi Skupščine SR Slovenije za 
izvzetje iz limitov plasmajev na kredite za pripravo proizvod- 
nje za izvoz in za plasmaje bank za stanovanjsko-komunalno 
izgradnjo do višine namensko zbranih sredstev. Na predlog 
drugih delegacij je bil spisek nelimitiranih kreditov razširjen 
še za investicijske kredite bank v katerih sodelujejo krediti 
Mednarodne banke za obnovo in razvoj, njenih asociacij 
Evropske investicijske banke in EUROFIME, ter plasmaji bank 

1987e^'t'ranje 'z9ra^nie 'n dokončanje objektov Univerziade 
Ker je bilo predlogov za razširitev namenov nelimitiranih 

kreditov še več in jih Zvezni izvršni svet ni sprejel, je Zbor 
republik in pokrajin na predlog Odbora za kreditno-monetarni 
sistem sprejel naslednje sklepe: 

»1. Zvezni izvršni svet je zadolžen, da do konca prvega 
trimesečja 1987 prouči možnost in predlaga, da se iz limita 
plasmajev bank v preostalem obdobju leta 1987 izvzamejo: 1. 
naložbe v gospodarsko nezadostno razvite občine v sociali- 
stičnih republikah, ki nimajo statusa nezadostno razvitih 
republik in to v višini sredstev, ki so po predpisih republik 
usmerjene za te namene; 2. plasmaji bank za pripravo, izgrad- 
njo in opremljanje 30.000 stanovanj za trg; in 3. plasmaji bank 
v zaloge in proizvodnjo umetnih gnojil. 

2. Zvezni izvršni svet bo do konca prvega trimesečja 1987 
proučil možnost delimitiranja plasmajev za investicijske kre- 
dite, ki spremljajo plasmaje bank iz stalnih sredstev Sklada 
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko 
nezadostno razvitih republik in avtonomnih pokrajin, v delu, 
ki se nanaša na združevanje dela in sredstev organizacij 
združenega dela « 

V skladu s spremembami zakona o Narodni banki Jugosla- 
vije je bil v odloku za leto 1987 uveden instrument obvezne 

rezerve na porast plasmajev bank nad določenim obsegom, ki 
bo v kombinaciji z instrumentom omejevanja plasmajev bank 
zagotavljal večjo fleksibilnost in učinkovitost kreditno-mone- 
tarne politike. Ker je to nov način urejanja obsega denarne 
mase, je Zbor republik in pokrajin na predlog Odbora za 
kreditno-monetarni sistem sprejel naslednji sklep: 

»Narodna banka Jugoslavije bo analizirala uporabo instru- 
menta obvezne rezerve na porast plasmajev bank, ki se bo 
uporabljal v kombinaciji z instrumentom omejevanja plasma- 
jev bank in po izteku prvega polletja o tem obvestila Zbor 
republik in pokrajin.« 

Zaradi potrebe po dodatnem povečanju interesa občanov in 
morebitnem širjenju namenov za dajanje kreditov občanom 
na osnovi prodaje deviz je Zbor republik in pokrajin sprejel še 
naslednji sklep: 

»Zvezni izvršni svet bo najkasneje do 31. marca 1987 poslal 
celovito analizo o deviznem varčevanju občanov, v kateri 
bodo proučeni vsi vidiki stimuliranja deviznega varčevanja, 
vključno tudi možnosti širjenja namenov dajanja kreditov na 
osnovi prodaje deviz občanov in vse večjega družbenega 
pomena tega varčevanja. Zvezni izvršni svet bo predlagal tudi 
ukrepe, ki bi bili zajeti v ta odlok že v drugem trimesečju 
1987.« 

3. ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O 
FINANCIRANJU FEDERACIJE 

Uveljavljeno je bilo stališče Skupščine SR Slovenije, da se 
temeljni prometni davek za leto 1987 zajema v takem 
odstotku, ki ne izključuje prispevka republik in pokrajin kot 
sistemskega vira za financiranje funkcij federacije. Federaciji 
pripada 75% prihodkov od plačanega temeljnega prometnega 
davka, republikam in avtonomnim pokrajinam pa 25%. 

V postopku usklajevanja je delegacija SAP Kosovo uveljav- 
ljala zahtevo, da ji federacija odstopi 80% temeljnega promet- 
nega davka ter da se dopolnilna sredstva za SAP Kosovo 
povečajo na raven prejšnjega srednjeročnega obdobja, poleg 
tega pa še za razliko, ki je nastala zaradi sprememb v načinu 
financiranja federacije. Zvezni izvršni svet in delegacije te 
zahteve niso sprejele, razen zahteve o povečanju dopolnilnih 
sredstev zaradi razlike, ki je nastala zaradi sprememb v 
načinu financiranja federacije. Zvezni izvršni svet je tako 
rešitev vgradil v proračun federacije za leto 1987. Po dolgo- 
trajnem usklajevanju je delegacija Skupščine SAP Kosova od 
navedenih zahtev odstopila. 

Zbor je na predlog Odbora za finance sprejel še naslednje 
sklepe: 

»Zvezni izvršni svet bo do 15. januarja 1987 predložil dopol- 
nitev zakona o dopolnilnih sredstvih SR in SAP v obdobju 
1986-1990, s katerim bo zagotovil SAP Kosovo razliko sred- 
stev, ki je nastala zaradi spremembe v načinu financiranja 
federacije.« 

»Zvezni izvršni svet bo do konca marca 1987 proučil pred- 
loge Skupščine SAP Kosovo, proučil stanje in probleme druž- 
benih in drugih služb v SAP Kosovo ter po potrebi in v skladu 
z realnimi možnostmi predlagal ustrezne ukrepe«. 

4. ZAKON O SKUPNEM OBSEGU 
PRORAČUNSKIH ODHODKOV FEDERACIJE ZA 
LETO 1987 

V celoti so bila uveljavljena stališča Skupščine SR Slovenije 
v zvezi s proračunom federacije za leto 1987. Proračun fede- 
racije se financira tudi s kotizacijo SR in SAP v znesku 396 
mlrd dinarjev. Razčiščena je bila bilančna konstrukcija zvez- 
nega proračuna (izkazani primanjkljaj v višini 234 mlrd dinar- 
jev je bil pokrit s povečanjem temeljnega prometnega davka). 
Zvezni izvršni svet je sprejel, da se v proračunu ne zagotav- 
ljajo sredstva iz naslova amortizacije zgradb v lasti federacije, 
ni pa sprejel našega predloga, (ki so ga podprle tudi nekatere 
druge delegacije) da se za toliko zmanjša skupen obseg 
proračuna. Na priporočilo Odbora za proračun Zveznega 
zbora, je Zvezni izvršni svet ta sredstva usmeril za krepitev 
materialnih rezerv, kar so vse delegacije podprle. 
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5. ZAKON O DOLOČITVI PRIHODKOV 
FEDERACIJE, Kl SE V LETU 1987 UPORABLJAJO 
ZA POTREBE GOSPODARSTVA 

Delegacija je uveljavila vse bistvene pripombe Skupščine 
SR Slovenije. V končnem besedilu zakona je določeno, da se 
45,93% carin in drugih uvoznih dajatev nameni za pospeševa- 
nje izvoza (s čimer se zagotavljajo sredstva za celoten instru- 
mentarij pospeševanja izvoza, ki je veljal v drugem polletju 
1986), 0,70% (vendar največ 6266 mio din) za splošno gospo- 
darstvo in turistično propagando v tujini, 0,16% (vendar naj- 
več 1464 mio din) za predstavništva Gospodarske zbornice 
Jugoslavije v tujini (samo do 30. junija) in 2,98% (vendar 
največ 26.670 mio din) za regres za umetna gnojila, semena in 
sredstva za zaščito rastlin. Sredstva za izvozne stimulacije 
niso limitirana v-absolutnem znesku. Morebitni »viški« zbra- 
nih sredstev za druge namene se obvezno dodatno usmerjajo 
za spodbujanje izvoza. 

Delegacija je uveljavila pripombo, da sredstva za financira- 
nje predstavništev Gospodarske zbornice Jugoslavije ter za 
druge namene ne vplivajo na višino sredstev, namenjenih 
izvoznim stimulacijam. Ni pa uveljavljena pripomba, po kateri 
bi se za nepravočasno izplačane stimulacije zaračunavale 
zamudne obresti. Po pojasnilu Zveznega izvršnega sveta 
imajo ta sredstva isti značaj kot proračunska sredstva, za 
katera se zamudne obresti ne zaračunavajo. Dogovorjeno je 
bilo, da o tem vprašanju podrobneje razpravljamo ob obrav- 
navi razlogov za neporavnavanje obveznosti republik in avto- 
nomnih pokrajin do federacije. 

Glede ureditve financiranja skupnih gospodarskih pred- 
stavništev in predstavništev Gospodarske zbornice Jugosla- 
vije, je zbor na predlog Odbora za finance sprejel poseben 
sklep, po katerem se financiranje predstavništev Gospodar- 
ske zbornice Jugoslavije zagotavlja za obstoječo mrežo teh 
predstavništev in njihovo zasedbo na dan 31. 12. 1986. Sred- 
stva za financiranje predstavništev Gospodarske zbornice 
Jugoslavije se zagotavljajo le prvo polletje leta 1987. Zbor je 
tudi priporočil Gospodarski zbornici Jugoslavije, da do 30. 
junija 1987 razreši način financiranja svojih predstavništev v 
tujini in da do tega datuma ne zaposluje novih delavcev v 
obstoječih predstavništvih. 

6. ZAKON O PRELOŽITVI VRAČANJA ANUITET 
ZA KREDITE, DANE ORGANIZACIJAM 
ZDRUŽENEGA DELA S PODROČJA SR ČRNE 
GORE, SR MAKEDONIJE IN SAP KOSOVO IZ 
SREDSTEV SKLADA FEDERACIJE ZA 
KREDITIRANJE HITREJŠEGA RAZVOJA 
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH REPUBLIK IN 
AVTONOMNIH POKRAJIN, KI ZAPADEJO 1. 
JANUARJA 1987 

Zakon je bil sprejet v predlaganem besedilu s tem, da je rok 
do katerega se organizacijam združenega dela iz navedenih 
republik in SAP Kosovo odlaga vračanje anuitet premaknjen 
na 30. junij 1987. Do takrat pa mora Zvezni izvršni svet na 
osnovi sklepa ob obravnavi problemov ekonomsko-finančne 
konsolidacije gospodarstva in bank v SR Črni gori, SR Make- 
doniji in SAP Kosovo pripraviti nov zakon, ki bo na selektivnih 
osnovah uredil odlaganje vračanja anuitet do leta 1990. 

7. ODLOK O PREDRAČUNU PRIHODKOV IN 
ODHODKOV TEČAJNIH RAZLIK IZ DOLOČENIH 
ZUNANJIH KREDITOV ZA LETO 1987 

Delegacija je delno uveljavila pripombo Skupščine SR Slo- 
venije, ki je delegacijo zadolžila, da v postopku usklajevanja 
odloka pridobi poročilo o realiziranih prihodkih in odhodkih 
po odloku, ki je veljal v letu 1986, saj je le na osnovi takšnega 
poročila možno sklepati o primernosti obsega posameznih 
postavk odloka za leto 1987. Zvezni izvršni svet je sicer sprejel 
našo pripombo, pojasnil pa je, da bodo podatki znani šele 
januarja 1987. Hkrati je ocenil, da ne kaže odlagati sprejetja 
odloka v začetek leta 1987, ker je potrebno zagotoviti 
ustrezne vire za pokrivanje obveznosti iz tega naslova že s 

sprejemanjem planskih dokumentov v republikah in avtonom- 
nih pokrajinah za leto 1987. 

Na predlog naše delegacije je predstavnik Narodne banke 
Jugoslavije izjavil, da bo Narodna banka Jugoslavije do konca 
februarja 1987 predložila Odboru za kreditno-monetarni 
sistem informacijo o realizaciji odloka za leto 1986. 

Ker so se z obrazložitvijo Zveznega izvršnega sveta strinjale 
vse delegacije in menile, da je odlok potrebno sprejeti in ker 
je Narodna banka Jugoslavije sprejela obveznost priprave 
poročila o realizaciji odloka za leto 1986, je delegacija Skupš- 
čine SR Slovenije dala soglasje k predlogu odloka. 

8. ODLOK O PREDRAČUNU PRIHODKOV IN 
ODHODKOV DEVIZNIH REZERV PRI NARODNI 
BANKI JUGOSLAVIJE ZA OBDOBJE OD 1. 
JANUARJA DO 30. JUNIJA 1987 

Delegacija ni uveljavila pripombe Skupščine SR Slovenije, 
da je potrebno zadržati letošnjo ureditev obračunavanja obre- 
sti na osnovi deponiranja deviznih vlog občanov pri Narodni 
banki Jugoslavije. Zvezni izvršni svet je namreč pojasnil, da 
bo s sprejetjem samoupravnega sporazuma bank o uskladitvi 
obresti na devizne hranilne vloge občanov, raven obrestnih 
mer znižana, tako da bodo banke z znižano obrestno mero, ki 
jo dobe od Narodne banke Jugoslavije lahko v celoti pokrile 
obresti za devizno varčevanje občanov. Zvezni izvršni svet je*" 
tudi pojasnil, da je povečana stopnja (46%) obresti, ki jih 
banke plačujejo NBJ za dinarske kredite iz naslova deponira- 
nih deviz občanov še vedno nižja od najugodnejših rednih 
obrestnih mer (od 1. 8. 1986 je bila ta obrestna mera 6%, po 1. 
8. 1986 pa 30%). Zvezni izvršni svet je menil, da se iz tega 
naslova ne pokrivajo le stroški deviznega varčevanja, ampak 
tudi izpad dohodka zaradi neustreznih dinarskih plasmajev 
bank. Zato je usmeritev Zveznega izvršnega sveta, da 
postopno izravnava višino obrestnih mer in tako sili banke, da 
izboljšajo dohodkovnost plasmajev. 

Delegacija se je z navedeno obrazložitvijo strinjala in odsto- 
pila od pripombe, ker sta se Zvezni izvršni svet in Narodna 
banka Jugoslavije hkrati zavezala izvesti ukrep prenosa še 
nedeponiranih deviz občanov v poslovnih bankah (300 mio 
dolarjev) na račun Narodne banke Jugoslavije, da bi se na ta 
način breme tečajnih razlik preneslo na Narodno banko Jugo- 
slavije. 

Svet guvernerjev Narodne banke Jugoslavije je v zvezi s tem 
sprejel odlok o deponiranju še nedeponiranih deviz občanov 
iz leta 1983, 1984 in 1985, ki ga mora Zvezni izvršni svet še 
potrditi. S tem bo razrešeno vprašanje deponiranja vseh deviz 
občanov iz preteklih let in izvršen prenos tečajnih razlik iz 
poslovnih bank na Narodno banko Jugoslavije. 

Zvezni izvršni svet se je tudi zavezal, da bo v januarju 1987 
obravnaval analizo finančnega položaja bank in po potrebi 
sprejel oziroma predlagal potrebne ukrepe za izboljšanje 
dohodkovnega položaja bank. 

9. ZAKON O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA 
REGRESIRANJE DELA STROŠKOV IZ NASLOVA 
OBRESTI ZA KREDITE ZA NAMENE V OKVIRU 
SELEKTIVNEGA PROGRAMA V KMETIJSTVU, 
UPORABLJENE V DRUGEM POLLETJU LETA 
1986 

Uveljavljena je pripomba Skupščine SR Slovenije, da so 
sredstva iz tega naslova izvzeta iz omejitve rasti sredstev za 
zadovoljevanje splošnih in skupnih potreb za leto 1987. Prav 
tako je razširjen selektivni program za regresiranje dela obre- 
sti za gojitev rib. 

10. ODLOK O DOLOČITVI SREDSTEV ZA 
REGRES ZA UMETNA GNOJILA, SREDSTVA ZA 
VARSTVO RASTLIN IN KAKOVOSTNO SORTNO 
SEME ZA LETO 1987 

V celoti so uveljavljene pripombe Skupščine SR Slovenije 
tako, da so navedena sredstva izvzeta iz omejitve rasti sred- 
stev za splošne in skupne družbene potrebe za leto 1987. 
Glede razširitve regresiranja za plemenski podmladek 
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goveda, ovac, svinj in konj pa je bilo dogovorjeno, da bodo za 
ta namen vse družbenopolitične skupnosti proučile možnost 
uvedbe posebnih stimulacij. 

11. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DEVIZNEM POSLOVANJU 

Glede na osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o deviznem poslovanju je delegacija uveljavila smi- 
selno ali v celoti večino pripomb in predlogov Skupščine SR 
Slovenije. Usklajena so bila določila, ki se nanašajo na: 

- pogoje za podaljšanje roka vnosa deviz v primeru prodaje 
na kredit in prodaje blaga in storitev iz carinskih con; v zvezi s 
sedanjimi problemi pravočasnega vnosa deviz je bil sprejet 
sklep, da mora Narodna banka Jugoslavije takoj uskladiti 
odlok, s katerim se določajo kriteriji za podaljšanje roka 
vnosa deviz glede na pogoje za plasma posameznih vrst blaga 
na tujih trgih, z zakonskimi določili; 
- sprejet je bil naš predlog, da mora pooblaščena banka 

pozvati organizacije združenega dela ali druge družbeno- 
pravne osebe, da polože dinarsko protivrednost naloga za 
plačilo v tujino dva dni pred dejansko izvršitvijo naloga. S tem 
se odpravljajo vzroki za dosedanjo neustrezno prakso, ko so v 
pogojih stalne uporabe 110. člena zakona ležala neobresto- 
vana velika sredstva organizacij združenega dela na računih 
poslovnih bank; 

- usklajena je bila dopolnitev, ki omogoča, da se družbeno 
priznane reprodukcijske potrebe organizacij združenega dela 
z daljšim ciklusom proizvodnje od enega leta določajo po 
triletnem povprečju uvoza in izvoza s tem, da bo kriterije za 
ugotavljanje takšnih vrst proizvodnje določala GZJ; 

- usklajeno je bilo dopolnilo glede načina povečevanja in 
zmanjševanja družbeno priznanih reprodukcijskih potreb v 
primeru povečanja ali zmanjšanja izvoza v tekočem letu v 
primerjavi z izvozom v prejšnjem letu tako, da bo korekcija pri 
aktivnih izvoznikih vedno odstotna (relativna), pri t. i. pasivcih 
pa bo povečanje relativno, zmanjšanje pa v absolutnem 
znesku; 

- usklajena je dopolnitev zakona, ki omogoča združevanje 
pravic do uvoza in plačila uvoza opreme za skupne izvozne 
programe, kakor tudi na podlagi sporazumov, sklenjenih v 
Gospodarski zbornici Jugoslavije po 122. členu zakona med 
organizacijami združenega dela, ki so povezane v skupni 
proizvodnji za izvoz; 

- sprejeto je bilo dopolnilo, da se evidentirajo transportnim 
organizacijam združenega dela kot opravljeni izvoz, tudi 
opravljene transportne storitve za domače naročnike na tujih 
relacijah, kar je pomembno za vse te organizacije združenega 
dela zaradi določanja statusa aktivca pri prednostnem porav- 
navanju nalogov v tujino; 

- po spremenjenem 114. členu se opravlja uvoz blaga v 
maloobmejnem in sosednem čezmorskem prometu ter sejem- 
skih kompenzacijskih poslih izven sicer izračunanih druž- 
beno priznanih reprodukcijskih potreb (blago na LBO režimu) 
do višine ustvarjenega izvoza. 

Od pomembnejših pripomb na osnutek zakona in dodatnih 
predlogov pa je delegacija le delno uveljavila pripombe k 
naslednjim členom: 

obvezna menjava deviz tujcem na meji (80. člen). 
Sprejet je bil spremenjen predlog Zveznega izvršnega 

sveta, po katerem le-ta lahko le izjemoma predpiše obvezno 
menjavo efektivnega tujega denaja na meji in sicer le za 
državljane tistih držav, ki so določile enako obveznost za naše 
državljane. Večina delegacij je takšno rešitev podprla, naša 
delegacija in končno še delegacija Sabora SR Hrvaške sta dali 
soglasje. 

poslovanje OZD z devizami na računih pri bankah v državi 
(100. člen) 

S spremembo 100. člena je bil določen nov namen, za 
katerega imajo organizacije združenega dela pravico držati 
devize na deviznem računu pri domači pooblaščeni banki, to 
je za devize iz kreditov mednarodnih finančnih organizacij, ki 
jih domači izvajalec uporabi za plačilo tujim dobaviteljem za 
izvedbo posla, ki je bil dobljen na mednarodni licitaciji pri 
nas. 

Zvezni izvršni svet je dobil pooblasilo, da določi natanč- 
nejše pogoje za držanje deviz na teh računih, ob tem pa je 
izjavil, da bo s svojim predpisom zaščitil organizacije združe- 

nega dela - imetnike teh računov pred monopolnim obnaša- 
njem bank. Tako Zvezni izvršni svet kot Zakonodajno-pravna 
komisija Zbora republik in pokrajin pa sta ugotovila, da je 
nezakonit medbančni sporazum, ki je enostransko urejal 
pogoje za poslovanje z devizami na teh računih. Zbor republik 
in pokrajin je zato posebej zadolžil Zvezni izvršni svet, da 
ukrene vse potrebno za prenehanje nezakonite prakse posa- 
meznih bank. 

Na predlog Odbora za ekonomske odnose s tujino je zbor 
sprejel še naslednji sklep: »Pristojni resor in Gospodarska 
zbornica Jugoslavije bosta z združenjem prometa Jugoslavije 
razjasnila problem zagotavljanja deviz za plačila v tujino za 
potrebe mednarodne špedicije in po potrebi predlagala 
ustrezne rešitve, upoštevajoč predlog Sabora SR Hrvaške v 
zvezi s členom 100. zakona o deviznem poslovanju.« 

določanje prednosti v plačevanju tujini v pogojih deviznega 
neravnovesja (110. člen) 

Sprejet je bil naš predlog dopolnitev, po katerem so tudi vsa 
plačila z deviznih računov iz 100. člena izenačena v prednosti 
plačevanja s fiksnimi in garantiranimi obveznostmi do tujine 
(prva prioriteta), s čimer se odpravljajo v lanskem letu prisotni 
problemi zamud pri plačevanju v tujino nosilcev teh računov 
(konsignacije, investicijska dela v tujini, agentsko poslovanje 
itd.), kar pomeni, da se morajo vsa ta plačila opravljati tekoče 
(promptno). 

Naša delegacija je umaknila predlog za dopolnitev 
110. člena, s katerim bi bilo v zakonu izrecno določeno, da bo 
Zvezni izvršni svet v podzakonskem aktu določil del (določen 
odstotek) deviz, ki jih smejo uporabljati banke za plačevanje v 
tujino izven omejitev prednostnega vrstnega reda, določe- 
nega .v tem členu in podzakonskem aktu, kakor tudi dopol- 
nilni predlog, da se v zakonu omeji uporaba tega člena na 
največ 90 dni. Zvezni izvršni svet je namreč vztrajal - ob 
podpori večine delegacij (razen naše delegacije in delegacije 
Sabora SR Hrvaške) - na opredelitvi, da to ni potrebno urejati 
v zakonu, saj bo Zvezni izvršni svet sam na podoben način 
uredil časovno omejitev uporabe 110. člena; glede izvzemanja 
dela deviz iz obveznega prednostnega vrstnega reda pri pla- 
čevanju v tujino pa je izjavil, da je to prav tako »možno 
urediti« v omenjenem podzakonskem aktu. 

V zvezi s tem je Zbor republik in pokrajin zadolžil Zvezni 
izvršni svet, da mu do konca januarja 1987 posreduje že 
sprejete oziroma predvidene spremembe podzakonskih aktov 
iz pristojnosti Zveznega izvršnega sveta in Narodne banke 
Jugoslavije, s katerimi bodo uresničeni nameni, zaradi katerih 
sta Skupščina SR Slovenije in sabor SR Hrvatske predlagala 
dopolnitve zakona glede delovanja deviznega trga. 

prerazporejanje pravic uvoza v okviru globalne kvote uvoza 
za potrebe turizma 

Sprejeta je bila rešitev, ki omogoča, da se smejo s sporazu- 
mom, ki ga sklenejo organizacije združenega dela po 
122. členu zakona v okviru Gospodarske zbornice Jugoslavije, 
prerazporediti tudi pravice uvoza, ki jih razdelijo organizacije 
združenega dela gostinstva in turizma v okviru ustreznega 
splošnega združenja in sicer tudi na organizacije združenega 
dela, ki so reprodukcijsko povezane z organizacijami združe- 
nega dela gostinstva in turizma. 

12. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DENARNEM SISTEMU 

Delegacija je uveljavila predlog Skupščine SR Slovenije za 
dopolnitev prvega odstavka 20. člena tako, da se v odloku o 
ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike določijo 
tudi okviri kreditno-monetarnih agregatov in inštrumenti, s 
katerimi se ureja količina denarja v obtoku. Na tej osnovi je 
dopolnjeno besedilo zakona s tem, da bo Skupščina SFRJ v 
odloku o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne poli- 
tike določila osnovne cilje in naloge kreditno-monetarne poli- 
tike, osnovne smeri politike plasmajev bank in skupnih osnov 
kreditne politike, usmerjanje primarne emisije, politiko 
obrestnih mer in inštrumente kreditno-monetarne politike. 
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13. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O NARODNI BANKI JUGOSLAVIJE IN 
ENOTNEM MONETARNEM POSLOVANJU 
NARODNIH BANK REPUBLIK IN NARODNIH 
BANK AVTONOMNIH POKRAJIN 

Delegacija je uveljavila vse bistvene pripombe Skupščine 
SR Slovenije. Tako je ohranjen dosedanji način financiranja 
narodnih bank republik in avtonomnih pokrajin iz naslova 
obresti za kredite iz primarne emisije in nadomestil za odstop- 
ljena sredstva Narodne banke Jugoslavije. 

Pripomba glede predlagane uvedbe obvezne rezerve na 
določene vrste kreditov bank je bila vsebinsko upoštevana 
tako, da se ukrep obvezne rezerve uporablja v kombinaciji z 
ukrepom omejevanja obsega rasti plasmajev bank in, da se ta 
obvezna rezerva nanaša le na določene kredite, in sicer iznad 
določenega obsega limita plasmajev bank. 

Prav tako je delegacija uveljavila pripombe k tistim določ- 
bam zakona, ki se nanašajo na pristojnosti in način odločanja 
Sveta guvernerjev. Uveljavljen je bil tudi predlog, da se razširi 
število vprašanj, o katerih odloča Svet guvernerjev z dvotret- 
jinsko večino. S tako dopolnitvijo in z ukinitvijo konsenza so 
soglašale tudi druge delegacije. 

Le delno pa je bila upoštevana pripomba Skupščine SR 
Slovenije v zvezi z uvedbo kontrolorjev bank s tem, da je 
ohranjen inštitut kontrolorjev za izvajanje predpisov s 
področja ekonomskih odnosov s tujino v bankah, pooblašče- 
nih za poslovanje s tujino. S takšno rešitvijo se je delegacija 
strinjala, saj gre za način izvajanja kontrole, ki je že predpisan 
v zakonu o deviznem poslovanju. 

V zvezi z usmerjanjem viškov prihodkov narodnih bank je 
na naš predlog Odbor za kreditno-monetarni sistem predlagal 
Zboru republik in pokrajin, da sprejme naslednje priporočilo: 

»Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ priporoča soci- 
alističnim republikam in socialističnima avtonomnima pokra- 
jinama, da viške prihodkov, ki izhajajo iz udeležbe na obresti 
iz sredstev primarne emisije, usmerjajo za subvencijo v kme- 
tijstvo in izvoz, za pokrivanje realiziranih tečajnih razlik pri 
Narodni banki Jugoslavije in zagotavljanje sredstev za bla- 
govne rezerve.« 

14. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O SISTEMU DRUŽBENE KONTROLE 
CEN 

V postopku usklajevanja zakona so imele delegacije skupš- 
čin republik in pokrajin do nekaterih predlaganih sprememb 
bistveno različna mnenja, zato je bilo usklajevanje težavno. 
Vse delegacije so imele pooblastila za usklajevanje zakona in 
uveljavljanje pripomb ter da po končanem usklajevanju dajo 
soglasje k predlogu zakona. Zato so delegacije, izhajajoč iz 
pripomb svojih skupščin, bolj iskale nove formulacije posa- 
meznih členov, kot pa vztrajale samo na svojih pripombah. 

Delegacija Skupščine SR Slovenije je uveljavila večino pri- 
pomb in predlogov, in sicer: 

- da so v razčlembo skupnih elementov za oblikovanje cen 
v gospodarski infrastrukturi vključeni tudi porabniki, organizi- 
rani v samoupravnih interesnih skupnostih ali drugih oblikah 
organiziranosti porabnikov: 

- da je Zvezni izvršni svet dolžan dati soglasje k razčlembi 
elementov za oblikovanje cen v gospodarski infrastrukturi v 
30 dneh. V kolikor v tem roku ne da soglasja, je Zvezni izvršni 
svet dolžan v naslednjih 30 dneh obvestil Skupščino SFRJ; 

- da je funkcija zaščitnih cen v tem, da se z njimi zagotavlja 
dolgoročni ekonomski interes proizvajalcev za povečanje 
dogovorjene oziroma pogodbene proizvodnje osnovnih kme- 
tijskih proizvodov, ne pa katerekoli kmetijske proizvodnje; 

- da ukrepi neposredne kontrole cen še naprej veljajo le 
največ 6 mesecev; 

- da ukrepov neposredne kontrole cen ni mogoče uveljaviti 
za nove proizvode, ki so rezultata domačega izumiteljskega in 
razvojnega dela in so zaščiteni s patentom, modelom ali 
vzorcem (v smislu zveznega zakona, s katerim je urejena 
zaščita izumov in tehničnih izboljšav). 

Delegacija pa ni uspela uveljaviti predloga, po katerem bi 
zaščitne cene za odkup dogovorjenih količin kmetijske proiz- 
vodnje veljale le za potrebe odkupa blagovnih rezerv, ne pa 

tudi za organizacije združenega dela, ki na podlagi dolgoroč- 
nih pogodb o preskrbi ali na podlagi samoupravnih sporazu- 
mov o skupnih vlaganjih realizirajo kmetijsko proizvodnjo na 
dolgoročnih osnovah. Našega predloga, da naj to ne velja za 
proizvodnjo, ki se realizira na dolgoročnih osnovah z združe- 
vanjem sredstev in dela, ni podprla nobena delegacija in tudi 
ne Zvezni izvršni svet. Zvezni izvršni svet je odločno vztrajal 
pri predlagani dopolnitvi in jo utemeljeval, da obveznost 
odkupa pogodbenih količin po zaščitnih cenah zagotavlja 
varnost in stabilnost proizvajalcev ter vzpodbuja širjenje 
pogodbene proizvodnje. Zato da bi se odpravljale morebitne 
nepravilnosti na področju zaščitnih cen pa je v dopolnitvi 
zakona določena obveznost Zveznega izvršnega sveta, da v 
sodelovanju z izvršnimi sveti SR in SAP v prvi polovici teko- 
čega leta prouči zaščitne cene in jih po potrebi uskladi ali 
spremeni. 

Predlagani spremembi oziroma dopolnitvi 13. člena veljav- 
nega zakona je poleg naše delegacije nasprotovala še delega- 
cija Sabora SR Hrvaške, medtem ko so se delegacije drugih 
SR in SAP s predlagano spremembo oziroma dopolnitvijo 
strinjale. Delegati v Odboru Zbora republik in pokrajin za trg 
in cene so sicer soglašali z našim mnenjem, da so elementi na 
podlagi katerih delavci v TOZD opravljajo družbeno kontrolo 
cen in obveznosti organov upravljanja v zvezi z obveščanjem 
delavcev o nameravanem povečevanju cen, ustrezno oprede- 
ljene v veljavnem zakonu. Zvezni: izvršni svet pa je odločno 
vztrajal pri predlagani spremembi in jo utemeljeval, da so 
delavci pri opravljanju družbene kontrole cen dolžni upošte- 
vati gibanje izvoznih in uvoznih cen, gibanje proizvodnje, 
zalog itd. ter določati politiko cen in spremljati izvajanje te 
politike v skladu s cilji in nalogami določenimi v planskih 
aktih družbenopolitičnih skupnosti. Da pa bi delavci takšno 
nalogo lahko opravljati, morajo biti obveščeni o relevantnih 
elementih za oblikovanje cen. 

Vse delegacije so menile, da takšne, z zakonom določene 
obveznosti, lahko prispevajo k bolj učinkoviti družbeni kon- 
troli cen ter so s predlaganimi spremembami soglašale. Dele- 
gacija Skupščine SR Slovenije je rezervo umaknila, ker je 
ocenila, da so s spremembami zakona dane nekatere koristne 
novosti, zaradi katerih bi bilo neprimerno odložiti sprejem 
zakona. 

Delegacija ni uspela v celoti uveljaviti predlogov Skupščine 
SR Slovenije, da se v zakonu določijo roki za izdajo soglasja, 
obveznega predhodnega obvestila ali vračanja cen. Podprla 
nas ni nobena delegacija, prav tako tudi ne Zvezni izvršni svet, 
ki je menil, da mora imeti Zvezni izvršni svet možnost, da v 
sodelovanju z republiškimi organi določa navedene roke, 
odvisno od razmer na trgu in razlogov, zaradi katerih je ukrep 
neposredne kontrole cen predpisan. 

Na predlog Odbora za trg in cene je zbor sprejel še nasled- 
nji sklep: 

»Zaradi doslednega izpolnjevanja opredelitev iz družbe- 
nega plana Jugoslavije za obdobje 198&-1990 bo Zvezni 
izvršni svet najkasneje do konca marca 1987 predložil Zboru 
republik in pokrajin Poročilo o delovanju in značaju zaščitnih 
cen osnovnih kmetijskih proizvodov s predlogi ukrepov za 
njihovo delovanje.« 

15. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O PROMETU BLAGA IN STORITEV S 
TUJINO 

Delegacija je v celoti uveljavila najpomembnejše pripombe 
Skupščine SR Slovenije k osnutku sprememb in dopolnitev 
tega zakona. Najpomembnejše spremembe in dopolnitve 
zakona so glede pogojev za vpis organizacij združenega dela 

,v sodni register za opravljanje zunanjetrgovinskih poslov v 
8. členu zakona: 

- proizvajalne organizacije združenega dela morajo kot 
pogoj dosegati le določen obseg izvoza v primerjavi s 
celotno vrednostjo proizvodnje, ne pa tudi, da same oprav- 
ljajo določen del zunanjetrgovinskega poslovanja, 

- pri ugotavljanju obsega izvoza kot pogoja za opravljanje 
zunanjetrgovinskega prometa se šteje tudi izvoz na podlagi 
pogodb v proizvodni kooperaciji in drugih oblikah poslovno- 
tehničnega sodelovanja z drugimi domačimi organizacijami 
združenega dela, 

22 poročevalec 



- izvoz storitev je le deloma upoštevan pri ugotavljanju 
pogojev in sicer le če gre za posle oplemenitenja, za druge 
vrste stritev bo Zvezni izvršni svet ponovno celoviteje proučil 
pogoje za opravljanje izvoza drugih vrst storitev, kar je 
potrebno tudi zaradi v letu 1986 začetih pogajanj za spre- 
membo splošnega sporazuma o trgovini (GATT), kjer razvite 
države zahtevajo svobodnejši pretok storitev, 

- najpomembnejša sprememba v 8. členu omogoča, da se 
tudi v okviru iste DO ali SOZD vpišeta v sodni register dve ali 
več TOZD oziroma DO, če gre za specializacijo in delitev dela 
pri opravljanju gospodarskih storitev v zunanjetrgovinskem 
prometu, 

- enako pomembna je dopolnitev, ki omogoča, da se DO ali 
SOZD avtomatično registrira za opravljanje zunanjetrgovin- 
skega prometa, če ena ali več TOZD ali DO v njeni sestavi 
izpolnjuje pogoje iz tega zakona in ustreznega podzakon- 
skega akta; to omogoča ustrezno delitev dela v okviru DO in 
SOZD ter nadaljevanje opravljanja pretežnega dela zunanjetr- 
govinskega poslovanja tistih DO in SOZD, kjer vsaj ena od 
organizacij v sestavi izpolnjuje pogoje, 
- pomembna je tudi dopolnitev, ki omogoča odločanje o 

tem, katera TOZD, DO ali SOZD bo opravljala zunanjetrgovin- 
ski promet, tudi z drugim samoupranim splošnim aktom, ne le 
s samoupravnim sporazumom o združitvi, 

- rok za uskladitev registracije sedanjih zunanjetrgovin- 
skih organizacij je bil podaljšan glede prijave do 19. februarja 
1987, za odločitev pristojnega zveznega upravnega organa pa 
do konca junija 1987. 

Med drugimi spremembami je pomembno še črtanje 
določbe dosedanjega tretjega odstavka 125. člena, po kateri 
so morale OZD in druge družbenopravne osebe dobiti 
soglasje Gospodarske zbornice Jugoslavije za uvoz opreme, 
razvrščene v obliko pogojno prostega uvoza (LBO), da se 
takšna oprema ne proizvaja v ustrezni količini, kvaliteti in ceni 
v državi. To bo bistveno zmanjšalo administriranje na tem 
področju in pocenilo uvoz takšne opreme. 

2 dopolnitvijo zakona je tudi sproščen uvoz opreme za 
nosilce samostojnega osebnega dela s sredstvi v lasti ob- 
čanov. 

Zakon je bil sprejet na 8. seji Zbora republik in pokrajin dne 
10.12.1986. 

INFORMACIJA 

o sprejetih zakonih na 10. seji Zveznega zbora 

Skupščine SFRJ, 26. 12. 1986 

Zvezni zbor Skupščine SFRJ je na svoji zadnji seji 26. 12. 
1986 sprejel naslednje sistemske zakone: zakon o celotnem 
prihodku in dohodku, zakon o amortizaciji družbenih sred- 
stev, zakon o sanaciji in prenehanju organizacij združenega 
dela, zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o službi 
družbenega knjigovodstva, zakon o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o temeljih bančnega in kreditnega sistema, 
zakon o spremembah zakona o zatiranju nelojalne konku- 
rence in monopolnih sporazumov ter zakon o spremembah 
zakona o obveznem združevanju dela in sredstev organizacij 
združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom blaga in storitev, 
s proizvodnimi organizacijami združenega dela. 

Pri oblikovanju vseh zakonov velja posebej poudariti 
pomemben prispevek delegatov iz vseh republik in avtonom- 
nih pokrajin ter zelo korekten in kooperativen odnos predla- 
gatelja - Zveznega izvršnega sveta. Le ta je sprejemal pred- 
loge delegatov, ki so bili na liniji dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije in tako usmerjeni v izboljšavo predlo- 
ženih rešitev. V delovnih telesih Zveznega zbora so bili po 
naši oceni predloženi osnutki zakonov izboljšani, nekateri 
med njimi pa v posameznih poglavjih skoraj v celoti spreme- 
njeni. To je rezultat skupne pripravljenosti delegatov in pred- 
lagatelja za oblikovanje takšnih rešitev, ki ohranjajo ustavne 
opredelitve in, ki naj bi omogočile izhod iz krize. V takšnem 
načinu določanja predlogov zakonskih določil pa delež dele- 
gatov iz SR Slovenije ni bil nepomemben. 

Skupno vsem tem sprejetim zakonom je, da konkretno 
uveljavljajo opredelitve dolgoročnega programa ekonomske 
stabilizacije in usmeritve XIII. kongresa ZKJ, še posebej s tem, 
ko dajejo sistemske temelje za odločnejše uveljavljanje real- 
nih ekonomskih kategorij ter tržnih zakonitosti skupaj z večjo 
samoupravno samostojnostjo pa tudi ekonomsko odgovor- 
nostjo organizacij združenega dela in drugih samoupravnih 
organizacij ter skupnosti. 

Ce zanemarimo težave in nevarnosti, ki jih prinaša spreje- 
manje tako pomembnih sistemskih zakonov po hitrem 
postopku, potem lahko ocenimo, da bi sprejeti zakoni morali 
pomeniti pomemben korak v smeri bistveno večjega uveljav- 
ljanja ekonomskih meril v našem gospodarjenju in hkrati 
krepitev položaja delavca pri ustvarjanju in razporejanju 
dohodka in pri oblikovanju politike delitve osebnih dohodkov 
na podlagi dela in rezultatov upravljanja z družbenimi sred- 
stvi. 

Zakon o celotnem prihodku in dohodku prinaša nov model 
revalorizacije družbenih sredstev pa tudi revalorizacijskih 
učinkov v okviru bilanc uspeha in bilanc premoženja uporab- 
nikov družbenih sredstev. Ta model je za razmere visoke 
inflacije mnogo primernejši, kot je bil dosedanji. Omogoča 

bistveno bolj zdrave odnose v gospodarjenju z družbenimi 
sredstvi in ohranja njihovo realno vrednost. Onemogoča pri- 
kazovanje tako imenovanega fiktivnega dohodka in na ta 
način postavlja vse oblike porabe v realne okvire, to je tiste, ki 
jih omogočajo dejanske materialne zmožnosti. Rešitve v 
zakonu ustvarjajo pogoje za realno vrednotenje proizvodnih 
dejavnkov, vštevši tu tudi prehod na realno pozitivne obrestne 
mere in realen tečaj dinarja. 

V zakon je vgrajen tudi model razporejanja dohodka v 
organizacijah združenega dela. Ta del zakona (IV. poglavje) je 
v sami skupščini oziroma njenih delovnih telesih doživel naj- 
večje spremembe glede na prvotni osnutek zakona. V spreje- 
tih rešitvah se v celoti ohranja družbeno ekonomska katego- 
rija in vsebina dohodka, čistega dohodka in osebnih dohod- 
kov Dohodek je enotna kategorija - celovita, ki jo delavci 
razporejajo za razvoj materialne osnove dela in za rezerve ter 
za svojo osebno in skupno porabo. 

Bruto osebni dohodek je enoten in iz njega se lahko izlo- 
čajo le prispevki za osnovno izobraževanje, osnovno varstvo, 
socialno varstvo in za invalidsko ter pokojninsko zavarovanje 
in to v skladu z republiškim oziroma pokrajinskim zakonom. 
Osebni dohodki se sicer izkazujejo po dveh osnovah in sicer 
za živo delo ter za rezultate upravljanja in gospodarjenja z 
družbenimi sredstvi, ter so v celoti odvisni od ustvarjenega 
dohodka. Bruto osebni dohodek iz živega dela je pomemben 
tudi pri opredeljevanju kdaj je organizacija združenega dela v 
izgubi. Merila in kriterije za njegovo višino bodo oblikoval 
podpisniki v družbenem dogovoru. Ta del zakona o celotnem 
prihodku in dohodku se bo pričel uveljavljati s 1. julijem 1987. 
Prvi del, ki se nanaša na revalorizacijo pa se uporablja od 1. 
januarja 1987. Ocenjujemo, da smo na ta način kar najbolj 
celovito upoštevali tudi stališča 24. seje CK ZKJ ter predloge 
in mnenja, ki so bila izoblikovana v naši republiki. 

Jasno je, da rešitve, ki so vgrajene v ta obračunski zakon, 
niso perfektne, vendar v osnovi le obetajo ugotavljanje 
stvarno ustvarjenega dohodka in delitev samo tistega, kar je 
bilo z delom in gospodarjenjem pridobljeno. Pričakovati je 
treba, da so razsežnosti novosti takšne, da bodo sprva pov- 
zročile pravi šok v našem gospodarstvu, bankah in tudi pri 
drugih uporabnikih družbenih sredstev in skoraj travmatično 
obdobje prilagajanja naših gospodarskih subjektov na nove 
pogoje gospodarjenja. 

Z zakonom o amortizaciji dobivamo stvarno možnost, da se 
v pogledu zagotavljanja enostavne reprodukcije osnovnih 
sredstev približamo k temu cilju tudi v pogojih visoke inflacije. 
Z odpravo cele vrste izjem pri obveznosti obračunavanja 
amortizacije osnovnih sredstev in z nekaterimi višjimi predpi- 
sanimi amortizacijskimi stopnjami ter s sprotnim revalorizira- 
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njem stroška amortizacije že med letom je treba računati, da 
bo tudi amortizacija postala realnejša v sistemu. Ostajajo pa v 
veljavi nekatere trajne oziroma začasne oprostitve od obraču- 
navanja polne amortizacije na področju gospodarske infra- 
strukture, družbenih služb in uporabnikov proračunskih sred- 
stev, kar so vse sprejemljive rešitve. 

K večji finančni disciplini v našem sistemu bodo prispevale 
spremembe zakona o službi družbenega knjigovodstva, ki 
brezkompromisno zahteva poravnanje zapadlih obveznostih 
drugim osebam v sistemu preden lahko organizacija združe- 
nega dela razpolaga z denarnimi sredstvi na svojem žiro 
računu, in zakona o sanaciji in prenehanju organizacij zdru- 
ženega dela. Slednji predvideva zdaj tudi dosti ostre ukrepe 
zoper nelikvidno organizacijo združenega dela, zaostruje pa 
tudi obravnavanje zgubašev ter odgovornost poslovnih in 
upravljalnih organov za nastanek tovrstne težave v poslova- 
nju. Gospodarska infrastruktura je v zakonu obravnavana 
nekaj manj ostro. Dobro je, da v novih rešitvah pridobiva 
pomembnejšo in odgovornejšo vlogo sanator. Te rešitve 
povečujejo tudi vlogo delovnih in sestavljenih organizacij pri 
sanaciji. Vloga banke v postopkih sanacije je omejena, vendar 
se banke lahko tudi po novem neposredno vključujejo v 
sanacijo, če ni mogoče najti drugih kreditno sposobnih sana- 
torjev in če se za to odloči zbor banke. Oceniti je treba, da te 
novosti dajejo določene možnosti, da pride v praksi do hitrej- 
šega prestrukturiranja našega združenega dela in do odprav- 
ljanja temeljnih žarišč nelikvidnosti in nerentabilnosti v 
našem gospodarstvu. Glede na številne prehodne rešitve pa 
seveda obstoji nevarnost, da ne bo prišla ostrina v zakon 
vgrajenih ukrepov do povzročiteljev nelikvidnosti in izgub v 
praksi dovolj do izraza. 

Spremembe na področju temeljev bančnega in kreditnega 
sistema zaostrujejo odgovornost bank in njihovih organov za 
njihovo likvidnost. Jasneje so s temi spremembami oprede- 
ljene tudi odgovornosti ustanoviteljev temeljne banke. Novo- 
sti na področju vloge banke pri sanaciji zgubašev so tu 
takšne, kot jih vsebuje tudi zakon o sanaciji in prenehanju 
organizacij združenega dela. 

Š spremembami in dopolnitvami na področju zakona o 
zatiranju nelojalne konkurence in monopolnih sporazumov se 
poskuša natančneje opredeliti dejanja nelojalne konkurence 

in monopolnega sporazumevanja in zaostriti odgovornost 
vseh subjektov. 

Glede na vse povedano je naša ocena, da so sprejete 
sistemske novosti pomembne. So plod trdne odločenosti ZIS- 
a uresničiti določila dolgoročnega programa gospodarske 
stabilizacije in resolucije XIII. kongresa ZKJ pa tudi zelo 
enotne načelne pddpore delegatov v Zveznem zboru iz cele 
Jugoslavije. 

• 
Za omenjene zakone je v Sloveniji vladal izredni velik in- 

teres. 
Republiška konferenca SZDL Slovenije je zavedajoč se 

pomembnosti teh zakonov sklicala konferenco samoupravnih 
delegacij in skupnosti, ki je opredelila stališča in predloge do 
vseh teh zakonov, za delegate iz SR Slovenije v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ. 

Delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru so dobili tudi 
mnenja, predloge in pripombe od številnih organizacij zdru- 
ženega dela, strokovnih združenj in društev, znanstvenih 
delavcev, skupščin občin, komisije Skupščine SR Slovenije za 
spremljanje izvajanja zakona o združenem delu, Gospodarske 
zbornice Slovenije, Vrhovnega sodišča SR Slovenije, bank, 
Službe družbenega knjigovodstva in od upravnih in izvršnih 
organov. 

Poleg tega so delegati imeli številne razgovore v okoljih kjer 
živijo in delajo in so ob tej priliki dobili koristne sugestije, 
mnenja in stališča za delo v delovnih telesih Zveznega zbora, 
ki so obravnavala te zakone. 

V svojih razpravah in zavzemanju na sejah delovnih teles so 
izhajali iz teh mnenj in stališč in so na podlagi tega v sodelo- 
vanju z delegati iz drugih SR in SAP uveljavili poglavitne 
usmeritve, ki so bile vgrajene v posamezne zakone, še zlasti 
glede ugotavljanja in razporejanja dohodka in čistega 
dohodka temeljne organizacije v zakonu o celotnem prihodku 
in dohodku, ki je bil od vseh 7 zakonov gotovo najpomemb- 
nejši. 

Zvezni izvršni svet je hkrati z omenjenimi zakoni predložil 
tudi zakon o spremebah in dopolnitvah zakona o temeljih 
sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugo- 
slavije in sprejel predlog pristojnih delovnih teles Zveznega 
zbora, da se ta zakon obravnava po rednem (dvofaznem) 
postopku, ki se bo šele začel. 
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