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SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE
ZA DELEGACIJE

SKLIC SEJ ZBOROV-SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
28. julija 1982
Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine
SR Slovenije so sklicane za
sredo, 28. julija 1982.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor bodo obravnavali:
- poročilo o uresničevanju
družbenega plana SR Slovenije v prvih dveh letih srednjeročnega obdobja 2 analizo
izvajanja družbenega plana SR
Slovenije v letih 1981-1982, z
oceno možnosti njegovega
uresničevanja v prihodnjih letih (ESA - 59) in poročila sa-
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moupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje'
in družbenih dejavnosti o izpolnjevanju planskih nalog,
poročila bank o uresničevanju
nalog iz dogovora o temeljih
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985, informacijo o oskrbi SR Slovenije z energijo v obdobju od januar do april 1982 z oceno do
konca leta ter ukrepi za zagotovitev energetske oskrbe, po-,
ročilo o oskrbi z lesom in lesnimi proizvodi in poročile o
realizaciji politike cen v SR
Sloveniji v prvih petih mesecih

1982;
- poročilo o uresničevanju
nalog in ciljev glede skladnejšega regionalnega razvoja SR
Slovenije (ESA 57);
- poročilo o uresničevanju
družbene usmeritve razporejanja dohodka pri oblikovanju in
delitvi sredstev za osebne dohodke in skupno porabo v letu
1981 (ESA 56);
- predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah
zakona o upravah za družbene
prihodke (ESA - 924);
- predlog dogovora o temeljnih vprašanjih položaja,
organizacije in delovanja
upravnih organov za družbene
prihodke.
Zbor združenega dela in
Zbor občin bosta obravnavala:
- poročilo Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije o ure-

sničevanju nalog in ugotovitev, predlogov in sklepov
Skupščine SR Slovenije z dne
28. 10. 1981 pri izvajanju sanacijskih postopkov po zaključnih računih za leto 1981 s poročili Gospodarske zbornice
Slovenije, Sklada skupnih rezerv gospodarstva Slovenije in
Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji;
- poročilo o skladnosti samoupravnih sporazumov, ki
urejajo cene, s kriteriji za oblikovanje cen in z dogovori o
izvajanju politike cen;
- predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sprejme
družbeni dogovor o varstvu in
gojitvi določenih vrst avtohto-*
ne divjadi na območju gojitvenih lovišč, ki imajo značaj narodnega ali krajinskega parka
(ESA 23);

PRILOGA:
POROČILO
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o uresničevanju nalog in ugotovitev,
predlogov in sklepov Skupščine SR Slovenije z dne 28. 10. 1981 pri izvajanju
sanacijskih postopkov po zaključnih računih za leto 1981 (ESA-67)
POROČILO
Gospodarske zbornice Slovenije o rzareševanju problematike izgub po zaključnih
računih za leto 1981 (ESA-67)
POROČILO
o aktivnosti Sklada skupnih rezerv gospodarstva Slovenije v zvezi z izgubami
gospodarstva, izkazanimi v zaključnih rakunih za leto 1981 (ESA-67)
NEKATERE AKTIVNOSTI
Službe družbenega knjigovodstva v zvezi z organizacijami združenega dela, ki so
v zaključnih računih 1981 ugotovile izgubo (ESA-67)
POROČILO
o realizaciji politike cen v SR Sloveniji v prvih petih mesecih 1982
INFORMACIJA
o oskrbi SR Slovenije z energijo v obdobju januar-april 1982 z oceno do konca
leta ter ukrepi' za zagotovitev energetske oskrbe (ESA-k 59)

- družbeni dogovor o orga- osnutek zakona o oprostiniziranju in financiranju XIV. tvi carine in drugih uvoznih
zimskih olimpijskih iger 1984. davščin za uvoz opreme in releta v Sarajevu;
produkcijskega materiala za
- osnutek zakona o zagoto- XIV. zimske olimpijske igre Savitvi sredstev za člansko vlogo rajevo 1984.
Socialistične federativne repuVsi trije zbori imajo na
blike Jugoslavije v Skupnem dnevnem redu sej še:
skladu za primarne proizvode.
- volitve in imenovanja
Zbor združenega dela bo
- predloge in vprašanja deobravnaval tudi:
legatov.

družbenega sveta za republi- ozemlja Socialistične avtonoško upravo za družbene pri- mne pokrajine Kosovo iz sredhodke;
stev Sklada federacije za kre- predlog zakona o ustano- ditiranje hitrejšega razvoja govitvi družbenega sveta za re- spodarsko manj razvitih repupubliško upravo za družbene blik in avtonomnih pokrajin;
prihodke;
- sklep ob obravnavi osnut- sklep ob obravnavi predlo- ka zakona o spremembi zakoga dogovora o oblikovanju. na o obveznostih, ki jih prevzadružbenega sveta za upravno mejo republike in avtonomni
področje izvrševanja kazen- pokrajini za vračanje anuitet
skih sankcij;
za kredite, dane Socialistični
- predlog zakona o ustano- avtonomni pokrajini Kosovo iz
vitvi družbenega sveta za Sklada federacije za kreditiraSKLIC SEJE SKUPŠČINE KULTURNE
upravno področje izvrševanja nje hitrejšega razvoja gospoSKUPNOSTI SLOVENIJE
kazenskih sankcij.
darsko manj razvitih republik
Zbor združenega dela in Zbor in avtonomnih pokrajin v dobi
8. julija 1982
občin sta sprejela:
do leta 1980.
- predlog zakona o zaključ- Zbor občin in Družbenopolinem računu o izvršitvi prora-. tični zbor sta obravnavala:
SR Slovenije za leto
- predlog za izdajo zakona o
Skupščina Kulturne skup- drugim obravnavala tudi čuna
1981;
evidenci
nastanitve občanov in
nosti Slovenije bo na seji 8. spremembe in dopolnila sajulija 1982 kot enakopraven moupravnega sporazuma o
zbor z zbori Skupščine SR temeljih plana Kulturne skupSlovenije obravnavala:
nosti Slovenije za obdobje NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI
- predlog zakona o knjižni- 1981-1985 v letih 1983-1985;
Zbor združenega dela:
čarstvu;
osnutek poslovnika o delu
- predlog za izdajo zakona skupščine in drugih organov
Marija Masnec, Srečko Tušar, Miran Fakin, Jože Bešvir,
o umetniških dejavnostih in o Kulturne skupnosti Slovenije Ivan Možina, Anton Rosa, Herman Kunej, Stanislav Kristan,
posredovanju kulturnih vre- ter predlog programa dela Miha Lesar, Simon Černe, Vlado Borovinšek, Franjo Kočila,
dnot.
skupščine Kulturne skupnosti Rudi Šepič, Franc Škufca, Peter Bekeš, Jože Humer, Branko
Skupščina Kulturne skup- Slovenije do konca letošnje- Vavpotič, Anemari Šprah, Marko Mikuž, Tomaž Banovec,
nosti Slovenije bo na seji med ga leta.
Slavko Štante, Bernard Krivec, Emil Tomažič, Danilo Bašina,
Bojan Ušeničnik.
PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
16. junija 1982

Delegati Zbora združenega
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije so na skupnem zasedanju poslušali
uvodno besedo k poročilu republiškega sekretariata za
notranje zadeve o varnostnih
razmerah v letu 1981 in aktivnosti organov za notranje zadeve, ki jo je podal Tomaž
Ertl, član Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije in republiški sekretar za notranje
zadeve ter uvodno besedo k
poročilu o uresničevanju
enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti
ob naravnih in drugih nesrečah v SR Sloveniji, ki jo je
podal Martin Košir, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slo-

venije in republiški sekretar
za ljudsko obrambo.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor so na ločenih sejah sprejeli.
- ugotovitve, sklepe in priporočila ob obravnavi poročila
Republiškega sekretariata za
notranje zadeve o varnostnih
razmerah v letu 1981 in aktivnosti organov za notranje zadeve;
- ugotovitve, priporočila in
sklepe ob obravnavi poročila o
uresničevanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti
in obveznosti ob naravnih in
drugih nesrečah v SR Sloveniji;
- sklep ob obravnavi predloga dogovora o oblikovanju

POPRAVEK
V 11. številki Poročevalca - 14. 6. 1982je prišlo pri razporedu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ za vzdrževanje stikov s skupščinami občin in
skupščinami posebnih družbenopolitičnih skupnosti v SR
Sloveniji do napake. V seznamu sta bili zamenjani imeni.
Pravilno se glasita:
32. Maribor Rotovž
Ela Ulrih-Atena
33. Maribor-Pobrežje
Viktorija Kuhar
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Zbor občin:
Janez Železnik, Stanko Vraničar, Livij Jakomin, Rade Živanović, Franc Čuček, Matevž Dagarin, Franc Dežman, Boris Jurakovič, Franc Travnikar, Jože Uršlj, Stanko Zlobko,
Branko Bračko, Bojan Ušeničnik, Kamil Lasič, Slavko Polanič, Miha VVohinz, dr. Matjaž Kmecl, Doroteja Stipanič, Jožica Kampuž, Martin Butkovič, Iztok Medvešček, Franc Renier, Emii Dolčič, Franc Lavrič, Janko Vujica, Anton Pengov,
Marjana Pavlič, Rozika Jeznik, Janez Henigman, Jože Bartole, Tomaž Banovec, Marija Stanič, Ivo Bernard, Jože Globačnik, Jože Marolt.
Družbenopolitični zbor:
Robert Černe, Vinko Hafner, Lado Kocjan, Ivan Kramer,
Milan Kučan, Edo Kranjčevič, dr. Ciril Ribičič, Marjan Kotar,
Valerija Škerbec, Kristina Kobal, Silva Jereb, Igor Križman,
Jože Sušmelj.
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah;
- predlog za izdajo zakona o
ustanovitvi delovne organizacije Restavratorski center z
osnutkom zakona;
- predlog odloka o načrtu
statističnih raziskovanj v SR
Sloveniji v letu 1982;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o določitvi končnih
uporabnikov in načinu odplačila kreditov, ki jih Narodna
banka Jugoslavije najame v
1982. letu za zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v plačilih s
tujino;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o preložitvi vračanja
anuitet za kredite, dane organizacijam združenega dela z

o registru prebivalstva (Zbor
občin je predlog za izdajo zakona sprejel, Družbenopolitični zbor pa je sprejel stališča).
Zbor združenega dela je
sprejel še:
- predlog odloka o potrditvi
zaključnega računa prihodkov
in odhodkov Narodne banke
Slovenije za leto 1981 in o vrnitvi ugotovljenih presežkov dohodkov;
- predlog odloka o potrditvi
finančnega načrta prihodkov
in odhodkov Narodne banke
Slovenije za leio 1982; - sklep ob obravnavi zaključnega računa Narodne banke Jugoslavije za leto 1981;
- sklep ob obravnavi finančnega načrta Narodne
banke Jugoslavije za leto 1982.
poročevalec

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli tudi:
- predlog odloka o izvolitvi predsednikov,
podpredsednikov in članov komisij Skupščine
SR Slovneije
V Komisijo Skupščine SR Slovenije za narodnosti so bili
izvoljeni:
Livij Jakomin
za predsednika:
za podpredsednika:
Silvano Sau
Tibor Fiile
za člane:
Milena Bradač
Bruno Giacchin
Ladislav Ivanec
Elio Musizza
Viljem Pahor
Marija Todorovič-Gonc
Nadia Vidovich
Ernest Voros
Ciril Zlobec
V komisijo Skupščine SR Slovenije za pravosodje so bili
izvoljeni:
za predsednika:
Franjo Turk
Ludvik Zaje
za podpredsednika:
za člane:
Ferid Comič
Ernest Eory
Marjan Kotar
Slobodan Sibinčič
Boris Šetina
Darjo Valentič
Vanja Vizjak
Izmed znanstvenih, strokovnih in javnih delavcev so bili v
komisijo imenovani:
Miro Gošnik
dr. Ivan Kristan
dr. Marjan Pavčnik
Anka Tominšek
V Komisijo Skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo
so bili izvoljeni:
Aleksander Škrabar
Tilka Blaha
Martina Kores
Ivan Kramer
Geza Ouček
Jože Rakun
Drago Simčič
Janez Škvarč
Marija Zupančič-Vičar
V Komisijo Skupščine SR Slovenije za vloge in pritožbe so
bili izvoljeni:
za predsednika:
Janko Ževart
Viktor Lešnjak
za podpredsednika:

za predsednika:
za podpredsednika:
za člane:

za člane:

Marica Brazda
Marija Drofenik.
Martina Horžen
Darko Kastelic
Janko Kavalar
_
Nevenka Murn
Danica Smrdu
Bernard Zver
Tone Žibert
Mihael Žilavec
V Komisijo Skupščine SR Slovenije za spremljanje izvajanja
zakona o združenem delu so bili izvoljeni:
za predsednika:
Jože Šušmelj
za podpredsednika:
Venčeslav Zalezina
za člane:
Jože Gabrovšek
Nevenka Lesar
Martin Mlinar
Marija Pukl
dr. Ciril Ribičič
Ivan Žagar
Za člane komisije so bili na predlog organov družbenopolitičnih organizacij v republiki, Izvršnega sveta skupščine SR
Slovenje in Gospodarske zbornice Slovenija izvoljeni:
Ivo Marenk
Jože Knez
Brane Mišič
Boris Pavlina
Robert Čeme
Peter Toš
Gregor Miklič
- predlog odloka o razrešiZbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični tvi predsednika Sodišča združenega,, dela SR Slovenije;
zbor so sprejeli še:
dolžnosti predsednika Sodišča
- predlog odloka o razreši- združenega dela SR Slovenije
tvi in imenovanju družbenega je bil razrešen Jože Pemuš;
- predlog odloka o razrešipravobranilca samoupravljanja Socialistične republike tvi sodnika Višjega sodišča v
Slovenije; dolžnosti družbene- Ljubljani; dolžnosti sodnika
ga pravobranilca samouprav- tega sodišča je s 30. junijem
ljanja SR Slovenije je bil razre- 1982 razrešen Franc Skodlar;
- predlog odloka o razrešišen Vinko Kastelic, za družbenega pravobranilca samo- tvi namestnika javnega tožilca
upravljanja SR Slovenije pa je Višjega javnega tožilstva v
Ljubljani; dolžnosti namestnibil imenovan Ludvik Golob;
- predlog odloka o razreši- ka javnega tožilca tega tožiltvi in imenovanju javnega to- stva je bil razrešen Stane Iglič;
žilca Socialistične republike
- predlog odloka o soglasju
Slovenije; dolžnosti javnega k imenovanju Janeza Prijatelja
tožilca SR Slovenije je bil ra- za vodjo strokovne službe
zrešen Bojan Škrk, za javnega Skupnosti pokojninskega in
tožilca SR Slovenije je bil ime- invalidskega zavarovanja v SR
Sloveniji.
novan Pavle Car;

IZ RAZPRAV V TELESIH
UGOTOVITVE, SKLEPI IN PRIPOROČILA
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije ob obravnavi poročila Republiškega sekretariata za notranje zadeve o
varnostnih razmerah v letu 1981 in aktivnosti organov za notranje zadeve

»Zbori Skupščine SR Slovenije
so ugotovitve, skiepe in priporočila sprejeli v bistvu v enakem
besedilu, kot jim je bilo predloženo, s tem, da sta Zbor občin in
Družbenopolitični zbor sprejela
nekatere spremembe in dopolni-

poročevalec

tve, ki besedilo izboljšujejo, ne
spreminjajo pa njegove vsebine.
Ugotovitve, sklepi in priporočila
so objavljeni v integralnem besedilu, z upoštevanjem vseh
sprememb in dopolnitev.«

Skupščina SR Slovenije je na sejah
Zbora združenega dela, Zbora občin in
Družbenopolitičnega zbora, dne 16. junija 1982, ob obravnavi poročila Republiškega sekretariata za notranje zadeve SR Slovenije o varnostnih razmerah
v letu 1981 in aktivnosti organov za notranje zadeve sprejela naslednje
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Ugotovitve, sklepe in
priporočila
.
Zbori sprejemajo poročilo Republiškega sekretariata za notranje zadeve SR
i° varnostn
'h razmerah
v letu
1981 in aktivnosti
organov
za notranje
zadeve. Prav tako zbori sprejemajo stališča predsedstva Republiške konference
-k fem zb°n ugotavljajo, da je
Republiški sekretariat tudi v lanskem letu
posvečal vso pozornost predvsem odkrivanju^ in onemogočanju vsakršnega
ogrožanja ustavne ureditve ter zagotavIjanju varstva temeljnih vrednot našega
političnega sistema. Takšna dejavnost v
veliki meri prispeva tudi k nadaljnjemu
razvoju nase družbe, njenemu materialnemu in duhovnemu napredku in k njenemL
-1 mednarodnemu ugledu. Zato je
porocilo dobra podlaga za usmerjanje
družbene aktivnosti vseh nosilcev družbene samozaščite in drugih subjektov za
doseganje stabilnih varnostnih razmer v
Socialistični republiki Sloveniji tudi za
na
Prej■
'
.
u otavl
■1981
iooii['
poročilo za leto
lda jeproblematike
kar 9zadevaiaj°
prikaz
na
različnih področjih najpomembnejših
dogodkov, pojavov in stanja, sestavljeno
zelo skrbno ter daje podlago za globljo
raziskavo vzrokov nekaterih negativnih
pojavov ter možnost njihovega preprečevanja. Poročilo opozarja, da nekateri negativni pojavi, ki se sicer pojavljajo iz leta
v leto, celo naraščajo, kar zahteva učinkovitejše družbene ukrepe za obvladovan
ie<" odpravljanje njihovih vzrokov. Zaskrbljujoc je velik porast gospodarskega
kriminala, nenehno naraščanje števila
P°.7'f,ro.v' H^sreč pri delu, nekajletna rast
mladoletniskega prestopništva; resen
druzbeni problem predstavlja tudi narkomanija, alkoholizem, samomori ter drugi
negativni pojavi, navedeni v poročilu
spoznanju, da zapletenih odnosov
v družbi, za katero je značilna velika dinamicnost, medsebojna soodvisnost posameznih pojavov in prepletanje vzrokov,
posledic in učinkov, je očitno, da takega
stanja ne more z uspehom razreševati
noben organ posamezno, zlasti pa ni mogoce brez sodelovanja številnih družbenih dejavnikov organizirati in izvajati
ucinkovite preventivne dejavnosti.
Vsakokratne gospodarske in politične
razmere imajo svoj odločilen vpliv na varnostne razmere v sleherni samoupravni

organizaciji in skupnosti in celotni družNajvečje jamstvo za trdne varnostne
razmere je zato tudi v zaostrenih pogojih
gospodarjenja in v bolj zapletenih družbenih odnosih, v uresničevanju ustavno
opredeljenega
družbenoekonomskega
in
političnega
položaja
delovnega človeka;
zlasti da odloča o pogojih in rezultatih
svojega dela in da v celoti obvladuje procese družbene reprodukcije. Zato je tudi
proces podružbljanja samozaščite tesno
povezan s procesom uveljavljanja in uresničevanja samoupravnih pravic delovnega človeka in občana ter njegovih
ustavnih pravic in svoboščin.
bl

//.
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Samoupravne pravice in z njimi tudi
družbena samozaščita se uresničujejo
predvsem v temeljnih organizacijah
združenega dela in krajevnih skupnostih
in se širše povezujejo v sistem varovanja
temeljev družbene ureditve, družbenega
premoženja ter svoboščin, pravic in dotžnosti delovnega človeka in občana. Zato
ie potrebno aktivnost organiziranih socialističnih sil usmeriti predvsem k uresničevanju ustavne funkcije temeljnih samoupravnih
organizacij
in skupnosti
položaja
delovnega
človeka
in občanaterv
njih in tu predvsem uveljavljati družbeno
samozaščito pri vsakodnevnem obnašanju in ravnanju posameznikov ter ob doslednem odgovornem delovanju vseh organiziranih družbenih subjektov. Organizacije združenega dela naj ocenijo delovanje svojih varnostnih služb, predvsem
z vidika njihove kadrovske zasedbe in
strokovne usposobljenosti ter na tej podlagi sprejmejo ustrezne ukrepe. V tej zvezi je zlasti treba krepiti ogovoren odnos
delovnih ljudi in občanov do družbene
lastnine, uveljavljati sprotno kontrolo in
uresničevati odgovornost, krepiti in razvijati varnostno kulturo, kar mora postati stalna naloga tudi v vzgojno-izobraževalnem procesu. Le z visoko razvito varnostno kulturo in z okrepljeno odgovornostjo vseh delovnih ljudi in občanov,
kot temeljnih nosilcev samozaščitne dejavnosti ter drugih subjektov, ki imajo
naloge na tem področju; s spreminjanjem razmer, ki omogočajo negativne
pojave in s konkretnimi aktivnostmi se bo
stanje na tem področju bistveno izboljšalo
Odgovorni družbeni subjekti od organov za notranje'zadeve, pravosodnih organov, organov nadzora, družbenih pravobranilcev samoupravljanja, organov

samoupravne delavske kontrole, ustreznih samoupravnih interesnih skupnosti,
zdravstvenih, vzgojno-izobraževalnih organizacij, do vseh drugih, morajo izdelati
programe aktivnosti in ukrepov, pri čemer naj posvetijo
posebno inpozornost
medsebojnemu
sodelovanju
usklajenosti akcij.
V okviru Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije je treba zagotoviti usklajenost
pri ugotavljanju vzrokov teh pojavov ter
pri sprejemanju akcij in ukrepov za njihovo preprečevanje in odpravljanje
III
Zbori ugotavljajo, da so ugotovitve
mnenja in predlogi odborov za družbenopolitični sistem vseh treh zborov in
Komisije za družbeno nadzorstvo skupščine SR Slovenije o tej problematiki, ki
so bili objavljeni v Poročevalcu št. 21, z
dne 10. 11. 1981, še vedno aktualni. Razprave na zborih pa so opozorile, da se je
v zadnjem času zaostrilo še vprašanje
varovanja državne meje, predvsem na
morju. Pri tem zbori poudarjajo, da je
treba za učinkovito delo vsem odgovornim družbenim subjektom dati polno
družbeno
podporo možnosti
in zagotoviti
ske
in materialne
za kadrovnjihovo
učinkovito delo, zlasti pri preventivnem
delovanju.
V zvezi z negativnimi družbenimi pojavi je treba odločneje vplivati na odgovornejše ravnanje delovnih ljudi in občanov
na vseh področjih, kar narekuje potrebo
po zaostritvi vseh oblik odgovornosti in
tudi kaznovalne politike
Posebna vloga pri tem mora biti dana
subjektom v okolju, v katerem delovni
ljudje in bbčani živijo in delajo, to je v
krajevnih skupnostih, temeljnih organizacijah združenega dela, družbenopolitičnih organizacijah in drugih organiziranih oblikah življenja in dela Zlasti je pomembno, da se okrepi zavest, da so delovni ljudje in občani nosilci samozaščitnega delovanja
Zbori menijo, da bi bilo potrebno v
vseh temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter družbenopolitičnih skupnostih pripraviti podobne varnostne ocene ter na njihovi podlagi sprejeti ustrezne programe za odpravljanje
oziroma zmanjševanje negativnih poiavov. Vsi odgovorni in zainteresirani družbeni subjekti pa naj o rezultatih usklajenih prizadevanj sproti in izčrpno obveščajo Skupščino SR Slovenije in njen
Izvršni svet.

UGOTOVITVE, PRIPOROČILA IN SKLEPI
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije ob obravnavi poročila o uresničevanju enotnega sistema organizacije,
odgovornosti in obveznosti ob naravnih in drugih nesrečah v SR Sloveniji

Skupščina Socialistične republike
Slovenije je na sejah Zbora združenega
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora dne 16. junija 1982 obravnavala poročilo o uresničevanju enotnega
sistema organizacije, odgovornosti in
4

obveznosti ob naravnih in drugih nesrečah v SR Sloveniji in na podlagi 335. in
342. člena ustave SR Slovenije in 70. ter
315. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije sprejela

ugotovitve, priporočila in
sklepe
i.
Zbori sprejemajo poročilo Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije o uresniporočevalec

t
čami. Težišče akcij mora biti v neposrednih delovnih in bivalnih okoljih: v temeljnih organizacijah združenega dela,
krajevnih skupnosti, soseskah, skupnostih stanovalcev in drugih z namenom,
da se, če je potrebqo, že takoj ob nastanku nesreče mobilizira celoten potencial
družbenih sil in sredstev.
3 Posebno pozornost je treba nameniti samozaščitnemu osveščanju in usposabljanju delavcev, posebno tistih, ki neposredno opravljajo delo s povečano nevarnostjo nesreč ali dela, pri katerih lahko pride, zaradi malomarnosti, nepazljivosti in podobnih razlogov, do ogrožanja
varnosti ljudi ali do velike gmotne škode.
Zlasti pa je treba mladino v šolah celoviteje seznanjati s to problematiko ter jih
usposabljati in pripravljati za izvajanje
potrebnih ukrepov zaščite in drugih aktivnosti za reševanje in preprečevanje
naravnih in drugih nesreč.
4. Krajevne skupnosti naj še nadalje
razvijajo svojo obrambno in samozaščitno organiziranost in pripravljenost, da
bodo tudi v najtežjih primerih naravnih in
drugih nesreč sposobne učinkovito mobilizirati in usmerjati pri delovanju vse
razpoložljive sile in sredstva za zaščito in
reševanje na svojem območju. Zlasti je
treba ustrezno kadrovsko okrepiti in
usposobiti štabe in enote za civilno zaščito v krajevnih skupnostih. Pospešiti je
treba tudi vse oblike sodelovanja med
krajevnimi skupnostmi, organizacijami
združenega dela in drugimi organizacijami in skupnostmi na področju varstva in
zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami.
5. V skladu z nadaljnjim podružbljanjem varstva in zaščite pred naravnimi in
drugimi nesrečami naj samoupravne in1. Zbori priporočajo vsem temeljnim in
teresne skupnosti in ustrezne organizadrugim organizacijam združenega dela,
cije zlasti:
krajevnim skupnostim, samoupravnim
- Raziskovalne skupnosti naj okrepijo
interesnim skupnostim, oBčiriskiiriskupščinam in nihovim organom, družbeno-' —-znanstveno raziskovalno in strokovno
dejavnost, kr je pomembna za pravočapolitičnim in družbenim organizacijam in
društvom, da redno spremljajo in ugotav- sno odkrivanje nevarnosti naravnih in
ljajo nevarnosti pred naravnimi in drugi- drugih nesreč, za načrtno preprečevanje
nesreč m učinkovito odpravljanje njihomi nesrečami ter da na tej osnovi, v sklavih posledic.
du z usmeritvami, ki izhajajo iz poročila,
- Zdravstvene skupnosti in organizacitekoče ocenjujejo in izpopolnjujejo svojo
organiziranost in pripravljenost za pre- je naj na temelju usklajenih programov
ventivno delovanje ter za zaščito in reše- higienske in epidemiološke dejavnosti
tudi v osnovni zdravstveni službi, izboljvanje ob nesrečah. Zlasti naj preverijo, in
če je potrebno dopolnijo, svoje srednje- šajo možnosti za učinkovitejše odkrivaročne in dolgoročne plane razvoja z na- nje in preprečevanje nalezljivih bolezni
logami, ki so pomembne za učinkovito ter za pravočasno protiepidemično ukrezaščito pred naravnimi in drugimi nesre- panje."Poostriti je treba sanitarno higienski nadzor na področju prizvodnje in pročami.
Pri tem je treba dati poseben poudarek meta živil, družbene prehrane, oskrbe s
preventivnemu delovanju in krepitvi od- pitno vodo in drugih ter pospešiti pripragovornosti ter zagotavljati vse potrebne ve zdravstvenih organizacij za delovanje
pogoje za neposredno in aktivno vključe- ob množičnih nesrečah.
- Organi in skupnosti s področja stavanje delovnih ljudi in občanov v odločanje in praktično uresničevanje ukrepov in novanjskega gospodarstva naj ob aktivnalog varstva in zaščite pred naravnimi in nem sodelovanju občanov pospešijo uresničevanje ukrepov in nalog za izboljšadrugimi nesrečami.
nje varnosti v stanovanjskih hišah in sta2. Na vseh ravneh je treba razvijati in
krepiti politično mobilizacijsko vlogo novanjskem okolju ob naravnih in drugih
družbenopolitičnih organizacij, še po- nesrečah. Posebno pozornost naj namesebno aktivnost Socialistične zveze de- nijo opremljanju stanovanjskih hiš z zalovnega ljudstva, kot enotne fronte orga- ščitno in reševalno opremo.
6. Pri nadaljnjem razvijanju solidarnoniziranih socialističnih sil pri uresničevanju družbene samozaščite; posebno pri sti je treba uveljavljati načelo, da mora
ustvarjanju pogojev za zaščito in reševa- celoten sistem solidarnosti, vključno z
nje prebivalstva, materialnih in drugih zavarovalništvom, bolj spodbujati delovdobrin pred naravnimi in drugimi n$sre- ne ljudi in občane ter samoupravne orga-

čevanju enotnega sistema organizacije,
odgovornosti in obveznosti ob naravnih
in drugih nesrečah v SR Sloveniji, pri
čemer ugotavljajo, da so se z načrtnejšim
preventivnim delovanjem in krepitvijo
obrambnosamozaščitne pripravljenosti
in usposobljenosti delovnih ljudi in občanov ter njihovih samoupravnih organizacij in skupnosti v preteklih letih izboljšale
možnosti uspešnega varstva in zaščite
prebivalstva ter materialnih in drugih dobrin pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Zbori podpirajo prizadevanja in usmeritve iz poročila za nadaljnji razvoj tega
sistema kot dela družbene samozaščite
ter za krepitev organiziranosti, pripravljenosti in odgovornosti vsakega posameznika in vse družbene skupnosti za učinkovito preprečevanje naravnih in drugih
nesreč ter za zmanjševanje in odpravljanje njihovih posledic.
Zbori ugotavljajo, da so družbene vrednote s tega področja normativno dokaj
ustrezno opredeljene, vendar delovni ljudje in občani, organizirani v samoupravnih organizacijah in skupnostih, vključno
z nadzornimi organi, konkretnih norm ne
uresničujejo v celoti in tudi ne uveljavljajo ustrezne odgovornosti ob neizvajanju
preventivnih in drugih zaščitnih ukrepov
ob naravnih in drugih nesrečah.
Predloženo poročilo je že doslej spodbudilo širše razprave v občinah, v katerih
je bilo dano veliko koristnih predlogov za
dograjevanje sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti ob naravnih in
drbgih nesrečah na posameznih področjih. \
\

poročevalec

ne in skupnosti k preventivnemu delovanju.
7. Organizacije združenega dela, ki
tvorijo velike sisteme, zlasti s področja
elektrogospodarstva, prometa in zvez in
druge, morajo ustrezno ukrepati za
zmanjšanje ranljivosti sistema oziroma
posameznih objektov in naprav ob nesrečah, izrednih razmerah in v vojni ter bistveno izboljšati organiziranost in akcijsko sposobnost za odpravljanje motenj v
njihovem delovanju.
8 Družbenopolitične skupnosti naj v
sodelovanju z ustreznimi samoupravnimi
organizacijami in skupnostmi pospešeno
delujejo pri izpolnjevanju nalog, ki zadevajo zmanjševanje splošnega onesnaževanja vode, zraka in sploh življenjskega
okolja.
Učinkovito je treba zmanjšati onesnaževanje vode zlasti na kraškem svetu,
mednarodnih vodah in na Savi ter njenih
pritokih, ter z ustreznimi ukrepi zaščititi
rezervate pitne vode. Posebno je treba
zaostriti neposredno odgovornost za vse
primere onesnaževanja rek; glede reke
Save pa je potrebnč začeti dosledno uresničevati sprejeti družbeni dogovor.
Zmanjšati je potrebno tudi kritično onesnaženost zraka na vseh območjih IV.
stopnje onesnaženosti Urediti je treba
ravnanje z odpadki po sodobnih načelih
odstranjevanja in ponovne uporabe ter
uspešneje varovati kmetijska zemljišča,
ki so posebnega pomena za pridelovanje
hrane, tako pred neposrednimi posegi,
kot tudi pred posledicami prometnih in
drugih nesreč, ko pride do izlivanja škodljivih snovi.
S stalnim izpopolnjevanjem in vzdrževanjem najstrožjih varnostnih ukrepov in
razmer pri pridobivanju in uporabi jedrske energije je potrebno okrepiti preventivne ter druge zaščitne ukrepe in aktivnosti tudi v širšem okolju nuklearne elektrarne Krško in rudnika urana Žirovsk:
vrh.
9. Skupnosti in organizacije s področja varstva in zaščite naravne in kulturne
dediščine naj v skladu z ogroženostjo
zagotavljajo najnujnejše materialne in
druge pogoje za zaščito kulturnih dobrin
pred posledicami naravnih in drugih nesreč.
10. Z namenom, da bi zagotavljali
učinkovito varstvo in zaščito človekovega okolja, naj se skupnosti za varstvo
pred požari dogovorijo za ustanavljanje
regijskih centrov požarnega varstva, ki
naj se zlasti usposobijo za racionalno
nabavo in uporabo sredstev za zaščito in
reševanje ob nesrečah ter pri odpravljanju njihovih posledic.
11. Potrebno je nadaljevati z dograjevanjem sistema obrambe pred točo tako,
da bi v čimvečji meri zaščitil kmetijska
območja v SR Sloveniji, z boljšim delovanjem skupnosti za obrambo pred točo ter
s pospešenim opremljanjem centrov za
obrambo pred točo. Razviti je treba tudi
sodelovanje na tem področju s SR Hrvatsko in Republiko Avstrijo.
12. V skladu z izkušnjami pri dosedanjih večjih naravnih nesrečah ter ocenami ogroženosti je treba v družbenopolitičnih skupnostih nadaljevati z zagotavljanjem stalnih zalog materialnih sredstev za primere naravnih in drugih ne-

♦
sreč. Ustrezne zaloge materialnih sredstev naj v skladu z naravo svoje dejavnosti oziroma vlogo pri zaščiti in reševanju
ljudi in imetja oblikujejo tudi organizacije
združenega dela in druge organizacije,
zlasti s področja zdravstva, veterine, komunale, preskrbe in druge. Zaloge materialnih sredstev naj organizacije združenega dela oblikujejo racionalno in v skladu z veljavnimi predpisi o občasni zamenjavi posameznih vrst blaga v zalogah
materialnih sredstev.
13. Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje naj v sodelovanju z drugimi organizacijami in skupnostmi preveri
vzgojnoizobraževalne programe vseh
stopenj izobraževanja in zagotavlja njihovo dopolnjevanje z znanji s področja
varstva in zaščite pred nesrečami in drugih področij družbene samozaščite kot
neločljivim delom enotnega vzgojnoizobraževalnega procesa ter prouči potrebo
po celovitem programu izobraževanja
požarnovarnostnih kadrov.
14. Pri nadaljnjem razvoju obrambnih,
varnostnih in samozaščitnih priprav in
aktivnosti je potrebno zagotoviti hitrejši
razvoj in krepitev civilne zaščite. Priprave
civilne zaščite je treba uresničevati kot
sestavni del razvoja in dejavnosti vsake
organizacije in skupnosti. V tem srednjeročnem obdobju je treba civilno zaščito
organizacijsko utrditi v vseh bivalnih in
delovnih okoljih. Izboljšati je treba usposobljenost delovnih ljudi in občanov za
samozaščitno delovanje, za osebno in
vzajemno zaščito ter usposobljenost štabov in enot civilne zaščite, Pospešiti je
treba opremljanje štabov in enot ter drugih sestavin civilne zaščite z zaščitno in
reševalno opremo, posebno še v krajevnih skupnostih.
Še bolj celovito in načrtno se morajo v
priprave in delovanje civilne zaščite
vključevati s svojo dejavnostjo družbene
organizacije in društva ter organizacije
združenega dela in druge organizacije, ki
so pomembne za zaščito in reševanje, na
ustrezen način pa tudi organi in enote
teritorialne obrambe, milice in JLA. Posebno pozornost je treba pri tem nameniti krepitvi pripravljenosti komunalnih organizacij za delovanje ob naravnih in
drugih nesrečah.
Štabi za civilno zaščito morajo bolj ak-

tivno delovati v miru, zlasti pri strokovno
operativnem usmerjanju, usklajevanju in
povezovanju preventivne dejavnosti ter
priprav in delovanja civilne zaščite.
Pospešiti je treba nadaljnji razvoj službe za opazovanje in obveščanje, zlasti
njenih centrov, ki naj se usposobijo tako,
da bodo že v miru povezovali celotno
operativno-informacijsko dejavnost, ki je
pomembna za učinkovito spremljanje in
pravočasno obveščanje o nevarnostih
naravnih in drugih nesreč ter o njihovih
posledicah; Pri tem bodo podprti programi izgradnje sistema zvez, vključno z izgradnjo obhodnih kabelskih povezav, izpopolnitev sistema alarmiranja in sistemov, s katerimi se zagotavljajo temeljni
pogoji delovanja službe za opazovanje,
javljanje, obveščanje in alarmiranje.
III.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj
ob rednem spremljanju problematike delovanja enotnega sistema organizacije,
odgovornosti in obveznosti ob naravnih
in drugih nesrečah zlasti:
- zagotovi stalno spremljanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč, predvsem izdelavo ustreznih ocen ogroženosti, ki so potrebne za načrtovanje in izvajanje preventivnih in drugih ukrepov zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za krepitev organiziranosti in pripravljenosti za zaščito in reševanje ob
nesrečah in pri odpravljanju njihovih posledic;
- preveri in po potrebi predlaga dopolnitve dogovora o temeljih družbenega
plana SR Slovenije za obdobje
1991-1985 in drugih planskih aktov z nalogami, ki so posebno pomembne za preprečevanje nesreč in zmanjševanje njihovih posledic in z ukrepi za urejanje
prostora in varstva okolja ter ob tem preveri, ali se uresničuje odgovornost za izpolnjevanje sprejetih obveznosti;
- skrbi, da se pri pripravi zakonov in
drugih predpisov, družbenih dogovorov
in samoupravnih sporazumov, ki urejajo
gospodarske in družbene dejavnosti posebnega pomena za varstvo in zaščito
pred naravnimi in drugimi nesrečami
(gradbeništvo, urejanje prostora, stanovanjsko gospodarstvo, komunalne dejavnosti, promet in zveze, zdravstvo, social-

no varstvo in druge) upoštevajo tudi dosedanje izkušnje, znanstvena spoznanja
ter celovite in enotne rešitve za preprečevanje naravnih in drugih nesreč ter
zmanjševanje in odpravljanje njihovih
posledic. V novih predpisih s področja
varstva okolja, urejanje prostora in graditve objektov pa je potrebno yrediti tudi
uresničevanje prostorskih, urbanističnih
in gradbeno tehničnih obrambno zaščitnih ukrepov;
- predlaga ustrezne spremembe in
dopolnitve družbenega dogovora o načinu uporabe in upravljanju s sredstvi solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč ter še nadalje spremlja in daje
pobude za izpolnjevanje sistema solidarnosti in doslednosti pri zbiranju in uporabi sredstev solidarnosti v SR Sloveniji in
SFR Jugoslaviji;
- prouči dosedanje izkušnje pri uveljavljanju medrepubliške solidarnosti,
zlasti z vidika finančnih zmožnosti združenega dela, ob upoštevanju načela, da
republika oziroma pokrajina ob nesrečah
uporabi lastna sredstva za odpravo škode in nato, ob izpolnitvi drugih pogojev,
tudi sredstva drugih republik;
- v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije v skladu s svojo pristojnostjo sprejme ukrepe za ureditev stanja
na področju proizvodnje in prometa
opreme in sredstev za zaščito in reševanje.
IV.
Zbori predlagajo občinskim skupščinam, da obravnavajo poročilo o uresničevanju enotnega sistema organizacije,
odgovornosti in obveznosti ob naravnih
in drugih nesrečah v SR Sloveniji in pripravijo ocene v svojih sredinah. Razprave v občinah naj izhajajo predvsem iz
konkretnih ocen ogroženosti, lastne
usposobljenosti in organiziranosti za primere naravnih in drugih nesreč, Ugotovitve naj bodo podlaga za oblikovanje konkretnih akcijskih programov za uresničevanje sprejetih usmeritev v posameznih
sredinah. V te aktivnosti naj se vključijo
predvsem komiteji in sveti za splošno
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito v občinah ter koordinacijski odbori
za razvijanje in uveljavljanje socialistične
solidarnosti v okviru občinskih konferenc SZDL

SKLEP
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi finančnega načrta
Narodne banke Slovenije za leto 1982

Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji 3. seji dne 16. junija
1982 ob obravnavi finančnega načrta
Narodne banke Slovenije za leto 1982
na podlagi 255. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji
i
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sklep
Zbor združenega dela zavezuje Narodno banko Slovenije, da poroča, takoj ko
bo sprejet zakon, s katerim bo določen in
urejen način pokrivanja stroškov in obresti iz naslova zadolžitve Narodne banke
Jugoslavije v tujini, o tem koliko bo znašala dokončna obveznost, ki jo mora Na-

rodna banka Slovenije zagotoviti Narodni banki Jugoslavije ia kritje obresti in
drugih stroškov, ki so nastali na podlagi
zadolžitve Narodne banke Jugoslavije v
tujini za zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v plačilih s tujino in o ukrepih, s
katerimi bo Narodna banka Slovenije zagotovila uskladitev dela obresti za Narodno banko Jugoslavije.
poročevalec

Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga odloka o
načrtu statističnih raziskovanj SR Slovenije v letu 1982
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji 3. seji dne 16. junija
1982 ob obravnavi predloga odloka o
načrtu statističnih raziskovanj SR Slovenije v letu 1982 glede na predloge,
pripombe in stališča delovnih teles
skupščine in zbora in stališča delegatov, izražena v razpravi predloga odloka
na podlagi 255. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji

sklep
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj
prouči sistem statističnih raziskav, zlasti
z vidika večjega uveljavljanja načela samofinanciranja statističnih raziskovanj s
strani uporabnikov podatkov in razbremenitve proračunskih sredstev, pri čemer naj se, v skladu s stabilizacijskimi
prizadevanji na vseh ravneh, zavzema za

še večjo racionalizacijo na tem področju.
Pri tem naj v skladu z ustavno pristojnostjo Skupščine SR Slovenije na področju zbiranja, obdelave in objavljanja
statističnih in drugih podatkov, opredeli
ustrezen postopek za sprejemanje statističnih raziskovanj v SR Sloveniji v okviru
republiškega zakona o družbenem sistemu informiranja in o informacijskem sistemu.

STALIŠČA, MNENJA IN PREDLOGI
Odbora za vprašanja posebnega družbenega varstva samoupravnih pravic in
družbene lastnine Sveta za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu RK SZDL
Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o evidenci nastanitve občanov
in o registru prebivalstva s tezami za osnutek zakona

Objavljamo stališča, mnenja in predloge Odbora za
vprašanja posebnega družbenega varstva
samoupravnih pravic In družbene lastnine Sveta za
družbenopolitični sistem pri Predsedstvu RK SZDL
Slovenije, ki sta jih Zbor občin in Družbenopolitični
zbor Skupščine SR Slovenije upoštevala pri obravnavi
predloga za izdajo zakona o evidenci nastanitve
občanov in o registru prebivalstva s tezami za osnutek
zakona
Odbor za vprašanja posebnega družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine Sveta za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu RK SZDL Slovenije je na 11.
seji 7. junija 1982 obravnaval Predlog za izdajo zakona o
evidenci nastanitve občanov in o registru prebivastva s
tezami za osnutek zakona (ESA-959) in izoblikoval naslednja
stališča, mnenja in predloge:
Odbor podpira namen predlagatelja, da bi s predloženim
zakonom zagotovili boljše stanje na področju prijavljanja in
odjavljanja stalnega in začasnega prebivališča ter točnost

evidenc o stanju občanov. Zato Odbor predlog za izdajo
zakona podpira.
Z vidika zagotavljanja in varstva ustavnih svoboščin, pravic
in dolžnosti človeka in občana Odbor meni, da so predlagane
rešitve v 3., 6. in 15. tezi sporne glede na v ustavi SFRJ
opredeljene svoboščine delovnega človeka in občana, to so
pravice do dela in svobodne izbire zaposlitve ter svobode
gibanja in nastanitve. Vprašljiva je tudi usklajenost navedenih
tez z mednarodnimi listinami, ratificiranimi v SFR Jugoslaviji,
ki urejujejo človekove svoboščine.
Teza št. 7 pa je glede na logično izpeljavo pojma stalnega
prebivališča v tretji tezi odvečna.
Zakon naj ureja in določa obvezo prijave in odjave kraja
bivališča, fiktivne nastanitve pa naj sankcionira, nikakor pa ne
more dosegati svojega namena bolj urejenega stanja na področju evidence nastanitve in registra prebivalstva z omejevanjem temeljnih človekovih svoboščin, pravic in dolžnosti.
Sprejem tako oblikovanih tez bi utegnil na območju SRF
Jugoslavije tudi izvati očitek zapiranja SR Slovenije v svoje
meje in preprečevanje priseljevanja in zaposlovanja delavcev
in občanov in drugih socialističnih republik in avtonomnih
pokrajin.
Odbor predlaga, da predloženi predlog za izdajo zakona in
teze za zakor) obravnava tudi Družbeni svet za vprašanja
družbene ureditve.

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za
izdajo zakona o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 16. junija 1982
obravnaval predlog za izdajo zakona o
evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva in na podlagi 72. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejel ta-le
Stališča
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja,
da so razlogi za izdajo zakona utemeljeni
in da je zakon o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva potreben
poročevalec

2. Družbenopolitični zbor podpira prizadevanja predlagatelja, da se z zakonom uredi vprašanje evidence nastanitve
občanov tako, da se prepreči fiktivno prijavljanje stalnega in začasnega prebivališča in zagotovi, da bo prijava stalnega in
začasnega prebivališča dejansko ustrezala resničnemu stalnemu in začasnemu
prebivališču. Vendar pa 'je treba pri zakonski ureditvi tega vprašanja najdosledneje upoštevati ustavne določbe o pravicah in svoboščinah delovnega človeka
in občana, zlasti svobodo nastanitve
(183. člen ustave SFRJ in 224. člen usta-

ve SRS). Zaradi tega ni mogoče za prijavo s talnega prebivališča z zakonom določati pogojev, pač pa je treba zagotoviti
resničnost prijave stalnega prebivališča
na druge načine (z ustreznim sankcioniranjem dajanja napačnih podatkov, z doslednejšim uresničevanjem družbenega
dogovora o minimalnih standardih za
življenjske in kulturne razmere pri zaposlovanju delavcev itd.). Iz teh razlogov
naj se predlagatelj omeji pri izdelavi
osnutka zakona na vprašanja evidence
nastanitve občanov in naj ne določa pogojev za prijavo stalnega prebivališča.
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STALIŠČA
Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega
dela in Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo
okolja Zbora občin Skupščine SR Slovenije
- Odbora za stanovanjsko-komunalna
vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega dela in
- Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora občin
h gradivom Rdečega križa SR
Slovenije »Akcija za napredek
osebne in splošne higiene ter
varstvo okolja« in Zveze zdravniških društev Slovenije - Sekcije za preventivno medicino
»Ugotovitve, stališča in predldgi
o vlogi in možnostih higienskoepidemiološke dejavnosti v
reševanju problematike medicinske ekologije.
1. Odbora ugotavljata, da postaja
kljub precejšnjim naporom problematika
varstva okolja vse bolj pereča zato menita, da bo predložena akcija Rdečega križa in aktivnost Zveze zdravniških društev
Slovenije vzpodbuda za okrepljeno dejavnost na tem področju, kjer je osnovne
usmeritve že sprejela Skupščina SR Slovenije že v letu 1977 s stališči, sklepi in
priporočili za reševanje problematike
varstva dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja v Socialistični
republiki Sloveniji. Hkrati odbora menita,
da bosta obe akciji prispevali k uresničevanju ciljev, ki so sprejeti z dogovorom o

temeljih družbenega plana SR Slovenije
za obdobje 1981-1985 in z družbenim
planom SR Slovenije za enako obdobje.
2. Zdravstvena kultura, vlaganja v
ustvarjanje higienskih pogojev življenja
pa tudi, stopnja razvitosti higienskoepidemiološke službe v odnosu do materialnih možnosti in družbenega standarda v
SR Sloveniji še vedno precej zaostajajo.
Zato odbora zlasti podpirata predvidene
aktivnosti, ki zadevajo naloge na področju' preskrbe prebivalstva s pitno vodo,
varstva zraka, zagotavljanja higienskih
pogojev pri odstranjevanju odpadkov,
zlasti posebnih odpadkov in varstva pred
hrupom. Kljub temu, da je problematika
na tem področju zakonsko opredeljena
in kljub temu, da so v srednjeročnih republiških planskih aktih opredeljene naloge in cilji, pa tudi nosilci za izvajanje
teh nalog, je uresničevanje le-teh v prvih
dveh letih planskega obdobja nezadovoljivo. Kar kaže tudi ustrezna analiza Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
3. Predlagana aktivnost Rdečega križa
Slovenije in Zveze zdravniških društev
SR Slovenije je primer celovitejšega pristopa zainteresiranih družbenih dejavnikov pri reševanju problematike varstva
okolja, saj so njihove pobude širšega pomena, čeprav izhajajo le iz področja higienskoepidemiološke dejavnosti v okviru medicinske ekologije oziroma iz področja splošne in osebne higiene. Ob
tem je bilo v razpravi opozorjeno, da se s
problemi varstva okolja ukvarja zelo ši-

VPRAŠANJA DELEGACIJ
ZBOR OBČIN - 16. 6. 1982
- Občinski javni pravobranilec ne
zastopa več samoupravnih interesnih
skupnosti
Skupina za delegiranje delegatov v zbor občin Skupščine SR Slovenije v občini Litija
je postavila tole delegatsko
vprašanje:
Skupina delegatov je od
strokovne službe samoupravne interesne skupnosti za
stanovanjsko In komunalno
gospodarstvo Litija prejela informacijo, da jih je Skupščina
SR Slovenije (komisija za
družbenopolitični razvoj) obvestila, da na osnovi zakona o
občinskem javnem pravobranilcu od 1/1-1982 občinski
javni pravobranilec nič več ne
zastopa samoupravnih Interesnih skupnosti.
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Zaradi tega se bodo morale
strokovne službe SIS v bodoče obračati na pravne službe
pri upravah občinskih skupščin. Če pa teh služb pri upravah občinskih skupščin ni,
bodo morale za zahtevnejše
sodne postopke najemati
odvetnike (npr. zaradi Izvajanja vknjižb zastavne pravice
za dolžnike). Zaradi tega bodo
tudi stroški, ki bodo nastajali
v zvezi s tem, porasli, kar Je v
nasprotju s prizadevanjem za
racionalnejše poslovanje.
Na vprašanje je odgovoril
MIha VVohlnz, republiški svetovalec v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije:

IN

rok krog dejavnikov, da pa je delo med
njimi premalo koordinirano. Poudarjeno
je bilo, da bi Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije morala v večji meri
odigrati vlogo takega koordinatorja.
4 Odbora predlagata, da se ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije o uresničevanju srednjeročnih in letnih planskih aktov posveti
posebna pozornost uresničevanju planskih usmeritev na področju varstva okolja. Ker so nosilci za izvedbo teh nalog
znani, bo potrebno na osnovi rezultatov
teh analiz intenzivirati uresničevanje nalog iz srednjeročnega družbenega plana
predvem pa dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1981-1985, z namenom, da bi še v tem
srednjeročnem planskem obdobju dosegli premik v smeri zaustavitve slabšanja
naravnih resursov, življenjskega, bivalnega in delovnega okolja.
5. Odbora predlagata, da izvršni svet
pri pripravi zakona o sistemu družbenega informiranja upošteva specifične potrebe republike, občin in drugih zainteresiranih družbenih dejavnikov pri reševanju problematike varstva dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja. Odbora tudi podpirata predloge Rdečega križa Slovenije in Zveze zdravniških
društev Slovenije glede nujnosti vzpostavitve in poenotenja evidenc za spremljanje dogajanj na področju onesnaževanja
okolja v okviru celovitega informacijskega sistema.

DELEGATOV

Na podlagi prehodne določbe (28. člen) zakona o javnem
pravobranilstvu (Uradni list
SRS, št. 19/76) so javna pravobranilstva do 31/12-1981 lahko
zastopala po pooblastilu glede
premoženjskih pravic in koristi
tudi samoupravne interesne
skupnosti na področju vzgoje
in izobraževanja, raziskovalne
dejavnosti, kulture, zdravstva
in socialnega varstva in organizacije, ki imajo v teh samoupravnih interesnih skupnostih
položaj izvajalcev. To začasno
pooblastilo je bilo javnim pravobranilstvom dano zaradi pomanjkanja ustreznih kadrov v
SIS, ki so del skupščinskega
sistema, ter slabega stanja zagotavljanja pravne pomoči v
večini občin. Pri tem javna pravobranilstva že doslej niso
Imela pooblastila, da bi zastopala samoupravne interesne
skupnosti materialne proizvodnje (npr. SIS za stanovanj-

sko in komunalno gospodarstvo).
V informaciji o uresničevanju zakona o pravni pomoči, ki
jo je Skupščina SR Slovenije
obravnavala pred letom dni,
smo opozorili, da z 31/12-1981
preneha veljati navedeno pooblastilo za dajanje pravne pomoči SIS, nakazana pa je bila
tudi možnost, da bi pooblastilo
podaljšali, dokler ne bi bile
ustanovljene v skladu z zakonom o pravni pomoči službe
pravne pomoči, ki bi lahko dajale samoupravnim interesnim
skupnostim celovito pravno
pomoč.
Ob obravnavi informacije v
Skupščini SR Slovenije je bilo
sprejeto stališče, da je potrebno hitreje razvijati zagotavljanje pravne pomoči v smislu
novega zakona o pravni pomoči in ustanoviti ustrezne službe
pravne pomoči, ki bodo dajale
pravno pomoč tako SIS s poporočevalec

dročja družbenih dejavnosti
kot tudi SIS s področja materialne proizvodnje. Samoupravne interesne skupnosti so
poleg občin, organizacij združenega dela, krajevnih skupnosti in drugih samoupravnih
organizacij in skupnosti na
podlagi drugega odstavka 3.
člena zakona o pravni pomoči
tudi same dolžne zagotavljati
materialne in druge pogoje za
zagotavljanje pravne pomoči
in bi se morale zaradi tega tudi
same aktivneje vključevati v
prizadevanja, da se na območju posamezne občine ali več
občin zagotovi celovita pravna
pomoč vsem subjektom, ki
pravno pomoč potrebujejo.
Zato Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije ni predložil spremembe zakona o javnem pravobranilstvu v tem smislu, da
bi se rok iz 28. člena tega zakona še podaljšal, ampak je
usmeril svojo aktivnost v ustanavljanje služb pravne pomoči
v posameznih regijah.
Tako je Republiški sekretariat za pravosodje in upravo
kot pristojni republiški upravni
organ za to področje po obravnavi v Skupščini SR Slovenije
ponovno opozoril vse občinske izvršne svete na navedeno
problematiko in jih prosil, da z
analizo stanja ugotovijo potre-

be in možnosti za ustanovitev
organiziranih služb pravne pomoči kot delovnih organizacij
v svoji občini. Na podlagi pismenih poročil in razgovorov,
ki so jih imeli predstavniki Republiškega sekretariata za pravosodje in upravo v vseh večjih
občinah v aprilu in maju letos,
pa je povsem jasno, da v bližnji
prihodnosti ni mogoče pričakovati, da bi organizirane službe pravne moči v okviru občin
ali regij zaživele. Podrobnejšo
razčlenitev vzrokov takega stanja bo Izvršni svet v skladu s
skupščinskimi sklepi, ki so bili
sprejeti ob obravnavi informacije o uresničevanju zakona o
pravni pomoči junija lani,
predložil Skupščini SR Slovenije v dopolnjeni informaciji o
uresničevanju zakona o pravni
pomoči v tretjem trimesečju
letos.
Izvršni svet bo zaradi težav,
na katere opozarja tudi to delegatsko vprašanje v zvezi z
zastopanjem samoupravnih
interesnih skupnosti, proučil
vse možnosti, da se pooblastilo javnim pravobranilstvom
uredi kot prehodna ureditev
do časa, ko bodo ustvarjene
možnosti za zagotavljanje
pravne pomoči samoupravnim
interesnim skupnostim v okviru rešitev, ki jih predvideva zakon o pravni pomoči.

- Združevanje sredstev za nekatere
samoupravne interesne skupnosti
materialne proizvodnje
Skupina delegatov Skup- za njihovo izvedbo s spreješčine občine Litija za delegi- mom samoupravnega sporaranje delegatov v Zbor občin zuma o temeljih plana samouSkupščine SR Slovenije je po- pravne interesne skupnosti.
Ob sprejemanju dogovora o
stavila naslednje delegatsko
temeljih družbenega plana SR
vprašanje:
za
obdobje
Ali je pravilno, da nekatere Slovenije
organizacije ne izpolnjujejo 1981-1985 je bilo ugotovljeno,
svojih obveznosti do teh SIS- da samoupravni sporazumi o
ov materialne proizvodnje, temeljih planov samoupravnih
koristijo pa prav tako njihove interesnih skupnosti niso usklajeni z dogovorom. Zato so
storitve.
Poleg tega nastane vpraša- samoupravne interesne skupnje, ali bodo delavci sedanjih nosti pripravile anekse k tem
podpisnikov po preteku tega sporazumom, s katerimi so
srednjeročnega obdobja še opredelile zlasti nižje stopnje
imeli razumevanje in samou- za združevanje sredstev po
pravno zavest za podpis no- enotnih virih, osnovah in merivih sporazumov, če ugotavlja- lih.
Po zadnjih informacijah sajo, da nekaterim ni treba izpolnjevati družbeno potreb- moupravnih interesnih skupnosti je samoupravne sporazunih obveznosti?
Na vprašanje je odgovorila me in anekse k tem sporazuAlenka Markič, pomočnica mom podpisalo skupno 81,4%
predsednika Republiškega ko- vseh zavezancev, ki na tej
miteja za družbeno planiranje: osnovi združujejo sredstva za
Skladno z načeli svobodne razvoj gospodarske infrastrukmenjave dela se delavci v ture. Stanje sprejemanja anekTOZD dogovarjajo o razvoju sov po posameznih samoudejavnosti gospodarske infra- pravnih interesnih skupnostih
strukture in prevzemajo ob- je naslednje: elektrogospodarveznost združevanja sredstev stvo 89%; železniški in luški
poročevalec

promet - za področje železniškega prometa 85%, za področje
luškega
prometa
81,4%, republiška skupnost za
ceste 82% ter naftno-plinsko
gospodarstvo 70%. Samoupravni sporazumi so v obravnavi v pretežnem delu TOZD,
ki teh sporazumov še niso
sprejeli.
Skupščina SR Slovenije je
obravnavala rezultate aktivnosti pri pripravi, usklajevanju in
sprejemanju
samoupravnih
sporazumov o temeljih planov
samoupravnih
interesnih
skupn.osti gospodarske infrastrukture in njihovih aneksov
16. 12. 1981 in 10. 3. 1982. Ob
obeh obravnavah je pozvala
delavce v TOZD, da sprejmejo
te sporazume, hkrati pa zadolžila delegacije v samoupravnih
interesnih skupnostih, zbore
združenega dela v občinah in
druge družbene dejavnike, da
pospešijo sprejemanje teh
planskih dokumentov.
Zato je potrebno nadaljevati
z družbenopolitično akcijo za
sprejemanje
samoupravnih
sporazumov o temeljih planov
samoupravnih
interesnih
skupnosti materialne proizvodnje. Ob sprejemanju sprememb in dopolnitev planskih
aktov samoupravnih interesnih skupnosti moramo doseči, da delavci v vsaki TOZD

spoznajo povezanost in odvisnost svojega dela, proizvodnje in možnosti razvoja tudi od
ustreznega razvoja gospodarske infrastrukture. Pri tem je
pomembno nadaljnje razvijanje odnosov v SIS-ih, zlasti
uveljavljanje vloge delegatov
in povečanje vpliva uporabnikov, vključno z uveljavljanjem
ugodnejših pogojev pri koriščenju storitev gospodarske
infrastrukture za tiste TOZD, ki
na samoupravni osnovi združujejo sredstva za njen razvoj
Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti bi morale
tudi določiti materialne prednosti podpisnikov, vključno z
olajšavami pri cenah, oziroma
prednostjo pri uporabi posameznih storitev gospodarske
infrastrukture.
Izvršni svet ocenjuje, da za
zdaj ni potrebno intervenirati z
zakoni o obveznem združevanju sredstev za razvoj gospodarske infrastrukture. Kolikor
v postopku sprememb in dopolnitev planskih aktov ne bi
dosegli željenih rezultatov tudi
glede podpisovanja teh sporazumov, bo Izvršni svet ob spremembah in dopolnitvah družbenega plana SR Slovenije
predlagal Skupščini SR Slovenije ustrezne zakonske rešitve
za izvajanje ključnih nalog
družbene reprodukcije.

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR - 16. 6.1982
- Kdaj normalna preskrba z določenimi
vrstami zdravil?
Tov. Viljem Pahor, delegat v registriranimi zdravili. Ker je za
Družbenopolitičnem
zboru večino zdravil potreben uvoz
Skupščine SR Slovenije je po- surovin iz konvertibilnega obstavil naslednje delegatsko močja, je bil sprejet dogovor,
da bo vsak proizvajalec skupvprašanje:
V zadnjem času se ponovno no s svojo republiko oz. pokrapojavljajo motnje v preskrbi z jino, zagotovil devizna sreddoločenimi vrstami zdravil. stva, potrebna za uvoz surovin
Kakšni so vzroki za tako sta- za proizvodnjo svojih registrinje in kdaj se bo po mnenju ranih zdravil, ki pa jih mora
Republiškega komiteja za zagotavljati celotnemu jugozdravstveno in socialno var- slovanskemu tržišču. Konec
leta 1981 je bilo ugotovljeno,
stvo stanje normaliziralo?
da je sporazum prispeval k
Na vprašanje je odgovoril boljši preskrbi trga z zdravili.
Borut Miklavčič, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- Za leto 1982 je bil podpisan
nije in predsednik Republiške- enak samoupravni sporazum,
ga komiteja za zdravstveno in Slovensko združeno delo
socialno varstvo:
združuje velika devizna sredV letu 1980 se je na območju stva za uvoz surovin za zdravicele Jugoslavije močno po- la in sanitetni material ter uvoz
slabšala preskrba z zdravili do- blaga za potrebe zdravstvenih
mačih farmacevtskih proizva- delovnih organizacij v SR Slojalcev. Zato je bil 6. 3. 1981 veniji. V te namene je združesprejet samoupravni spora- no delo za leto 1981 predvidezum o preskrbi z zdravili na lo 1517 mio deviznih din. Za
enotnem
jugoslovanskem leto 1982 pa znašajo predvidetrgu. Podpisali so ga jugoslo- na sredstva 1329 mio din. Od
vanski proizvajalci zdravil, ter tega je bilo od 1. 1. do 21. 5.
se tako zavezali preskrbovati 1982 porabljenih 399 mio dejugoslovansko tržišče z vsemi viznih din, kar je za 23 mio din
9

več sredstev, kot je bilo za to
obdobje združeno.
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo
spremlja preskrbo z zdravili
prek proizvajalcev, veledrogerij in lekarn. Skoraj v vsej Sloveniji je vzpostavljen sistem informiranja med lekarnami in
osnovno zdravstveno službo
glede pomanjkanja zdravil oz.
možnosti njihove zamenjave z
enakim ali podobnim zdravilom. Vendar moramo ob tem
opozoriti, da mnogokrat povzroča nezadovoljstvo uporabnika dejstvo, da v lekarni ne

dobi zdravila, ki mu ga je
zdravnik predpisal na recept,
kljub temu, da je istočasno na
voljo enako zdravilo z drugim
imenom.
Glavni vzroki za sedanje pomanjkanje zdravil so naslednji:
- prenizka realizacija izvoza
zdravil in sanitetnega materiala zaradi odloka Zveznega
izvršnega sveta o dovoljenem
izvozu zdravil
- pomanjkanje surovin zaradi restriktivnih ukrepov
- neusklajenost cen končnih proizvodov s cenami surovin.

Zaradi tega Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo meni, da je ena od
prednostnih nalog izboljšanje
preskrbe z zdravili na našem
tržišču in je v zvezi s tem že
imel razgovore s slovenskimi
proizvajalci zdravil. Pripravil je
že tudi obsežnejšo informacijo
s predlogi ukrepov o omenjenem problemu, ki jo je posredoval pristojnim organom v republiki in federaciji, ki sodelujejo pri celoviti preskrbi tržišča
z zdravili.
Komite bo tudi posredoval
pri Zdravstveni skupnosti Slo-

venije, da se zagotovijo dodatna sredstva za ustvarjanje rezerv za vitalna zdravila in da se
zdravila vključijo v programe
republiških blagovnih rezerv.
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo si
prizadeva za čim hitrejše razreševanje obstoječega stanja,
vendar bo še prihajalo do občasnega manjšega pomanjkanja zdravil. Izvršni svet SR Slovenije bo skupaj s pristojnimi
organi, ki sodelujejo pri preskrbi tržišča z zdravili, napravil
vse za čim hitrejšo normalizacijo stanja.

OD ZAVODA SRS ZA STATISTIKO SMO PREJELI
POMEMBNEJŠI
KAZALNIKI RAZVOJA SR
SLOVENIJE, MAJ 19811
V pregledu Zavod SR Slovenije za statistiko objavlja rezultate rednih
mesečnih raziskovanj družbeno ekonomskih gibanj, ki jih opravlja po
statističnih metodologijah, enotah za vso SFRJ.
Podrobna metodološka pojasnila kot tudi mesečni statistični podatki
so objavljeni v publikaciji Zavoda SR Slovenije za statistiko »Mesečni
statistični pregled«.
Indeksi
V 1982
V 1982 l-V 1982
IV 1982
V 1981 l-V 1981
Industrijska proizvodnja - fizični
obseg skupaj1
sredstva za delo
reprodukcijski material2
blago za potrošnjo
Izkoriščanje gozdov
Gradbeništvo' - vrednost opravljenih del
Promet trgovine na drobno
Promet trgovine na debelo
Zunanja trgovina
- vrednost po tekočih cenah3
Izvoz - skupaj
Uvoz - skupaj
Izvoz s konvertibilnega območja
Uvoz s konvertibilnega območja
sredstva za delo
reprodukcijski material
blago za potrošnjo
Turizem - prenočitve skupaj
tuji gostje
domači gostje
Cene
industrijskih izdelkov pri proizvajalcih
na debelo
na drobno
gostinskih storitev
življenjskih potrebščin
Delavci v združenem delu - skupaj
gospodarstvo
negospodarstvo
Osebni dohodki - nominalni
skupaj
gospodarstvo
negospodarstvo
Osebni dohodki - realni
Investicije v osnovna sredstva3
skupaj
gospodarstvo
negospodarstvo
Krediti za obratna sredstva3 3
Prihodki ozd iz gospodarstva
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98,7
100,4
98,3
97,7
109,1
(123)
(101)
(99)

102,2
111,9
102,4
97,4
118,2
(92)
(130)
(131)

102,5
108,1
102,5
99,9
136,3
(100)
(129)
(124)

93
86
112
90
56
97
94
(128)
(134)
(124)

106
86
119
82
80
80
110
(103)
(106)
(101)

110
90
113
89
93
89
74
(101)
(100)
(101)

102,7
101,9
103,7
104,2
104,6
99,8"
99,8"
100,1"
101,2"
100,5"
104,7"
100,8"
109,6"
101,9"
128,5"
105,0"
105,5"

123,1
127,5
126,5
129,3
128,9
100.955
100,85
102,0
128.456
127,75
131,55
100.9
114.355
112,1 5
118.95
140,05
112,1

122,4
131.7
127.8
130,6
127,6
100.966
100.76
102,0
129.466
129.26
129.96
101,7
112.966
115,36
108.26
137.4
108,3«

1. Ind. proizv. brez jedrske energije
99,5
101,5
101,3
2. Reprod. material brez jedrske
energije
99,8
100,5
100,0
3. Vir podatkov za investicije, kredite za obratna sredstva, prihodke
ozd iz gospodarstva je Služba družbenega knjigovodstva.
4. Podatki in ustrezne indeksne primerjave so za april in sicer
IV 82
III 82
5. Podatki in ustrezne Indeksne primerjave so za april in sicer
IV 82
IV 81
6. Podatki in ustrezne indeksne primerjave so za april in sicer
I—IV 82
|_|V 81
7. Podatki so ocenjeni glede na razvojna gibanja v gradbeništvu.
Upoštevana je vsa gradbena dejavnost na ozemlju SR Slovenije ne
tlede na sedež izvajalca.
e začasni ali ocenjeni podatki so v oklepajih.
Ob že kronično slabi oskrbljenosti z domačimi in uvoženimi
surovinami in reprodukcijskim materialom se je v maju še
nadalje poslabšala oskrbljenost s tekočimi gorivi in energetskimi plini. Tako je v maju vsaka tretja slovenska organizacija
poročala o dobri oskrbljenosti z domačimi surovinami in
reprodukcijskim materialom ter le vsaka deseta organizacija o
dobri oskrbljenosti z uvoženimi surovinami in reprodukcijskim materialom. V takšnih otežkočenih pogojih gospodarjenja je slovenska industrija proizvedla v maju v primerjavi z
aprilom za 1,3% manj oziroma v primerjavi s poprečno proizvodnjo v lanskem letu za 2,2% več. V letošnjih petih mesecih
se je v primerjavi z enakim obdobjem lani fizični obseg industrijske proizvodnje povečal za 2,5% ali za 1,3%, če ne upoštevamo proizvodnje jedrske energije. Bolj kot se je povečala
proizvodnja v poprečju v SR Sloveniji pa se je povečala v
naslednjih panogah industrije in rudarstva: v elektrogospodarstvu za 33,3%, v proizvodnji pijač (14,5%), v ladjedelništvu
(11,5%), predelavi barvastih kovin (10,7%), pridobivanju premoga (9,6%), pridobivanju nekovinskih rudnin (9,5%), strojni
industriji (8,9%), proizvodnji raznovrstnih izdelkov (7,9°/o),
proizvodnji bazičnih kemičnih izdelkov (7,8%), proizvodnji
električnih strojev in aparatov (6,7%), proizvodnji in predelavi
papirja (5,2%) in v panogi proizvodnja živilskih proizvodov
(4,1%).
Proizvodnja reprodukcijskega materiala, ki predstavlja polovico slovenske industrijske proizvodnje, je letos porasla za
2,5%. Hitreje kot proizvodnja reprodukcijskega materiala pa
zaenkrat letos narašča proizvodnja sredstev za delo (investicijske opreme), medtem ko je proizvodnja blaga za široko
potrošnjo manjša kot je bila lani.
Zmanjševanje investiranja v osnovna sredstva in sredstva
skupne porabe hkrati zmanjšuje fizični obseg gradbene dejavnosti. V prvih petih mesecih letošnjega leta so v primerjavi
z enakim obdobjem lani delavci v gradbeništvu opravili za
12% manj efektivnih delovnih ur, pri čemer ostaja zaenkrat
poročevalec
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letos opravljena nominalna vrednost opravljenih del na enakem nivoju kot lani v enakem obdobju.
Maja letos sprejeti ukrepi, ki kot prioritetno nalogo zahtevajo poravnavo zapadlih obveznosti do tujine, so hkrati z že
prej sprejetimi ukrepi glede zunanjetrgovinske menjave vplivali na nadaljnje zmanjšanje uvoza po aprilu tudi v maju. Tako
je v maju v primerjavi z aprilom uvoz manjši za 14%, v prvih
petih mesecih v primerjavi z enakim obdobjem lani pa je uvoz
manjši za 10%. Ob istočasnem letošnjem povečanju izvoza za
10% pa velja opozoriti, da je skupen letošnji obseg zunanjetrgovinske menjave (vrednost uvoza in izvoza) v vrednosti
68.219 milijonov dinarjev za 2% manjši od lanskoletne vrednosti izvoza in uvoza v enakem obdobju. Čeprav je slovenska
zunanjetrgovinska bilanca izravnava bolj kot je v ostalih republikah in pokrajinah SFR Jugoslavije, pa je izravnava še vedno
slabša od načrtovane. Po-petih mesecih letošnjega leta je ob
83 odstotni pokritosti uvoza z izvozom blaga zunanjetrgovinski primanjkljaj SR Slovenije narasel in znaša 6451 milijonov
dinarjev, kar je pol manj kot lani v enakem obdobju. Pri tem
predstavlja slovenski zunanjetrgovinski primanjkljaj 11% jugoslovanskega. Zaenkrat je letos SR Slovenija med republikami in pokrajinami SFR Jugoslavije prispevala četrtino konvertibilnih deviz ob povečanju izvoza na konvertibilno območje za 13% in ob zmanjšanju uvoza za 11%. Med posameznimi namenskimi skupinami blaga se je letos v primerjavi s
prvim petimi meseci lani najbolj zmanjšal uvoz blaga za široko potrošnjo, reprodukcijskega materiala je uvoženega za
11% manj in za 7% manj sredstev za delo.
Zmanjšan obseg zunanjetrgovinske menjave pa je vplival
tudi na zmanjševanje obsega prepeljanega blaga v prometu.
Ob za 6% manjšem številu cestnih mejnih prehodov potnikov
v prvih petih mesecih v primerjavi z enakim obdobjem lani, je
število turističnih prenočitev poraslo za 1%, k čemer so prispevali domači gostje. V slovenskih turističnih zmogljivostih

Iz

Skupščine

NOVI

Tuje

so letos zabeležili že 2443 tisoč prenočitev gostov, od tega je
bilo 77% domačih gostov. Pač pa je bilo v letošnjem maju za
6% več prenočitev tujih gostov kot v istem mesecu lani.
V prvi tretjini letošnjega leta je zaposlovalo združeno delov
SR Sloveniji poprečno 781.600 delavcev ali 0,9% več kot v
enakem obdobju leta 1981. V tem obdobju so intenzivneje
zaposlovali v negospodarstvu, kjer je letos 2% več delavcev, v
gospodarstvu je letos zabeležen le 0,7-odstotni porast.
K tako visokemu povečanju v negospodarstvu od januarja
do aprila letos so prispevale nalsednje panoge dejavnosti:
izobraževanje (porast za 3,2%), zdravstvena zaščita (2,6%) in
socialno varstvo (6%). Od gospodarskih dejavnosti se je v tem
času najbolj povečala zaposlenost v kmetijstvu (5,3%) in v
stanovanjsko-komunalni dejavnosti (5,9%).
Hkrati se je v aprilu znižalo število iskalcev zaposlitve za 568
oseb: tako je pri skupnostih za zaposlovanje na koncu aprila
registriranih 12515 iskalcev zaposlitve, kar je za 9,4% manj
kot v decembru 1981 in 9,5% več kot lani v istem mesecu.
Po začasnih podatkih so se osebni dohodki po dvomesečnem naraščanju ponovno povečali tudi v aprilu za 1,2%. V
primerjavi s preteklimi meseci je v aprilu rast cen življenjskih
potrebščin nekoliko zaostala, zato se je realna vrednost osebnih dohodkov v tem mescu za 0,8% povečala. V primerjavi z
gospodarstvom je bila v tem mesecu v negospodarstvu
znatno večja rast osebnih dohodkov. K temu je največ prispevalo 14-odstotno povečanje osebnih dohodkov na področju
družbenih organizacij in skupnosti, v okviru katerih so ,se
osebni dohodki v združenju ozdov in družbenopolitičnih organizacij povečali celo preko 20%, zaradi izplačane razlike za
več mesecev. Osebni dohodki so se zelo povečali še na
področju kmetijstva in ribištva (preko 6%). Za najmanjšo
možno mero (0,1%) so se zmanjšali v trgovini, nekaj več pa v
industriji in rudarstvu (0,3%), zaradi česar so se osebni dohodki v gospodarstvu povečali samo za 0,5%.

SFRJ

PREDPISI

kredite

morajo

vračati

njihovi

končni

uporabniki

• Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin predlaga
sprejem zakona o načinu odplačevanja tujih kreditov, namenjenih zagotavljanju
likvidnosti
• Kredite za likvidnost bi uporabljale banke v republikah in pokrajinah, ustrezno
anuitetam, ki dospejo v plačilo leta 1982
• Narodna banka Jugoslavije bi bila pooblaščena za vodenje evidence o vseh
kreditih za zagotavljanje likvidnosti države v letu 1982, skrbela pa bi tudi za
njihovo vračanje
• Pogoj za uporabo kreditov so garancije republik in pokrajin, da bodo banke
poravnavale svoje obveznosti
• Različna mnenja skupščin republik in pokrajin o tem osnutku zakona
poročevalec
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^>c«ooc^j<>=»s>c»s«osoopoo=<>o<>o«c<>soaoococo^ goslavije, Osnutek zakona
predlaga, da bi bila po njem
Narodna banka Jugoslavije
1| OSNUTEK ZAKONA O DOLOČITVI KONČNIH UPORABpooblaščena, da tudi z ustrezS NIKOV IN NAČINU ODPLAČILA KREDITOV, KI JIH NAnimi ukrepi prepove uporabo
0 RODNA BANKA JUGOSLAVIJE NAJAME LETA 1982 ZA
deviznih sredstev bank in tako
S ZAGOTOVITEV LIKVIDNOSTI JUGOSLAVIJE V PLAČILIH
zagotovi plačilo svojih terjatev.
0 S TUJINO - AS 559
Ce banke kot dolžnice v reffloasooBOscooceooooooooeecoooBooao«
publikah in pokrajinah ne bi
ioooao
imele deviznih sredstev, Osnutek zakona pooblašča NaroDelegacija Skupščine SR Kredite morajo vračati
dno banko Jugoslavije, da
Slovenije v Zboru republik in njihovi neposredni
vnovči garancijo republike ali
pokrajin Skupščine SFRJ je uporabniki
pokrajine, ki jo je dala.
predložila predsedniku Skuptakega predloščine SFRJ, v skladu s PoslovOsnutek zakona predlaga, gaObrazložitev
poudarja, da bi način sprenikom, Osnutek zakona o do- da vodi Narodna banka Jugo- jemanja
republike in
ločitvi končnih uporabnikov in slavije posebno evidenco za pokrajinigarancije
v skladu s prinačinu odplačila kreditov, ki sredstva iz vsakega kredita, ki stojnostmiuredile
interesnih skupnojih Narodna banka Jugoslavije se najame v tem letu za zago- sti za ekonomske
odnose s tunajame leta 1982 za zagotovi- tovitev likvidnosti Jugoslavije v
oziroma izvršnih svetov
tev likvidnosti Jugoslavije v plačilih s tujino. Ta sredstva bi jino
skupščin republik in pokrajin.
plačilih s tujino (AS 559).
se razporejala na republike in
Ta pobuda Skupščine SR pokrajini, sorazmerno z zneSlovenije sodi v okvir splošnih skom anuitet iz srednjeročnih DELJENA MNENJA O
družbenih prizadevanj za več- in dolgoročnih kreditov, ki za- OSNUTKU ZAKONA
jo disciplino pri zadolževanju v padejo v plačilo letos, in sicer
Že prva stališča skupščin retujini, predvsem glede vrača- pod enakimi pogoji kot jih je publik
in pokrajin, ki jih je donja dolgov. Vendar pa je bil najela Narodna banka Jugo- bil Zbor
republik in pokrajin,
neposreden povod za predla- slavije.
da so deljena mnenja o
ganje tega Osnutka zakona,
V obrazložitvi tega predloga kažejo,
Osnutku zakona.
kakor poudarja delegacija SR razdelitve tujih dolgov, delega- tem
Skupščina SR Bosne in
Slovenije, ker Zvezni izvršni cija Skupščine SR Slovenije Hercegovine
je dala svoje sosvet ni pravočasno izpolnil poudarja, da bi na ta način sa- glasje k Osnutku
tega Zakona
sklepa Zbora republik in po- nirali kapitalni del plačilnobi- in pooblastila svojo
krajin, sprejetega ob spreje- lančnih in deviznobilančnih v Zboru republik indelegacijo
pokrajin,
manju Zakona o spremembah pozicij republik in pokrajin.
v postopku usklajevanja
in dopolnitvah Zakona o zaPristojni organi v republikah da
skupščin republik in
dolževanju Narodne banke Ju- in pokrajinah bi določali tudi stališč
terja in opredeli dogoslavije v tujini zaradi zago- končne uporabnike kreditov in pokrajin
v skladu s skupnimi intetovitve likvidnosti Jugoslavije v pooblaščene banke, prek kate- ločbe
resi in potrebami in v skladu s
plačilih s tujino. Tedaj je bilo rih bi se prenašala tako dolo- sprejetimi
pripombami in
namreč sklenjeno, da se sred- čena devizna sredstva za od- predlogi. Skupščina
v svojem
stva, ki bodo zagotovljena z plačilo anuitet.
sklepu opozarja, da mora
izvajanjem tega Zakona, ne
Osnutek zakona vsebovati tudi
bodo mogla uporabiti, dokler Uporaba kreditov le z
določbo, po kateri bi se sociane bo določen način njihove garancijo
listične republike in avtonomni
uporabe in način odplačila
zadolževale pod enakreditov, Zvezni izvršni svet pa
Banke v republikah ih po- pokrajini
kimi pogoji kot Narodna banka
bi moral do sredine marca krajinah, pooblaščene za po- Jugoslavije.
predložiti Skupščini SFRJ slovanje s tujino, bi morale,
Skupščina SR Srbije pa ne
Osnutek tega Zakona.
predvideva Osnutek zakona,
Ker ta obveznost ni bila iz- zagotoviti devizna sredstva za daje soglasja k Osnutku tega
polnjena, s sklepom Zbora re- odplačilo uporabljenih tujih Zakona. Skupščina sodi, da ta
publik in pokrajin, sprejetim kreditov (glavnic, obresti in Osnutek ni v skladu s smerjo in
11. maja, pa je bila omogočena drugih stroškov), kar bi urejale načinom reševanja likvidnosti
uporaba že najetih tujih kredi- posebne pogodbe med temi problemov Jugoslavije pri platov, in sicer brez določitve nji- bankami in Narodno banko Ju- čevanju dolgov tujini v letu
1982. Rešitve, ki jih predlaga
hovega končnega uporabnika, goslavije.
delegacija SR Slovenije pred- - Pogoj, da Narodna banka Osnutek zakona, pravi sklep
laga, da Zbor republik in po- Jugoslavije opravi prenos de- Skupščine SR Srbije, bi namreč v določeni meri povzrokrajin obravnava omenjeni
Osnutek zakona in ga sprejme viznih sredstev na pooblašče- čile oblikovanje republiških
po skrajšanem postopku. V ne banke v republikah in po- deviznih tržišč, ne pa jugosloobrazložitvi je poudarjeno, da krajinah, naj bi bil, da dajo so- vanskega deviznega tržišča
republike oziroma kot dela enotnega jugoslovanto terjajo likvidnostne težave cialistične
Jugoslavije pri plačevanju ob- socialistični pokrajini Narodni skega trga.
banki Jugoslavije garancijo reRešitve so, pravi nadalje ta
veznosti tujini.
Osnutek zakona je bil takoj publike oziroma pokrajine, da sklep, v nasprotju z intencijo
uvrščen v skupščinsko obrav- bodo te obveznosti tudi porav- Zakona o pogojih in načinu
razpolaganja in uporabe
navo in poslan skupščinam nane.
V primeru, da pooblaščene ustvarjenih konvertibilnih devseh republik in pokrajin, da o
njem razpravljajo in dajo po- banke ne bi poravnale svojih viz in doseženim političnim
obveznosti Narodni banki Ju- dogovorom, da morajo družtrebno soglasje.
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benoopravne osebe prednostno zagotavljati plačila dospelih obveznosti iz svojega lastnega priliva, če pa tega ne
zmorejo, se uporabi solidarnostno načelo po tako imenovanih krogih: najprej banka,
nato gospodarstvo republike,
če pa ni mogoče izpolniti obveznosti na ta način, pride v
poštev pomoč federacije. Po
tem konceptu se morajo določiti prihodki in odhodki federacije, med njene^rihodke pa
nesporno sodijo tudi krediti, ki
jih je zagotovila za likvidnostne potrebe.
Skupščina SR Srbije sodi,
da teh kreditov ne bi bilo treba
deliti po republikah, temveč bi
morali ostati v bilanci oziroma
rezervah Narodne banke Jugoslavije. Če pa bi bilo nujno, naj,
ne bi izključili tudi možnosti,
da se ta sredstva razporedijo
določeni republiki ali pokrajini, vendar samo pod pogojem,
da je točno določen namen
uporabe kredita, način in pogoji njegove uporabe, kakor
tudi, da se določi časovni rok
vračila kredita.
Poudarjeno je nadalje, da
Osnutek zakona ne rešuje že
nastalega problema vračila
kreditov, ki jih odplačujejo
banke z območja ene republike za uporabnike z območja
drugih republik in pokrajin.
Ker Osnutek zakona predvideva, da republike in pokrajini
dostavijo garancije Narodni
banki Jugoslavije, da bodo poravnane obveznosti bank iz
dobljenih kreditov Narodne
banke Jugoslavije, se odpira
tudi vprašanje, kako bodo'vrnjena devizna sredstva Narodni banki Jugoslavije v primeru, da jih poslovne banke ne bi
poravnale, saj garancije republik in pokrajin kot družbenopolitične skupnosti ne razpolagajo z lastnimi deviznimi
sredstvi.
Ob upoštevanju vsega tega,
Skupščina SR Srbije sodi, da
omenjenega Zakona ne bi bilo
treba sprejeti.
Sabor SR Hrvatske je dal
soglasje k Osnutku tega zakona. Edina pripomba oziroma
dopolnitev, ki jo predlaga Sabor je, da bi v določbe Osnutka
zakona, ki omenjajo odplačilo
anuitet iz srednjeročnih in dolgoročnih kreditov, vključili tudi kratkoročne kredite.
Skupščina SR Slovenije je
razumljivo kot predlagatelj
Osnutka zakona dala soglasje
za njegovo sprejetje.
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Spodbuda ekonomsko-finančnim
odnosom

med Jugoslavijo
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Češkoslovaško
• S sporazumom bo urejen problem dvojnega obdavčevanja fizičnih in pravnih
oseb, rezidentov Jugoslavije in Češkoslovaške na podlagi davka na dohodek in
premoženje
Zvezni izvršni svet je poslal pisi zaradi spodbujanja tujih in v Turistični zvezi Jugosla- Tako je predvideno, da bo zaSkupščini SFRJ v obravnavo in vlagateljev sredstev.
vije.
čel veljati po izteku trideset
sprejem Predlog zakona o ratiSicer pa se sporazum nanaVprašanja, ki se urejajo s dni, ko bodo izmenjani ratififikaciji Sporazuma med SFRJ ša na davke na dohodek in sporazumom
se nanašajotudi kacijski instrumenti in se nain Češkoslovaško socialistično premoženje, ki jih uvede drža- na osebe na katere
se nanaša našajo na davke, ki so bili
republiko o izogibanju dvojne- va pogodbenica ali njena druž- sporazum in davke na katere obračunani
za vsako davčno
mu obdavčevanju dohodka in benopolitična skupnost, ne se le-ti nanašajo. Prav tako se
ki se začne prvega japremoženja s protokolom (AS glede na to, kako se zbirajo. urejajo vprašanja obdavčeva- leto,
ali pa po prvem januar26), ki je bil podpisan 2. no- Sporazum se uporablja tudi za nja dohodka od nepremičnin, nuarja
koledarskega leta, po letu, v
vembra 1981 v Pragi. Namen prispevke, ki se pobirajo v Ju- dohodka od poslovanja, divi- ju
je bilo dano obvestilo
sporazuma je ureditev proble- goslaviji, razen za prispevke za dend, obresti in avtorskih na- okaterem
prenehanju vbljavnosti.
ma dvojnega obdavčevanja fi- socialno zavarovanje.
grad. kot tudi o obdavčevanju
Sporazum velja, dokler ga
zičnih in pravnih oseb, reziV sporazumu je predvideno, umetnikov, športnikov in predentov Jugoslavije in Češko- da se dohodki podjetja države moženja. Določene so tudi ne odpove ena izmed držav
slovaške na podlagi davka na pogodbenice obdavčijo samo metode za izogibanje dvojne- pogodbenic. To lahko stori po
dohodek in premoženje. Na ta v njej, razen če podjetje ne po- mu obdavčevanju, kar je v ko- diplomatski poti, tako da pošnačin, je poudarjeno v obra- sluje v drugi državi pogodbe- rist obema državama in načelo lje obvestilo o prenehanju venajpozneje do 30. juzložitvi, se odstranjujejo davč- nici po stalni poslovni enoti. V enakega
tretiranja oziroma ljavnosti
nija koledarskega leta po petih
ne ovire, spodbujajo pa se in tem primeru smejo biti dohod- istih pogojev
obdavčevanja re- letih od dneva uveljavitve spokrepijo ekonomsko-finančni ki podjetja obdavčeni v drugi zidentov držav pogodbenic.
razuma.
odnosi med Jugoslavijo in Če- državi, vendar le do zneska, ki
škoslovaški.
Ko je govor o vplivu sporase lahko pripiše tej stalni po- ZAČETEK
zuma na domačo zakonodajo
slovni enoti. Ta določba se
VLAGANJA SREDSTEV uporablja tudi za dobiček, ki VELJAVNOSTI
je v obrazložitvi poudarjeno,
da gradivo, ki ga ureja sporaV JUGOSLOVANSKE
ga doseže rezident Češkoslo- SPORAZUMA
zum sodi v pristojnost republik
vaške v Jugoslaviji na podlagi
DELOVNE
V
sporazumu
so
tudi
določsvoje udeležbe v skupnem po- be v zvezi s postopkom spora- in pokrajin in da ratifikacija ne
ORGANIZACIJE
slovanju z jugoslovanskimi go- zumevanja, izmenjavo obve- zahteva izdaje novih ali spremembe veljavnih zveznih, rePosebna prednost sporazu- spodarskimi organizacijami.
ščanja, začetkom in prenehama je v tem ker vsebuje rešitve,
Sporazum prav tako določa, njem veljavnosti sporazuma. publiških in pokrajinskih zakonov.
s katerimi se spodbujajo če- da vsaka država pogodbenica
škoslovaški rezidenti, da vla- obdavčuje svoja podjetja, ki
gajo sredstva v jugoslovanske opravljajo mednarodni pomor»OOOOOOOOOO!
soooocoeooo
organizacije združenega dela. ski in letalski promet. Prav taTo se doseže s tem, da se po- ko je urejeno, da Jugoslaviji
PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
polnoma ohrani pozitivno de- pripada pravica obdavčevanja
SFRJ IN ČEŠKOSLOVAŠKO O IZOGIBANJU DVOJNEMU
lovanje davčnih olajšav, ki so osebnih dohodkov njenih reziOBDAVČEVANJU DOHODKA IN PREMOŽENJA, S PROpredvidene z republiškimi in dentov, ki delajo v skupnem
TOKOLOM - AS 26
pokrajinskimi davčnimi pred- gospodarskem predstavništvu
ANALIZE

IN

OCENE

Rast sredstev za splošne
potrebe

počasnejša od

proizvoda

in

rasti

skupne
družbenega
-

• V preteklem letu je bilo za splošno in skupno porabo izplačanih 710 milijard
dinarjev, kar je v primerjavi z letom 1980 povečanje za 33,2 odstotka
• V SAP Kosovu in SR Črni gori je bila zabeležena visoka rast sredstev za
splošne družbene in skupne potrebe, ki presega povečanje ustvarjenega dohodka
• Zavrta dinamika gospodarske rasti je vplivala na zmanjšanje končne porabe,
življenjskega in družbenega standarda, kot tudi za osebno porabo, ki se je
povečala za 1,2 odstotka manj kot je bilo predvideno
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INFORMACIJA _0_ GIBANJU^ SPLOŠNE^ SKUPNE, g
8 OSEBNE IN INVESTICIJSKE PORABE V LETU 1981 IN V S
PRVEM ČETRTLETJU LETA 1982
5
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Na podlagi davkov, prispevkov, taks, carin in drugih zajemanj je bilo v letu 1981 za potrebe
družbenopolitičnih
skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti s področja
družbenih dejavnosti in socialne varnosti delavcev vplačanih
710 milijard dinarjev, kar je v
primerjavi z letom 1980 povečanje za 33,2 odstotka.
Da bi zmanjšali čezmerno
porabo (v prvem polletju) je bila spremenjena resolucija o
ekonomskem razvoju za leto
1981 in sprejet Zakon o načinu
razpolaganja z viški prihodkov
proračuna družbenopolitičnih
skupnosti in viški prihodkov
samoupravnih
interesnih
skupnosti. Na ta način je bilo v
drugi polovici leta zmanjšano
preveliko zajemanje sredstev
in to predvsem z zmanjšanjem
stopnje davkov in prispevkov
iz dohodkov in osebnih dohodkov.
Čeprav so bila sredstva za
splošne družbene in skupne
potrebe ustvarjena po stopnji,
ki je večja od planirane, so
skupna sredstva za te potrebe
rasla počasneje od družbenega proizvoda (43,1 odstotka v
primerjavi z letom 1980), tako
da se je njihov delež v družbenem proizvodu zmanjšal s 34,3
(v letu 1980) na 32 odstotkov (v '
letu 1981).
Te ugotovitve so poudarjene
v Informaciji o gibanju splošne, skupne, osebne in investicijske porabe v letu 1981 in v
prvem trimesečju v letu 1982,
ki ga je Zvezni izvršni svet poslal v obravnavo delegatom v
Skupščini SFRJ. Informacijo je
pripravil Zvezni sekretariat za
finance.
MIRNEJŠA RAST
SPLOŠNE IN SKUPNE
PORABE V LETU 1982
Ko je govor o rasti sredstev s
stališča oblik porabe je v Informaciji poudarjeno, da so se
sredstva za splošne družbene
potrebe, kljub visoki stopnji
rasti (34,1 odstotka v primerjavi z letom 1980) gibala v pričakovanih okvirih, predvsem če
upoštevamo, da so se v začetku preteklega leta povečale
stopnje temeljnega prometnega davka, kot tudi sam promet
blaga v trgovini na drobno. Tako so se sredstva proračuna
federacije povečala za 50,6 odstotka, medtem ko so se proračuni republik in avtonomnih
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pokrajin ter občin povečali za
48,1 oziroma 27,3 odstotka. V
preteklem letu se je financiranje proračuna federacije pri
Narodni banki Jugoslavije (iz
emisije denarja) zmanjšalo za
50 odstotkov v primerjavi z letom 1980 pa je ta razlika nadomeščena s povečanim temeljnim prometnim davkom kot tudi s prispevki republik in pokrajin.
Sredstva za skupno porabo
so se povečala v letu 1981 v
primerjavi z letom 1980 za 32,4
odstotka, k čemur je največ
prispeval porast prihodkov na
podlagi prispevka iz dohodka
(73,2 odstotka), ki je bil povzročen s spreminjanjem prispevkov iz osebnih dohodkov
za zdravstveno varstvo iz dohodka (v SR Hrvatski in SR
Sloveniji).
Kot posledica takšnih gibanj
se je v prvem trimesečju letos
nadaljevala težnja mirnejše rasti vplačanih sredstev, kar posebej velja za sredstva za financiranje za splošne družbene potrebe (temeljni in posebni davki na promet), medtem
ko je zajemanje nm podlagi
prispevka iz dohodka zabeležilo precej visoko stopnjo (49,4
odstotka).
V okviru sredstev za splošno
družbeno porabo so najvišjo
stopnjo rasti dosegla sredstva
proračuna federacije (temeljni
prometni davek - 52,3 odstotka). Po podatkih za zadnje tri
mesece so se sredstva proračuna federacije republik in pokrajin zmanjšala zaradi povečanega prispevka vseh družbenopolitičnih skupnosti, kot
tudi zaradi ukrepov, ki se sprejemajo zaradi zmanjšanja proračunske porabe.
Na področju zadovoljevanja
skupnih potreb so se v preteklem letu najbolj povečala
sredstva pokojninskega in invalidskega zavarovanja (37,8
odstotka). Glede na povečano
število upokojencev, je poudarjeno v informaciji, gibanja
na tem področju niso presegla
okvire določene z resolucijo.
Kar zadeva osebne dohodke
so v negospodarskih dejavnostih naraščali po precej nižji
stopnji (27 odstotkov) v primerjavi z gospodarstvom (37
odstotkov), kar zadeva tudi zaposlenost (z izjemo zdravstva
in socialnega varstva).
V informaciji je posebej prikazana rast sredstev splošne
družbene in skupne porabe v

preteklem letu v republikah in
avtonomnih pokrajinah. V
uvodu je poudarjeno, da je v
SAP Kosovu in SR Črni Gori v
preteklem letu zabeležena
izredno visoka rast sredstev za
te oblike porabe, kar se prenaša tudi v letošnje leto. Obenem
pa je za SAP Kosovo, SR črno
Goro in SR Makedonijo značilno, da je rast teh sredstev večja od rasti ustvarjenega dohodka. Prav tako je rečeno, da
je bila v prvih treh mesecihHetos ustvarjena zelo različna
rast teh sredstev, kar pojasnjujejo z različno politiko v prejšnjem in začetku letošnjega
leta.
V SR Bosni in Hercegovini
nosilci sredstev za splošno
družbeno in skupno porabo
razpolagajo s sredstvi (povečanimi za 30 odstotkov v primerjavi z letom 1980) v višini,
ki je določena s splošno bilanco, s čimer je dosledno izvajana politika na tem področju.
Rast družbenega proizvoda je
bila ustvarjena v večji stopnji
kot je bilo predvideno in so
bile tudi omejitve teh oblik porabe nad predvidenim. Vendar
priliv sredstev ni ustrezno z
zmanjšanjem davčnih stopenj
in prispevkov usklajen z dogovorjeno ravnijo. Zato je bila uskladitev opravljena po prisilni
poti - z zadrževanjem viškov
sredstev na posebnih računih
Službe družbenega knjigovodstva in vračanjem teh sredstev
temeljnim organizacijam združenega dela v gospodarstvu.
Z družbenim dogovorom je
bilo predvideno, da se bodo do
15. februarja letos zmanjšale
stopnje davkovih prispevkov iz
dohodka in osebnih dohodkov
za preteklo leto, v sorazmerju
iz ustvarjenim viškom sredstev
(5,1 milijarde dinarjev) oziroma planiranemu obsegu teh
zneskov z dogovorjenimi.
V SR Črni gori se je delež
sredstev iz gospodarstva in
negospodarskih dejavnosti lani zmanjšal, medtem ko se je v
istem času delež prometnega
davka povečal, kot tudi od
sredstev občanov. (Skup'na
sredstva za splošne družbene
in skupne potrebe so se povečala za 40 odstotkov v primerjavi z letom 1980). Kljub sprejetim ukrepom za izvajanje restriktivne politike je bilo
zmanjšanje stopnje sredstev
za splošno in skupno porabo
največkrat simbolično in je bilo tako imobiliziranih 197,6 milijonov dinarjev in so bila ta
sredstva usmerjena v solidarnostna sredstva za odpravo
posledic potresa.
Zaradi takšne situacije je bilo predloženo sprejetje zakona
s katerim bi, zaradi krepitvi

akumulativne sposobnosti gospodarstva, omogočili TOZD
in drugim uporabnikom družbenih sredstev, da prekinejo z
vplačevanjem takrat, ko višina
izločanja iz dohodka in osebnih dohodkov v tem letu doseže raven, ki je za eno indeksno
točko manjša od ravni v preteklem letu.
OMEJEVANJE
PORABE Z
ZMANJŠANJEM
STOPNJE DAVKA IN
PRISPEVKA
Čeprav so v SR Hrvatski
sredstva za splošno in skupno
porabo naraščala v letu 1981
hitreje kot je bilo načrtovano
(29 odstotkov v primerjavi z letom 1980) je bil dosežen temeljni namen njihovega omejevanja (naraščala so počasneje od družbenega proizvoda).
To je bilo uresničeno z zmanjšanjem stopnje davkov in prispevkov v tistih primerih, ko so
sredstva za porabo presegla
dovoljeno stopnjo rasti. Kljub
temu pa se je pojavil višek v
vrednosti 2,8 milijarde dinarjev. Ta sredstva se vračajo
vplačnikom v sorazmerju z
opravljenimi vplačili v preteklem letu.
Ko je govor o SR Makedoniji
je v informaciji poudarjeno, da
so bile zaradi zbiranja sredstev
za odpravo posledic potresa v
SR črni gori, povečane stopnje obstoječih obveznosti,
uveden pa je bil tudi dopolnilni
davek na promet in osebne dohodke, kar je pogojilo visoko
stopnjo rasti sredstev za splošne družbene potrebe (55 odstotkov, medtem ko so se
sredstva za splošno družbeno
in skupno porabo povečala za
39 odstotkov v primerjavi z letom 1980. V skladu z zveznim
zakonom, ki ureja razpolaganje z viški je bilo sprejetih večje število odlokov o zmanjšanju stopnje prispevka ali prenehanju plačevanja prispevka.
Tako se je na koncu preteklega leta zmanjšala vrednost viškov za 350 milijonov dinarjev.
Ta sredstva bodo uporabljena
za stimulacijo izvoza, kritje izgub, kompenzacije in materialne rezerve v občinah.
V SR Sloveniji se že nekaj let
izvaja politika počasnejše rasti
porabe od rasti dohodka. V letu 1981 so sredstva za splošno
in skupno porabo naraščala
po stopnji 28 odstotkov. Sredstva za skupne potrebe so se
lahko uporabila samo do višine zneskov, ki so določeni s
programi za posamezne dejavnosti. V primerih večjih viškov
se zmanjšajo stopnje prispevkov.
poročevalec

Rast splošne porabe v občinah je določena z družbenim
dogovorom. Konec preteklega
leta je bilo v občinah izločeno
673 milijonov dinarjev, ki so
bili porabljeni za kompenzacije pri porabi hrane, za blagovne rezerve in odpravljanje posledic elementarnih nesreč,
medtem ko niso bila v republiškem proračunu ustvarjena niti planirana sredstva.
Z določbami družbenega
dogovora so v SR Srbiji točno
določeni roki za določanje
sredstev nad dogovorjeno ravnijo, kot tudi roki za zmanjšanje obveznosti in so bile v skladu z družbenim dogovorom
zmanjšane stopnje davkov in
prispevkov. Kljub temu pa je
bilo ustvarjenih 1,3 milijarde
viškov, ki bodo vrnjeni organizacijam združenega dela. Obenem je bil pri posameznih uporabnikih
ugotovljen
primanjkljaj sredstev v vrednosti
1,5 milijarde dinarjev. Skupna
sredstva za splošno in skupno
porabo so narasla v primerjavi
z letom 1980 za 33'odstotkov.
Stopnja prispevka iz dohodka in pokrajinskega prometnega davka se je v SAP Vojvodini
zmanjšala, posamezni vplačniki pa so bili oproščeni nadaljnjega vplačila. Stopnja rasti
sredstev za splošno in skupno
porabo se v primerjavi z letom
1980 34 odstotkov. Kljub sprejetim ukrepom v katerih je sodelovala Služba družbenega
knjigovodstva so bili ustvarjeni
viški sredstev v vrednosti 495
milijonov dinarjev na pokrajinski ravni in 1,1 milijarde dinarjev na ravni občin.
V začetku letošnjega leta so
se zmanjšale stopnje prispevkov in davkov iz dohodka, vsi
uporabniki sredstev pa so bili
zadolženi, da svoje programe
uskladijo z dogovorjeno politiko.
V SAP Kosovu je bila v preteklem letu ustvarjena visoka
rast sredstev za splošne in
skupne potrebe (46 odstotkov
v primerjavi z letom 1980), in
sicer kot rezultat povečanega
prometnega davka ter prispevkov iz dohodka in osebnih dohodkov. Razlog za rast sredstev je v tem, ker v letu 1981 ni
prišlo do oprostitve posameznih uporabnikov družbenih

Veliko

sredstev od plačila obračuna- spodarstvu 557,4 milijarde diV gospodarskih dejavnostih
nih prispevkov, kot je bil to pri- narjev (za 38 odstotkov več kot se izplačila za investicije najmer v letu 1980. Stopnja rasti v letu 1980), in da se je pov- bolj nanašajo na industrijo, rusredstev za te oblike porabe je orečni osebni dohodek v go- darstvo, promet in zveze, medpresegla stopnjo rasti ustvar- spodarstvu povečal za 34,9 od- tem, ko je bila največji porast
jenega dohodka (45 odstot- stotka, pri naraščanju zaposle- izplačila zabeležena v gostinkov), s čemer se je zmanjšal nosti za 2,77 odstotka.
stvu, turizmu in obrti. Kar zadel dohodka, ki ostaja organiVendar so glede na rast živ- deva negospodarske dejavnozacijam združenega dela.
ljenjskih stroškov v preteklem sti najhitreje naraščajo izplačiletu realni osebni dohodki nižji la za investicije v kulturi in izo4 odstotne točke, kar pomeni, braževanje. V zvezi s strukturo
OSEBNA PORABA
da se je v primerjavi z letom izplačila za investicije v osnovMANJŠA OD
1980 njihov padec upočasnil na sredstva do virov sredstev
PREDVIDENE
za 7 odstotkov.
je v informaciji poudarjeno, da
V informaciji je v posebnem
Sicer pa je bila najvišja raorganizacije združenega
poglavju prikazano tudi giba- ven povprečnih osebnih do- so
iz gospodarstva v letu
nje osebne porabe v preteklem hodkov na delavca ustvarjena dela
povečale svoje deleže ža
letu. Poudarjeno je, da je upo- v SR Sloveniji (11.236 dinarjev) 1981
1,8 odstotka v primerjavi z lečasnjena dinamika gospodar- in SR Hrvatski (10.719 dinar- tom
negospodarstvo pa
ske rasti vplivala na zmanjša- jev), najnižji pa v SR Makedo- za 0,21980,
odstotka.
nje finalne porabe in družbe- niji (7.988 dinarjev).
nega standarda in je le-to naDelež samoupravnih intereraščalo po stopnji, ki je nižja NEPREDVIDENA
snih skupnosti družbenih deod stopnje predvidene v resojavnosti in krajevnih skupnosti
luciji o ekonomski politiki za PORAST INVESTICIJ
je ostal na ravni iz leta 1980,
leto 1981. S tem v zvezi se je
Z resolucijo o ekonomskem medtem ko so bančna sredosebna poraba povečala za 1,2 razvoju v letu 1981 je bilo pre- stva udeležena v manjšem obodstotka manj kot je bilo pre- dvideno usklajevanje obsega segu kot v letu 1980, kar je
dvideno.
investicij z realno razpoložljivi- primer tudi s sredstvi v občiV strukturi razporejenega mi sredstvi, ki se oblikujejo iz nah, republikah in pokrajinah,
dohodka TOZD se je delež či- delitve družbenega proizvoda, kot proračuna federacije.
stih osebnih dohodkov, v pri- sredstev pri bankah, ki se lahUstvarjena sredstva za invemerjavi z letom 1980, povečal, ko uporabijo za investicije,
medtem ko je bil v istem času usmerjanja dela sredstev iz sticije v temeljnih organizacizmanjšan delež skupne pora- hranilnih vlog občanov in tujih jah združenega dela iz gospobe TOZD (posebno sredstva za sredstev v skladu s plačilnobi- darstva iz tekočega dohodka
so se povečala za 43 odstotkov
stanovanjsko gradnjo). To pa lančnimi možnostmi države.
zaradi tega, ker je bila v preteS tem v zvezi je predvideno, v skupno ustvarjenih sredstvih
klem letu izražena težnja za hi- da se obseg investicij v osnov- za investicije.
trejšo rast izločanja iz dohod- na sredstva skupnega gospoV informaciji je na koncu
ka za ostale udeležence v deli- darstva zmanjša za 5 odstot- opozorilo, da je bilo zaradi
tvi, izven temeljnih organizacij kov, v primerjavi z obsegom, ki zmanjšanja investicijske porazdruženega dela, od rasti izlo- je bil dosežen leta 1980 in ra- be in njenega zmanjšanja v dočanja za same OZD) razen ven gospodarskih investicij za govorjene okvire sprejetih nesredstev za akumulacijo), kar 7 odstotkov, z izjemo stano- kaj odlokov in sprejetih več
je primer v vseh republikah in vanjske gradnje.
ukrepov s področja kreditnoavtonomnih pokrajinah, razen
Ob tem je planirano dokon- monetarne politike, kot tudi,
v SR Sloveniji in SAP Vojvo- čanje samo tistih začetih ob- da so bili sprejeti zakoni o
dini.
jektov, ki so posebnega pome- spremembah in dopolnitvah
Ko je govor o odnosih v raz- na za s planom dogovorjeno Zakona o posebnih pogojih za
porejenem čistem dohodku je spremembo strukture (pove- dajanje kreditov za investicije
v informaciji poudarjeno, da čanje in substitucija izvoza) in in o začasni prepovedi razpoizločanje sredstev za akumula- prenehanje gradnje investicij- laganja z družbenimi sredstvi
cijo in rezerve raste z večjo skih objektov z nižjo stopnjo za financiranje negospodarstopnjo od sredstev za osebno dokončanih deli ki niso poseb- skih in neproizvodnih investiin skupno porabo. Delež sred- nega pomena.
cij. Prav tako je poudarjeno, da
stev za osebno in skupno poToda po podatkih o gibanju ne smemo prezreti dejstva, da
rabo se je zmanjšal z 80 od- nominalnih izplačil za investi- je sistem odločanja na področstotkov v letu 1980 na 76,9 od- cije je rast skupne investicijske ju splošne družbene, skupne,
stotka v letu 1981, medtem ko porabe v letu 1981 večja za 18 osebne in investicijske porabe
se je delež akumulacije in re- odstotkov v primerjavi z letom v veliki meri decentraliziran
zerv povečal od 20 na 32,1 od- 1980, od tega je v gospodar- (od temeljne organizacije
stotka.
stvu zabeležen isti odstotek, v združenega dela do federaciPodčrtan je tudi podatek, da stanovanjski-komunalni dejav- je), kar nalaga nujno angažiraso čisti osebni dohodki (v ma- nosti - 19 in v negospodarstvu nje vseh subjektov v izvajanju
si) za leto 1981 znašali v go- - 12 odstotkov.
dogovorjene politike.

nasprotovanj

pogodbenih

ustanavljanju

organizacij

združenega dela

• V Jugoslaviji so 104 pogodbene organizacije združenega dela, poslujejo brez
izgub, vendar imajo zaposleni nižje osebne dohodke od povprečja v industriji in
rudarstvu in celotnem gospodarstvu
• V mnogih občinah je še veliko nerazumevanja in odpora za ustanavljanje
pogodbenih organizacij

^V5«o»aooooocccooooosooocosoccci00oooe<sccog žen povprečni mesečni čisti
osebni dohodek na delavca v
b INFORMACIJA O USTANAVLJANJU IN POSLOVANJU 8 Jugoslaviji 8741 dinarjev. StaS POGODBENIH ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA
0 nje pa je v posameznih republikah in pokrajinah različno.
eX Tako je na primer v SR Bosni
i »sGeooceoscoooosooceccoacoecosocoseo
in Hercegovini, SR Hrvatski
Zvezni izvršni svet je poslal saj ima od davka za opravlja- dosežen osebni dohodek nad
Skupščini SFRJ Informacijo o nje samostojne gospodarske povprečjem SFRJ, v Sloveniji
ustanavljanju in poslovanju dejavnosti občina prihodek, je dohodek v omenjenem obpogodbenih organizacij zdru- davek iz dohodka pogodbenih dobju znašal 12.629 dinarjev
ženega dela, ki jo je na temelju organizacij združenega dela oziroma dvakrat več od povsklepov Zveznega zbora, pri- pa je prihodek republike oziro- prečja najnižjih osebnih dopravil Zvezni sekretariat za tr- ma pokrajine. Izjema je le SR hodkov pogodbenih organizažišče in splošne gospodarske Slovenija, kjer je ta davek pri- cij, izplačanih v SR Makedoniji
zadeve, v sodelovanju z Zvez- hodek občine.
in v SAP Kosovo. V primerjavi s
nim komitejem za energetiko
povprečnim osebnim dohodV
posameznih
občinah,
kain industrijo. V tej Informaciji
kom v celotnem jugoslovanje prikazan proces ustanavlja- kor pravi Informacija, je veliko skem gospodarstvu in indunja teh organizacij, povzeti so nerazumevanja in odporov tu- striji ter rudarstvu pa so bili
osrednji problemi njihovega di zaradi tega, ker nekateri v osebni dohodki v teh organiposlovanja in finančni rezulta- tej obliki gospodarjenja vidijo zacijah za 9 mesecev leta 1981
ti, in sicer v obdobju od ja- možnost za krepitev zasebne- za okoli 6 odstotkov nižji.
nuarja do septembra leta 1981. ga sektorja. Vendar pri tem poPodatki Službe družbenega
zabljajo na prednosti, ki se ka- knjigovodstva
kažejo predvsem z večjim anga- zalci poslovanjainzatemeljni
obdobje
sredstev posamezni- januarja do septembra 1981 od
pa
ZAKONSKA UREDITEV žiranjem
kov in v možnostih večjega za- nadalje kažejo, da pogodbene
Združevanje dela in sredstev poslovanja, kar je predvsem organizacije
uspešno poslujev okviru pogodbenih organiza- pomembno za nerazvite obči- jo. Najboljše poslovne rezultacij kot specifičnih oblik preho- ne, kjer je največ težav z zapo- te dosegajo organizacije v okda iz individualnega v združe- slovanjem ljudi.
viru gradbeništva irr obrti.
no delo, je določeno z Ustavo
Za pospeševanje procesov
Čisti osebni dohodek na deSFRJ, ustavna načela o zdru- ustanavljanja
pogodbenih
orlavca
je na ravni industrije in
ževanju samostojnega oseb- ganizacij združenega dela je rudarstva,
medtem ko je za tri
nega dela s sredstvi v lasti ob- treba spremeniti republiške in odstotke višji
od ustvarjenega
čanov pa so širše razčlenjena v pokrajinske zakone. Ta posto- čistega dohodka
v gospodarZakonu o združenem delu.
pek že teče v SR Srbiji, SR stvu (165.592 dinarjev).
Zakonsko urejanje opravlja- Sloveniji
in SR Hrvaški. Z novinja dejavnosti z osebnim de- mi zakonskimi določbami naj
lom s sredstvi v lasti občanov, bi predvsem spremenili njihov ZNAČILNOSTI IN
kar pomeni tudi način usta- dosedanji zapleten način usta- PROBLEMI
navljanja in delovanja pogod- navljanja, uskladili materialne POGODBENIH
benih grganizacij združenega pravice ustanoviteljev in po- ORGANIZACIJ
dela, je v pristojnosti republik drobneje uredili še nekatera
Po podatkih o ustanavljanju
in avtonomnih pokrajin. To poin poslovanju pogodbenih ordročje je urejeno s posebnimi druga vsebinska vprašanja.
zakoni o samostojnem osebProces oblikovanja pogod- ganizaćij združenega dela je
nem delu s sredstvi v lasti ob^ benih organizacij se je zgčel že mogoče ugotoviti, da je ta pročanov ali z zakoni o obrtni de- leta 1977. Po podatkih Službe blematika v posameznih repujavnosti in o pogodbenih orga- družbenega knjigovodstva je blikah in pokrajinah različna.
nizacijah (različno po republi- konec septembra 1981 v vsej Vendar proces njihovega ustaJugoslaviji poslovalo 104 po- navljanja in poslovanja spremkah in pokrajinah),,
Sicer pa pripada pri usta- godbenih organizacij. Od tega ljajo v glavnem enaki problenavljanju pogodbenih organi- jih je bilo 23 v SR Sloveniji, 21 mi, kot so pomanjkanje konzacij združenega dela vloga v SR Srbiji (brez območja po- kretno določenih programov
občinskim skupščinam in re- krajin), 17 v SR Makedoniji, 14 razvoja malega gospodarstva,
gionalnim gospodarskim, zbor- v SR Bosni in Hercegovini, 11 v nepreučene potrebe in možnicam, ki morajo spodbujati SR Hrvatski, 1Q v SAP Kosovo, nosti v okviru razvojnih pro- ■
njihov razvoj v skladu z dogo- 8 v SAP Vojvodini, medtem ko gramov malega gospodarstva
in zagotavljanje lokacij ter povorjeno politiko razvoja mele- jih v SR Črni gori ni.
slovnega prostora za potrebe
ga gospodarstva.
Sicer pa te organizacije pre- teh organizacij.
Praksa je pokazala, da so na
Eden od problemov je tudi
tistih območjih, kjer so bile težno ustanavljajo v gradbeni
bolj angažirane občinske , dejavnosti, industriji in rudar- nezainteresiranost bank, da bi
skupščine in gospodarske stvu, obrti, gostinstvu in fi- v okviru sredstev, namenjenih
storitvah. za potrebe malega gospodarzbornice, dosegli pomembnej- nančnih ter drugih
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še rezultate pri ustanavljanju Ustanovitelji so najpogosteje stva, dajale kredite za poslovain delu pogodbenih organiza- samostojni obrtniki in povrat- nje teh organizacij, irt sicer tuniki z začasnega dela v tujini. di, ko gre za minimalna sredcij.
Po podatkih Službe družbe- stva.
V nekaterih občinah, pouV posameznih okoljih vlada
darja Informacija, pa naspro- nega knjigovodstva Jugoslavitujejo pobudam za ustanavlja- je za obdobje od januarja do nerazumevanje in odpor do te
nje teh organizacij. To se do- septembra 1981, je bil v po- oblike združevanja, saj ponegaja zaradi fiskalnih interesov, godbenih organizacijah dose- kod pogodbene organizacije

izenačujejo z bivšimi »GG« podjetji. To pa ni sprejemljivo, saj
gre pri teh organizacijah za organizirano proizvodnjo ali nuđenje storitev na podlagi vloženih sredstev in dela.
Poseben problem in težave
so se pokazale pri nabavi reprodukcijskega
materiala,
predvsem iz uvoza. Potrebna
so devizna sredstva, vendar se
pogodbene organizacije ne
ukvarjajo z izvozom, da bi jih
pridobila.
Prav tako ni rešeno vprašanje uvoza opreme za potrebe
pogodbenih organizacij, ki jih
ustanavljajo zdomci, ki se vračajo z začasnega dela v tujini.
Ker pa se uresničujejo sklepi
Zveznega izvršnega sveta, po
katerih morajo pristojni resorji
preučiti možnosti ustreznejšega uvoza opreme za te potrebe, bo to vprašanje najbrž
ustrezno rešeno.
Premajhna je tudi informiranost lastnikov samostojnih
obrtnih delavnic o tej obliki
združevanja, njenih prednostih in načinu opravljanja dejavnosti v okviru pogodbene
organizacije v primerjavi z
obrtnimi delavnicami.
PREDLOGI UKREPOV
Zvezni izvršni svet je obravnaval omenjeno Informacijo in
priporočil svetom republik in
pokrajin, naj vplivajo na občinske skupščine in druge strukture, da se bolj angažirajo za
ustvarjanje možnosti za ustanavljanje in poslovanje pogodbenih organizacij. Preučijo naj
pa tudi davčno politiko, da bi
oprostile ali zmanjšale obveznosti plačevanja davka iz dohodka organizacij združenega
dela malega gospodarstva.
Nadalje naj v občinah preučijo
tudi možnosti in upravičenost
odstopanja davka na dohodek
občinam, kot je to določeno v
SR Sloveniji.
Zvezni izvršni svet tudi meni,
da se morajo gospodarske
zbornice republik in pokrajin
bolj zavzemati za ustanavljanje
in spremljanje teh organizacij.
Ne nazadnje pa se morajo tudi
organizacije združenega dela
bolj zavzemati za neposredno
poslovno sodelovanje s pogodbenimi organizacijami. S
tem bi zagotovili dolgoročno
proizvodno usmeritev in specializacijo pogodbenih organizacij ter njihov varnost pri poslovanju, večje organizacije
združenega dela pa razbremenili, saj se jim ne bi bilo treba
ukvarjati s proizvodnjo manjših, nerentabilnih serij.
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POROČILO
Izvršnega sveta Skupščine
uresničevanju
predlogov

sanacijskih
za

dne

28.

10.

postopkov
leto

1981

I. Uvod
Skupščina SR Slovenije je na zasedanju zborov dne 28.
oktobra 1981 ob obravnavi poročila o izgubah v združenem
delu sprejela ugotovitve, predloge in sklepe ter zadolžila
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da skupaj z Gospodarsko
zbornico Slovenije in splošnimi združenji, Izvršnim odborom
Sklada skupnih rezerv gospodarstva Slovenije, Republiško
skupnostjo za cene, Samoupravno interesno skupnostjo za
ekonomske odnose s tujino, Družbenim pravobranilcem samoupravljanja Slovenije in Službo družbenega knjigovodstva
v SR Sloveniji po zaključnih računih za leto 1981 poroča
Skupščini o uresničevanju nalog iz teh ugotovitev in sklepov,
predvsem pa o tem, kako so bili sprejeti sanacijski programi
in kako se uresničujejo, katere organizacije združenega dela
še vedno poslujejo z izgubami, kakšni so vzroki odgovornosti
zanje in kakšne so možne rešitve. Pri tem naj Izvršni svet
upošteva tudi vsebino razprav in predloge konference delegatov in razprave na sejah zborov.
Aktivnosti za sanacijo izgub v poslovanju za leto 1981 so se
'pričele že koncem leta 1981, potem ko je bilo ocenjeno, da
bosta tako znesek izgub, kakor tudi njegov delež v ustvarjenem družbenem proizvodu SR Slovenije presegala tiste iz
prejšnjih let ter da bo pretežni del zneska nekritih izgub
izkazan v organizacijah združenega dela, ki so že v prejšnjih
letih poslovale z izgubo. Tako je Skupščina SR Slovenije ob
upoštevanju navedenih okoliščin sprejela zakon o podvojeni
stopnji za združevanje sredstev rezerv v Sklad skupnih rezerv
gospodarstva Slovenije. Hkrati s sprejetjem tega ukrepa so
pričele potekati v okviru Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije tudi organizacijske priprave na hitro in učinkovito uvedbo
sanacijskih postopkov.
V pripravi tega poročila je bilo ugotovljeno, da zaradi nezaključenosti sanacijskih postopkov in začetnih učinkov izvajanja sanacijskih ukrepov poročilo ne more predstavljati dokončne cene rezultatov saniranja izgub v gospodarstvu SR
Slovenije. Izvršni svet bo zato ob obravnavi tega poročila v
delovnih telesih in na zasedanjih zborov Skupščine SR Slovenije poročal o rezultatih izvajanja sanacijskih postopkov v
mesecih juniju in juliju 1982 in po potrebi predlagal dodatne
usmeritve za nadaljnje delovanje na tem področju.
Hkrati s poročilom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
priloga poročevalca

in

Slovenije o

ugotovitev,

in sklepov Skupščine SR

Slovenije z

računih

nalog

SR

1981

pri

izvajanju

po zaključnih

(ESA-67)
o aktivnostih pri sanacijah izgub po zaključnih računih za leto
1981 z ugotovitvami in predlogi ukrepov so Skupščini SR
Slovenije predložena v obravnavo naslednja gradiva:
- Kratek prikaz aktivnosti Službe družbenega knjigovod' stva v zvezi z organizacijami združenega dela, ki so v zaključnih račnih 1981 ugotovile izgubo,
- Poročilo Gospodarske zbornice Slovenije o razreševanju
problematike izgub gospodarstva SR Slovenije po zaključnih
računih za leto 1981 in
- Poročilo o aktivnosti Sklada skupnih rezerv gospodarstva Slovenije v zvezi z izgubami gospodarstva, izkazanimi v
zaključnih računih za leto 1981.

•

II. Aktivnosti Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije pri sanacijah izgub po zaključnih
računih za leto 1981
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je sprejel program
svojih aktivnosti za izvedbo nalog, ki jih je določila Skupščina
SR Slovenije na področju sanacije izgub. Na osnovi tega
programa je tekoče spremljal in sodeloval pri aktivnosti
Sklada skupnih rezerv gospodarstva Slovenije, predvsem pri
oblikovanju meril za odobravanje sanacijskih kreditov. Prav
tako je izvršnim svetom skupščin občin posredoval priporočila za začetek aktivnosti organov občinskih skupščin in občinskih skladov skupnih rezerv na področju spremljanja in
usmerjanja sanacijskih postopkov.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na osnovi predhodnih poročil o ocenjeni višini nekritih izgub za leto 1981
posredoval Gospodarski zbornici Slovenije pobudo, da naj se
ustanovijo posebne delovne skupine za spremljanje in usmerjanje sanacijskih postopkov v nekaterih organizacijah združenega dela ter v njihovo delo vključil svoje predstavnike. Delovne skupine delujejo pri splošnih združenjih, v njih pa
sodelujejo poleg predstavnikov Gospodarske zbornice Slovenije in Izvršnega sveta tudi predstavniki Republiškega sveta
Zveze sindikatov Slovenije, izvršnih svetov skupščin občin, na
območju katerih ima organizacija združenega dela z izgubo
svoj sedež, in predstavniki temeljnih bank. Delovne skupine
so bile imenovane za spremljanje sanacijskih postopkov v INA
Nafta Lendava, IMV Novo mesto, Tovarni gospodinjske
1

opreme Velenje, Salonitu Anhovo in v organizacijah združenega dela s področja mesno predelovalne industrije.
Zaradi predvidevanj o znatnem povečanju obsega nekritih
izgub v zaključnih računih za leto 1981 je Izvršni svet predlagal Skupščini SR Slovenije sprejetje posebnega zakona, s
katerim se podvoji obveznost za združevanje sredstev rezerv v
republiški sklad skupnih rezerv za leto 1981. Zbor združenega
dela Skupščine SR Slovenije je ob sprejetju tega zakona
priporočil občinskim skupščinam, da s svojimi odloki ne predvidijo združevanja sredstev v občinske sklade, če v občini ni
organizacij združenega dela z nekrito izgubo. Hkrati je priporočil občinskim skladom, da proučijo možnost znižanja stopenj za združevanje sredstev rezerv v občinske sklade v vseh
tistih primerih, ko znesek pričakovanih izgub, za katere je
predvideno pokrivanje iz sredstev občinskih skladov, znaša
manj kakor pa pričakovani priliv razpoložljivih sredstev teh
skladov v letu 1982. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dne
1. 2. 1982 posredoval izvršnim svetom skupščin občin usmeritve in napotke za delovanje in sprejemanje ukrepov na področju sanacije izgub v zaključnih računih za leto 1981 ter jih
hkrati zaprosil, da poročajo -o izvrševanju prej navedenih
sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije. Iz priloženega
pregleda stopenj za združevanje sredstev rezerv v občinske
sklade skupnih rezerv je razvidno, da je bila le v nekaterih
občinah spremenjena stopnja za združevanje sredstev rezerv
za leto 1981. Tako je bila obveznost za združevanje sredstev
rezerv v občinski sklad ukinjena v občinah Brežice, Jesenice
in Tržič, medtem ko je bila v osmih občinah (Domžale, Koper,Laško, Piran, Radlje ob Dravi, Sevnica, Slovenska Bistrica in
Vrhnika) znižana stopnja za združevanje sredstv rezerv za en
odstotek, v občini Ruj pa za dva odstotka. Iz teh navedb
izhaja ugotovitev, da znižanje stopenj za združevanje sredstev
rezerv ni bilo izvršeno v okviru dejanskih možnosti. Hkrati ob
tem pa je potrebno ugotoviti, da v občinah, kjer imajo sedeže
organizacije združenega dela z velikimi zneski nekritih izgub,
ni prišlo do povečanih obveznosti solidarnostnega združevanja sredstev rezerv v občinski sklad.
Izvršni s vet Skupščine SR Slovenije je tekoče spremljal tudi
aktivnosti organov Sklada skupnih rezerv gospodarstva Slovenije pri pripravi meril in usmeritev politike Sklada v sanacijskih postopkih, ki potekajo po zaključnih računih za leto
1981.
III. Ugotovitve in predlogi ukrepov
1. Ob koncu leta 1981, predvsem pa v začetku letošnjega
leta so v SR Sloveniji potekale široko zastavljene družbenopolitične in strokovne aktivnosti za izvedbo priprav na hitro in
kakovostno sanacijo izgub v združenem delu, izkazanih v
zaključnih računih za leto 1981.
Z vsemi temi aktivnostmi so bili ustvarjeni pogoji, da se z
odločnimi in učinkovitimi sanacijskimi ukrepi odpravijo trajnejši vzroki za poslovanje z izgubo v gospodarstvu SR Slovenije.
Ugotovitve o dosedanjih rezultatih sanacijskih ukrepov pa
potrjujejo, da se takšna pričakovanja v celoti niso uresničila.
Zaradi vzrokov za poslovanje z izgubo v nekaterih organizacijah združenega dela, ki so se v večih zaporednih letih poglabljali, priprava konceptualnih usmeritev sanacijskih programov
in predvsem razvojnih usmeritev še vedno ni zaključena.
Vprašanja sprememb sedanjih proizvodnih programov doslej
niso bila razrešena, zato so sanacijski postopki usmerjeni
predvsem v razreševanje problematike tekoče reprodukcije.
Prav tako intenzivnih razprav o vzrokih izgub in pobud za
načine njihovega odpravljanja v okviru organov družbenopolitičnih skupnosti in asociacij združenega dela ni spremljala
zadostna zavzetost in aktivnost delavcev v večjem številu
temeljnih organizacij pri sprejemanju in izvajanju sanacijskih
progjramov. To se izraža med drugim tudi v ugotovljenem
stanju nekritih izgub na dan 31. 5. 1982, ki je z zakonom o
sanaciji določen kot skrajni rok za sprejetje sanacijskega
programa. Kljub temu, da je iz navedb večine organizacij
združenega dela razvidno, da bodo nekrite izgube pokrite do
izplačila osebnih dohodkov v mesecu juniju, pa postaja
očitno, da aktivnosti pri izvajanju sanacijskih postopkov potekajo prepočasi. Prav tako pa tudi v večini organizacij združenega dela, ki so doslej v celoti nadomestile znesek nekrite
izgube ali pa le začasno s premostitvenimi krediti sklada

skupnih rezerv formalno zadostile zahtevam iz zakona o sanaciji, sanacijski programi še niso dokončni, predvsem ne v
delu, v katerem je potrebno opredeliti razvojno usmeritev in
uveljaviti ukrepe za prestrukturiranje gospodarstva.
Iz poročil Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji
in Sklada skupnih rezerv gospodarstva Slovenije izhaja, da se
kljub široko zastavljeni družbeni aktivnosti določbe zakona o
sanaciji o rokih za potek sanacijskih postopkov, kakor tudi
zahteve o vsebinski zasnovi sanacijskih programov, v celoti
ne izvajajo. V sanacijskih programih niso predvideni stečaji ali
ukinitve posameznih proizvodnih dejavnosti v organizacijah
združenega dela, preusmeritev proizvodnje je predvidena le v
nekaj primerih, vendar na že uveljavljenih organizacijskih
rešitvah brez nujnega programa prezaposlitve kadrov in prekvalifikacije delavcev. Pri tem lahko ocenimo, da se zaradi tako
predvidenih ukrepov struktura materialnih stroškov in obvez-1
nosti iz dohodka ne bo bistveno spreminjala tudi v naslednjih
letih. Takšne globalne ugotovitve o kakovosti sanacijskih programov navajajo k oceni, da se tudi v letošnjem letu na
področju sanacije izgub nadaljujejo ugotovljena neugodna
razmerja iz prejšnjih let. Obseg celotnih in nekritih izgub
gospodarstva SR Slovenije narašča, povečuje se delež izgube
na substanci in izgube zaradi nekritih obveznosti iz dohodka.
S slabšanjem rezultatov poslovanja pa se ne uveljavlja in
poglablja odgovornost delavcev v temeljnih organizacijah z
izgubo, ki so dolžni delovati pri odpravljanju vzrokov za izgubo v poslovanju.
Nadaljnje aktivnosti pri spremljanju in usmerjanju izvajanja
sanacijskih programov morajo biti zato usmerjene v opozorilo, da je predvsem od zavzetosti delavcev v saniranih organizacijah združenega dela in njihovih lastnih prizadevanj odvisna uspešna izvedba celotnega sanacijskega postopka.
2. Zaradi združevanja sredstev rezerv, ki je potekalo v
marcu in aprilu, je prišlo v posameznih organizacijah združenega dela do znatnih likvidnostnih težav. Doslej so se namreč
neporabljena sredstva rezerv uporabljala za vzdrževanje tekoče likvidnosti Materialna razmerja, nastala po izvedbi povečanega združevanja sredstev rezerv, potrjujejo ocene, da so
bili okviri solidarnostne pomoči pri sanaciji izgub preko skladov s kupnih rezerv, na katerih je zasnovana zakonska ureditev, preseženi. Pri nadaljnjih sanacijah nekritih izgub je zato
potrebno vztrajati predvsem pri zagotavljanju sredstev za te
namene v okviru dohodkovnih in organizacijskih povezav
med organizacijami združenega dela. Sredstva skladov skupnih rezerv se morajo praviloma uporabiti šele tedaj, ko so
izčrpane vse materialne možnosti za izvedbo sanacijskih
ukrepov neposredno med organizacijami združenega dela in
hkrati zaradi skupnih družbenih interesov utemeljeno izvesti
verificirane sanacijske programe. Nasprotno od pričakovanj o
postopnem zmanjševanju vloge in pomena skladov skupnih
rezerv v sanacijskih postopkih, ki so bila izražena ob sprejemanju temeljnih načel zakonske ureditve v letu 1979, pa
postajajo združena sredstva v skladih skupnih rezerv glavni
vir sredstev za pokrivanje izgub. Z naraščajočim obsegom
združenih sredstev v skladih skupnih rezerv se zmanjšuje
njihov pomen pri vzdrževanju tekoče likvidnosti in za druge z
zakonom določene namene v temeljnih organizacijah, kjer so
bila sredstva ustvarjena.
Zaradi povečanega obsega združevanja sredstev rezerv v
republiški sklad skupnih rezerv je v letu 1982 prišlo do vrste
pobud in predlogov za spremembo ureditve združevanja
sredstev rezerv. V gospodarstvu SR Slovenije je bilo namreč
od celotnega zneska razporejenega čistega dohodka za rezervni sklad (6.372 mio din) po zaključnem računu za leto
1981 združeno v sklade skupnih rezerv kar 61,3% sredstev. V
večjem številu organizacij združenega dela te svoje obveznosti niso mogli izpolniti iz razporejenih sredstev rezerv v letu
1981, temveč so morali združevati še del sredstev rezerv iz
prejšnjih let. Tako celotna združena sredstva rezerv večih
zaporednih let znašajo več kot polovico stanja rezervnega
sklada, delavci v temeljnih organizacijah pa neposredno razpolagajo le z manjšim delom oblikovanih sredstev rezerv.
V primeru povečanega obsega združevanja sredstev rezerv
v republiški sklad skupnih rezerv tudi v letu 1983 bi bilo
potrebno po oceni Izvršnega sveta uvesti dodatno zakonsko
obveznost na osnovi pooblastila v zakonu o sredstvih rezerv
za večjo stopnjo razporejanja dela čistega dohodka za rezerve
• temeljnih organizacij združenega dela. To bi pomenilo, da se
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s posebnim republiškim zakonom poveča stopnja za oblikovanje sredstev rezerv v tozd, ki sedaj znaša 2,5% od povprečno doseženega dohodka v zadnjih treh letih in je določena z zveznim zakonom. Šele ob povečanju obsega sredstev
rezerv v temeljnih organizacijah bi bilo mogoče povečati tudi
stopnjo za združevanje sredstev rezerv v republiški sklad. Ne
glede na to pa Izvršni svet meni, da je potrebno v letu 1983
dosledno prilagoditi obseg združevanja sredstev rezerv v občinske sklade nekritim izgubam gospodarstva na območju
posameznih občin. Hkrati je potrebno tudi zagotoviti, da bodo
sredstva občinskih skladov skupnih rezerv ob rokih, določenih za pokrivanje nekaterih izgub, v celoti na razpolago za
osnovni namen.
3. Po poročilih Službe družbenega knjigovodstva je bila več
kot tretjina organizacij združenega dela, ki so po zaključnem
računu 1981 imele nekrito izgubo, zaradi povečevanja osebnih dohodkov ob koncu leta 1981 oziroma v začetku 1982,
prisiljena izplačevati osebne dohodke v skladu z določbami
zakona o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju
osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslujejo z izgubo. 25 organizacij združenega dela je prešlo na
izplačevanje zmanjšanih osebnih dohodkov, 9 organizacij
združenega dela pa je izplačevalo nespremenjene osebne
dohodke ob tem, da so za razliko nad zmanjšanimi osebnimi
dohodki zagotovile nepovratna sredstva in pridobile ustrezno
soglasje pristojnega občinskega organa. 10 organizacij združenega dela je izplačevalo osebne dohodke v skladu z določbami samoupravnih sporazumov o medsebojnih razmerjih v
sanaciji. Ostale organizacije združenega dela (več kot polovica) pa zaradi tega, ker niti v zadnjem obdobju leta 1981 niti v
■začetku leta 1982 osebnih dohodkov niso povečevale, niso
imele težav pri izplačilih osebnih dohodkov oziroma so se pri
teh izplačilih gibale znotraj meja, ki jih za primere poslovanja
z izgubo postavlja zakon o zajamčenem osebnem dohodku in
izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah združenega
dela, ki poslujejo z izgubo. Ker bo po predvidevanjih v vseh
organizacijah združenega dela nekrita izguba pravočasno
pokrita, do izplačevanja zajamčenih osebnih dohodkov ne bo
prišlo nikjer.
Na osnovi navedenega ocenjujemo, da je ureditev, sprejeta
v februarju letos s sprejemom citiranega zakona v Skupščini
SRS, zaživela.
Glede na predvidene zožene okvire gospodarjenja v letošnjem letu ter v prvih mesecih letošnjega leta doseženo realno

rast osebnega dohodka na zaposlenega, je nujno potrebno
zagotoviti, da se osebni dohodki, tako v gospodarstvu kot
celoti, še posebej pa v organizacijah združenega dela, ki
poslujejo z izgubami, ne bi še nadalje povečevali. Da bi bilo
zagotovljeno primerno gibanje osebnih dohodkov pri organizacijah združenega dela z izgubami tekom leta 1982 ter
ustrezno ravnanje po rezultatih zaključnega računa 1982 je
zlasti pomembno, da organizacije združenega dela same, še
posebej pa skupščine občin oziroma od njih pooblaščeni
organi posvetijo izplačilom akontacij osebnih dohodkov v
takih organizacijah združenega dela vso pozornost. Pri tem
naj bi omenjeni organi izjemno možnost dovoljevanja izplačil
akontacij osebnih dohodkov v skladu z določbami zakona o
zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslujejo z izgubo, uporabljali res le za najhujše in najbolj upravičene
primere, sicer ob reševanju problematike pokrivanja izgub po
zaključnem računu 1982 ne bodo upravičeni pričakovati solidarnostne pomoči širše družbene skupnosti.
4. V sanacijskih programih, pa tudi v ocenah primernosti in
kakovosti predlaganih sanacijskih ukrepov, se pogosto navajajo ugotovitve o subjektivnem in objektivnem značaju vzrokov za pojav izgub. Takšne razmejitve veljavni predpisi o
sanaciji ne poznajo, saj predstavlja dohodek temeljne organizacije ter ugotovljeni finančni rezultat poslovanja denarni
izraz celotne aktivnosti reprodukcijskih procesov in gospodarjenja z družbenimi sredstvi v temeljni organizaciji v določenem obračunskem obdobju. Poizkusi, da se pojav izgube v
poslovanju v celoti ali v pretežnem delu pripisuje objektivnim
okoliščinam in vzrokom, so usmerjeni predvsem v zahtevo za
čimprejšnje pokrivanje takšnih izgub iz združenih sredstev
rezerv ali iz bančnih kreditov, kar seveda izključuje tudi razpravo o utemeljenosti predlaganih sanacijskih ukrepov in
primernosti koncepta sanacije. Zagotavljanje kreditnih sredstev na podlagi neprimernega sanacijskega programa povzroči tako le prevzemanje novih kreditnih obveznosti v organizaciji združenega dela, ki še vnaprej izkazuje izgubo v
poslovanju.
Materialna in vsebinska vprašanja sanacije pa se morajo v
bodoče v čedalje večji meri razreševati neposredno v dohodkovno, organizacijsko in poslovno povezanih temeljnih organizacijah združenega dela. Do pobude za takšen način odpravljanja vzrokov za izgube v poslovanju mora prihajati že
med letom na osnovi rezultatov, izkazanih v periodičnih obračunih za šest in devetmesečno poslovanje.
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Poglavitni namen aktivnosti na področju odpravljanja izgub v gospodarstvu SR Slovenije po zaključnih računih za leto 1981 je bil ta, da bi organizacije združenega dela pripravile takšne sancijske
programe, s katerimi ne bi odpravili le posledic in
kratkoročnih vzrokov za izgube, temveč tudi vzroke
neučinkovitega gospodarjenja ter skladno z razvojnimi usmeritvami in kriteriji prestruktuiranja na-

leto

izgub
1981

o
po

(ESA-67)

šega gospodarstva zagotovili tudi ukrepe za trajnejše izboljšanje poslovanja.
Ža ta namen so v zborničnem sistemu potekale
aktivnosti, ki so prikazane v prvem delu tega poročila. V drugem delu so podane ugotovitve delovnih
skupin, ki so bile oblikovane za koordinirano delovanje pri pripravah sanacijskih programov. Ugotovitve delovnih skupin se nanašajo na vzroke izgub in
ukrepe za njihovo odpravljanje v nekaterih posameznih OZD s pomembnejšo izgubo. Pri tem je dan
V
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poseben poudarek na OZD z najtežje rešljivimi problemi (IMV Novo mesto, TGO Gorenje, INA-NAFTA
Lendava, Salonit Anhovo, OZD mesno-predelovalne
industrije).
V nekaterih OZD s posebno perečimi problemi (n.
pr. Gorenje, IMV)sanacijski programi še nismo dokončno oblikovani, oziroma predlagani ukrepi še
niso v celoti dorečeni. Zato pomenijo vsi podatki in

1. Aktivnosti splošnih združenj in
Gospodarskih zbornic pri odpravljanju
vzrokov izgub in pripravi sanacijskih
programov
V zborničnih programskih usmeritvah na področju delovanja za povečanje učinkovitosti gospodarjenja so opredeljene
tudi naloge, povezane z razreševanjem problematike izgub v
organizacijah združenega dela, ki so v letu 1981 poslovale z
izgubo. Aktivnosti na tem področju so okvirno potekale takole:
1. V januarju in februarju letos sta bila v okviru šole za
usposabljanje poslovodnih delavcev v gospodarstvu, organizirana dva tridnevna seminarja: »Priprava sanacijskega programa«. Organiziranje teh seminarjev je ena od že ustaljenih
oblik zborničnega dela, njihov cilj pa je strokovna pomoč za
analiziranje pravih vzrokov izgub, kar je tudi podlaga za
pripravo realnih ukrepov za njihovo odpravljanje in s tem
kvalitetnih sanacijskih programov. B
Na seminar so bili vabljeni predstavniki vseh organizacij
združenega dela in njihovih delovnih skupnosti strokovnih
služb, ki so izkazale izgubo že v periodičnih obračunih za
obdobje devetih mesecev lani in bi imele po oceni izgubo tudi
v zaključnih računih za leto 1981. Obeh seminarjev se je
udeležilo 54 delavcev iz 33 organizacij združenega dela, med
katerimi so bili tudi predstavniki OZD z najbolj problematičnimi izgubami. Obravnavane teme na teh seminarjih so se
nanašale na celotno podrpčje poslovanja OZD. Udeleženci
seminarjev so se seznanili tudi z metodologijo za pripravo
sanacijskih programov ter s poglavitnimi slabostmi in pomanjkljivostmi do sedaj pripravljenih sanacijskih programov,
kakor tudi s konkretnimi izkušnjami pri nekaterih uspešno
izvedenih sanacijah v gospodarstvu.
2. Celoten potek uresničevanja aktivnosti splošnih združenj in gospodarskih zbornic pri saniranju organizacij združenega dela z izgubo po zaključnih računih za leto 1981 je bil
podrobno dogovorjen že v začetku februarja letos na delovnem razgovoru s sekretarji in predsedniki izvršilnih odborov
splošnih združenj ter medobčinskih gospodarskih zbornic, ki
je bil v Gospodarski zbornici Slovenije.
V skladu z dogovori na tem sestanku so se splošna združenja in medobičinske gospodarske zbornice aktivno vključile v
razreševanje problematike izgub že v postopkih pred uvedbo
sanacije oziroma pred ugotovitvijo zaključnih računov tako,
da so vplivali na organizacije združenega dela, ki so z OZD, ki
posluje z izgubo dohodkovno, delovno ali kako drugače poslovno povezane, da bi bilo čim več izgub poravnanih še do
roka za oddajo zaključnih računov.
Splošna združenja so sklicala tudi razgovore z vsemi organizacijami združenega dela, za katere je bilo predvideno, da
bodo v letu 1981 izkazale izgubo, da bi tako ugotovili, katere
OZD bodo za pripravo sanacijskih programov potrebovale
pomoč splošnih združenj. Za take OZD so bile v okviru splošnih združenj oblikovane delovne skupine, sestavljene iz predstavnikov OZD in splošnih združenj.
Za organizacije združenega dela, za katere je bilo ocenjeno,
da so izgube še posebno pereče in tudi naloge za odpravo
vzrokov izgub najzahtevnejše, so bile v republiki po dogovoru
med izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije, Gospodarsko
zbornico Slovenije, splošnimi združenji, sindikati, bankami in
izvršnimi sveti skupščin občin, ustanovljene posebne delovne
skupine in sicer za: IMV Novo mesto; Gorenje, Titovo Velenje'
t
4

ugotovitve delovnih skupin prerez stanja v času
priprave tega poročila.
Zaostreni pogoji gospodarjenja v letu 1982 tudi
zaradi sprejetja deviznega zakona pa bodo pogojevali dopolnitve že oblikovanih ukrepov v sanacijskih
programih, še posebno v OZD z izgubo, ki ustvarjajo
pretežni del prihodka na tujih trgih oziroma je njihova proizvodnja odvisna od uvoza surovin in re-'
promaterialov.

Ina - Nafta Lendava; Salonit Anhovo in ABC Pomurka - DO
Mesna industrija, vključno z drugimi OZD mesne industrije.
Dogovorjeno je bilo da so vodje delovnih skupin za omenjene
OZD predsedniki izvršilnih odborov ustreznih splošnih združenj. V teh skupinah sodelujejo tudi predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije, ustreznih republiških upravnih organov, bank, republiških odborov sindikatov ter drugih organov
organizacij in skupnosti.
3. Vsebinska izhodišča za delo delovnih skupin so bila
podana s sklepi Skupščine SR Slovenije z dne 28. 10'. 1981 ter
usmeritvami Gospodarske zbornice Slovenije, Sklada skupnih rezerv in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. V Gospodarski zbornici Slovenije je bil kot pripomoček za delo
delovnih skupin pripravljeno gradivo o razčlenitvi postopkov
zakona o sanaciji in prenehanju OZD in opomnik za potek
dela delovnih skupin. Pri tem je bilo poudarjeno, daje poglavitna naloga delovnih skupin v tem, da v OZD pomagajo
ugotoviti prave vzroke za izgube in nudijo ustrezno pomoč,
organizacijam združenega dela v pripravi predlogov ukrepov
za odpravo vzrokov izgub oziroma ukrepov za trajnejše izboljšanje poslovanja skladno s cilji in interesi ter prioritetnimi
nalogami gospodarskega razvoja in ne z vidika lokalističnih in
drugih interesov posamezne OZD. Za razrešitev posameznih
problemov v OZD z izgubo je bilo priporočeno, da naj delovne
skupine pridobijo strokovnjake iz drugih OZD oziroma svetovalnih organizacij, kar so ponekod tudi storile. Vendar pa
delovne skupine v svojih aktivnostih niso bile in tudi ne
morejo biti odgovorni nosilci za oblikovanje in izvajanje sanacijskih ukrepov, ker so za to neposredno odgovorni delavci
OZD z izgubo.
Delovne skupine so bile praviloma oblikovane za delovno
organizacijo kot celoto oziroma za SOZD ali celotno panogo.
4. V Gospodarski zbornici Slovenije so bili v času ofl februarja do maja letos tedensko delovni razgovori z vodji
delovnih skupin za omejene OZD s problematično izgubo. Na
teh razgovorih so sodelovali tudi predstavniki Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov
Slovenije, Službe družbenega knjigovodstva, Ljubljanske
banke — Združene banke, Jugobanke, Beograjske banke,
Sklada skupnih rezerv gospodarstva Slovenije in družbeni
pravobranilec samoupravljanja. S tem je bil omogočen koordiniran potek dela delovnih skupin ter pretok informacij o
aktivnosti delovnih skupin ter o razreševanju najbolj perečih
problemov v posamezni OZD. Na sestankih s sekretarji splošnih združenj je bil redno spremljan potek aktivnosti v okviru
Splošnih združenj pri odpravljanju vzrokov izgub oziroma pri
pripravi sanacijskih programov v OZD z izgubo.
5. Izvršilni odbor Gospodarske zbornice Slovenije je konec
maja letos obravnaval potek dotedanjih aktivnosti splošnih
združenj in gospodarskih zbornic pri odpravljanju vzrokov
izgub in v celoti podprl aktivnosti, ki so bile že v teku na
področju v razreševanju problematike izgub v že omenjenih
OZD z najbolj perečimi izgubami. Ugotovljeno je bilo, da je
potrebno odgovorno in koordinirano delovanje vseh dejavnikov za organiziran pristop k sanaciji OZD z izgubo oziroma k
pospešenem in učinkovitem odpravljanju osnovnih vzrokov
za izgube. Zato je potrebno še pospešeno nadaljevati z že
začetimi aktivnostmi, pri čemer mora biti zagotavljanje trajne
sanacije tudi osnovni cilj delovnih skupin kot tudi drugih
dejavnikov, ki organizirajo aktivnosti in pomoč pri odpravljanju vzrokov izgub.
6. Med drugimi zborničnimi aktivnostmi, ki so potekale v
zvezi z odpravljanjem problematike izgub, naj omenimo tudi
sodelovanje pri oblikovanju politike in meril Sklada skupnih
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rezerv gospodarstva Slovenije za odobritev sanacijskih kreditov, pri čemer je Gospodarska zbornica Slovenije podpirala
usmeritve, da morajo biti sanacije usklajene s programom
razvoja družbeno-ekonomskih odnosov in s cilji srednjeročnih planov temeljne, delovne in sestavljene organizacije in
družbenih planov. Podprla je tudi stališče, da se morajo za
financiranje sanacije prvenstveno angažirati lastna sredstva
temeljne organizacije, sredstva drugih TOZD v okviru delovne
organizacije .in drugih OZD v okviru sestavljene OZD, sredstva
drugih dohodkovno povezanih OZD ne glede na organizacijsko povezanost, nato sredstva skladov skupnih rezerv v občini ter banki, in šele ko so uporabljene vse te možnosti,
sredstva republiškega sklada skupnih rezerv.
V razprave o višini oziroma stopnji združevanja sredstev
rezerv organizacij združenega dela v občinske sklade skupnih
rezerv so se aktivno vključevale tudi medobčinske gospodarske zbornice.
Prav tako je pomembna tudi aktivnost v okviru splošnih
združenj v zvezi s pripravo in izvajanjem programov za spremembe cen v letu 1982, kar bo delno vplivalo na odpravljanje
tistih vzrokov za izgube, ki so> povezani z nesorazmerji v
cenah.
II. Vzroki za izgube in ukrepi za njihovo
odpravljanje v nekaterih OZD s
pomembnejšo izgubo po zaključnih
računih za leto 1981
Vzroki za izgube so številni in često v medsebojni odvisnosti, pa kažejo različno stopnjo intenzivnosti v posameznih
panogah oziroma v posameznih OZD. V nadaljevanju so podane nekatere splošne ugotovitve o vzrokih izgub in ugotovitve o izgubah ter ukrepih za njihovo odpravo v posameznih
OZD s pomembnejšo izgubo v okviru splošnih združenj. Posebej je podana problematika izgub in način njihovega razreševanja v OZD z najbolj perečimi izgubami.
1. Nekatere splošne ugotovitve o vzrokih
izgub
Značilni vzroki za izgube v gospodarstvu so po ugotovitvah
delovnih skupin i/i tudi razprave na seji Izvršilnega odbora
GZS, predvsem naslednji:
- drage in neučinkovite investicije, ki so predvsem posledica slabo pripravljenih in izvedenih investicij zaradi česar so
bili podaljšani roki izgradnje in dobav opreme kar je povzročalo podražitve in najemanje kreditov doma in v tujini pod
praviloma vedno neugodnejšimi pogoji, večkrat so drage investicije tudi posledica tudi med izvajanjem investicije bistveno spremenjenih pogojev poslovanja;
- neustrezna struktura sredstev v primerih, ko so OZD v
preteklosti svoje proizvodne objekte zgradile pretežno na
kredit in pri tem ni bila pravilno ocenjena učinkovitost investicije. To je povzročilo preobremenjenost takih OZD z odplačevanjem visokih obresti, ki so pogojene s kratkim roki vračanja
kreditov in se v primerih, ko so bili najeti tudi inozemski
krediti, dodatno povečujejo zaradi učinkov sprememb valutnih tečajev;
- pomanjkanje ustreznih kadrov oziroma neustrezna kadrovska struktura v nekaterih OZD;
- nezagotovljeni viri surovin in energije ter odvisnost OZD
od uvoza surovin in tehnoloških goriv;
- nezadostna izraba proizvodnih zmogljivosti, ki je v večini
primerov posledica motenj v oskrbi s surovinami in reprodukcijskimi materiali, slabe organizacije dela, neodgovornega
ravnanja z objekti in napravami, delovne nediscipline, slabe
izrabe delovnega časa, slabe kvalitete proizvodov, itd., le
izjemoma se ti vzroki pojavljajo kot posledica zastarelosti in
popolne iztrošenosti proizvodne opreme;
- tržno premalo preverjeni proizvodni programi, ki so pogosto tudi posledica raznih lokalističnih interesov, ko posamezni proizvodni programi niso bili pravilno načrtovani oziroma so posledica pomanjkljivega spremljanja trga in njegovih zahtev ter zapostavljanja realnih razvojnih možnosti. V
nekaterih OZD so izgube nastale zaradi nizke stopnje osvojenosti proizvodov na domačem trgu.
- neurejeni dohodkovni odnosi, ki se pojavljajo med po-

membnimi vzroki izgub tako med TOZD v delovni ali sestavljeni organizaciji kot tudi v širših reprodukcijskih povezavah
znotraj panoge ali med panogami; zaradi neurejenih dohodkovnih povezav na osnovah skupnega prihodka oziroma
skupnega dohodka nastajajo tudi problemi pri oskrbi s surovinami kot tudi pri plasiranju izdelkov na domači in tuji trg;
problemi oskrbe z uvoznimi surovinami so prvenstveno posledice nedoseganja izvoza;
- drugi vzroki, med katerimi velja omeniti predvsem globalna nesorazmerja v cenah, nespoštovanje samoupravnih
sporazumov, hitro spreminjanje pogojev gospodarjenja in
neusklajenost ukrepov ekonomske politike, pri čemer ima
pomemben vpliv tudi sistem ekonomskih odnosov s tujino;
OZD, ki v večji meri izvažajo, praviloma dosegajo na tujih
trgih, predvsem konvertibilnih, nižji dohodek, kot bi ga dosegle na domačem trgu.
2. Ugotovitve delovnih skupin o vzrokih
izgub in saniranju OZD z najtežjimi problemi
Na podlagi poročil delovnih skupin, ki so bile ustanovljene
za pomoč pri pripravi sanacijskih programov v OZD: IMV
Novo mesto, TGO Gorenje, Salonit Anhovo, Ina-nafta Lendava
in OZD Mesnopredelovalne industrije, lahko povzamemo, da
je odpravljanje vzrokov izgub v teh OZD izredno zahtevno. To
velja še posebno za pripravo dolgoročnih razvojnih izhodišč
in ukrepov za zagotavljanje trajne poslovne uspešnosti, ki so
povezani z odpravo številnih *ežav tako v zvćzi s pokrivanjem
izgub, z zagotavljanjem tekoče proizvodnje, z oskrbo z reprodukcijskim materialom, odnosov s poslovnimi partnerji in
kooperanti, položajem v reprodukcijskih povezavah, cenovno
politiko, politiko ekonomskih odnosov s tujino itd.
Aktivno in ažurno ter koordinirano delovanje vseh članov v
delovnih skupinah, delavcev v OZD in drugih dejavnikov v
republiki in občinah je doprineslo k nekaterim pozitivnim
rešitvam za saniranje omenjenih OZD.
Iz ugotovitev delovnih skupin za posamezne OZD (navedene so po vrstnem redu na podlagi nomenklature dejavnosti)
povzemamo:
A. INA - NAFTA Lendava
a) podatki o izgubi:
TOZD Rafinerija je v zaključnem računu za leto 1981 imela
34,9 mio dinarjev izgube, ob tem da je 150 mio dinarjev
stroškov tečajnih razlik pri nakupu surove nafte knjigovodstveno razmejila v leto 1982 in 1983 na podlagi Zakona o
razmejitvi izgub naftno plinskega gospodarstva Jugoslavije.
TOZD Petrokemija je imela v istem obdobju 52,9 milijonov
din izgube.
b) vzroki izgube:
Izguba v TOZD Petrokemija je predvsem posledica nesorazmerja med ceno metanola in ceno zemeljskega plina. TOZD
Rafinerija se nahaja v enakih težavah kot vse rafinerije v
Jugoslaviji. Izguba v letu 1981 je predvsem posledica:
- velikih tečajnih razlik dolarja, kar je povzročilo porast
cene uvozne nafte in težave pri zagotavljanju deviznih sredstev za nakup nafte. Te težave so se odrazile tudi v visokih
obrestih, ukinjanje ugodnosti za nafto iz SSSR;
- obveznosti po sklenjeni pogodbi s Polimex-Cekop iz
Poljske za dobavo projektov in opreme nove rafinerije
in
interkalarnih obresti;
'1
- obveznosti odplačila za jugoslovanski naftovod (ki bremenijo tudi druge republike). O ustanovitvi in izgradnji jugoslovanskega naftovoda je bila sklenjena pogodba že leta
1983. INA-Nafta Lendava je podpisala pogodbo o izgradnji in
transportu po jugoslovanskem naftovodu 12. 2. 1984 in si s
tem zagotovila zmogljivost transportiranja 2.000.000 ton s
sprejetim sklepom republiških organov 1. 4. 1981, da se v
gradnjo ne gre, je s tem omogočena predelava nafte na
zmanjšanih zmogljivostih.
c) sanacijski program:
INA-Nafta Lendava je pravočasno pripravila sanacijski program za obe TOZD v skladu z zakonskimi predpisi in predpi-
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sano metodologijo Sklada skupnih rezerv gospodarstva Slovenije. Delovna skupina je v razpravi predlagala določene
dopolnitve in spremembe ukrepov.
Izvršilni odbor Splošnega združenja energetike Slovenije je
na skupni seji z Odborom za nafto in plin verificiral in podprl
sanacijski program TOZD Rafinerija INA-Nafta Lendava, Izvršilni odbor Splošnega združenja kemične in gumarske industrije Slovenije pa je obravnaval in podprl sanacijski proaram
TOZD Petrokemija.
Ukrepi iz sanacijskih programov, ki omogočajo uspešnejše
poslovanje rafinerije in petrokemičnega dela proizvodnje so:
- polno koriščenje obstoječih zmogljivosti;
- saniranje obvez do jugoslovanskega naftovoda;
- saniranje obvez do že uvožene opreme za novo rafinerijo
katere gradnja je ustavljena lani;
- novi razvojni programi.
Delovna skupina je prišla do prepričanja, da so problemi
poslovanja TOZD Rafinerija in TOZD Petrokemija take narave,
da jih ni smiselno reševati posamezno, temveč le kot celoto.
Izvajanje samo nekaterih ukrepov, ki so našteti v sanacijskem programu ne omogoča izhoda iz težav. Če ne bi bilo
mogoče zagotoviti surove nafte in zemeljskega plina za maksimalno zmgoljvost predelave, minimalna obratna sredstva za
tekoče poslovanje, zmanjšati stroške naftovoda polno za
prazno, ki so obračunani za proizvodnjo 2.000.000 ton letno,
razbremeniti poslovanje INA-Nafta Lendava za stroške in obveznosti opreme za rafinerijo, katere gradnja je ustavljena,
tudi ni mogoče opraviti sanacije. V tem primeru se DO ne
more izogniti stalnim poslovnim izgubam, gospodarski škodi
in prprečiti ogrožanje socialne varnosti delavcev.
Delovna skupina je izrazila stlišče, da je predložene ukrepe
nujno obravnavati kot celoto in da razrešitev vpašanj naftovoda, opreme, obratnih sredstev, deviznih odplačil najetih
kreditov terja sodelovanje SOZD INA Zagreb, Ljubljanske
banke in Privredne banke Zagreb.
V izvajanju ukrepa za saniranje obvez do naftovoda je imela
INA-Nafta Lendava več pogovorov s predstavniki JUNA Zagreb, da bi dobave po naftovodu zagotovile polno izkoriščenost kapacitet rafinerije.
Obveze do opreme za novo rafinerijo naj bi se sanirale s
prodajo opreme, kot celote, ali pa, kot kosovna prodaja.
Vsekakor je prodaja opreme v celoti bolj zanimiva, ker v večji
meri zmanjšuje primanjkljaj sredstev in ker gre za devizno
prodajo (prodaja izven Jugoslavije).
Po odstopu od izgradnje rafinerije v delovni organizaciji
INA-Nafta Lendava so v okviru organov GZS in Splošnega
združenja kemične in gumarske industrije Slovenije, zlasti pa
še v samih delovnih organizacijah potekale intenzivne aktivnosti o alternativnih razvojnih usmeritvah za dopolnilne programe omenjene delovne organizacije.
V februarju 1982 je bil dosežen načelni sporazum med DO
Belinka Ljubljana - članico SOZD Kemija kot nosilcem investicije in DO INA-Nafta Lendava, da se gradnja kompeksa
pentaeritritol prenese na lokacijo v Lendavo.
Imenovan je bil skupni projektni team za noveliranje investicijskega programa, prilagojenega novi lokaciji s sodelovanjem IBE Ljubljana. Obe imenovani delovni organizaciji pa
bosta pripravili tudi samoupravni sporazum o medsebojnih
odnosih pri realizaciji projekta in proizvodnje.
č) pokrivanje nekrite izgube:
Izguba iz leta 1981 je bila pokrita:
- za TOZD Rafinerija dokončno v višini 1,7 milijonov din iz
sredstev drugih TOZD DO INA-NAFTA Lendava in začasno s
premostitvenim kreditom v višini 32 milijonov din iz Sklada
skupnih rezerv gospodarstva Slovenije;
- za TOZD Petrokemija dokončno v višini 2,5 milijonov din
iz sredstev drugih TOZD DO INA-NAFTA Lendava iz začasno s
premostitvenim kreditom v višini 50,4 milijonov din iz Sklada
skupnih rezerv gospodarstva Slovenije.
d) stanje v letu 1982:
INA-NAFTA Lendava načrtuje za TOZD Rafinerijo v bilanci
uspeha poslovanje za leto 1982 654,9 mio dinarjev izgub v
poslovanju. Izguba izhaja iz stroškov naftovoda (733,6 mio
din) in tečajnih razlik, ki jih je prenesla iz leta 1981.
Izguba v prvem četrtletju 1982 je znašala 52.348 tisoč din.

V TOZD Petrokemija načrtujejo v bilanci uspeha poslovanje
za 1982 228,6 mio din izgub v poslovanju. Glavni vzrok je
časovno nevsklajeno povečevanje cen osnovne surovine za
proizvodnjo metanola - zemeljskega plina iz republiške pristojnosti in končnih proizvodov metanola in formalina iz
zvezne pristojnosti in velike obveznosti za najete tuje kredite.
Izguba v prvem četrtletju 1982 je znašala 153.991 tisoč din.
e) predviden rok za zagotovitev uspešnega
poslovanja:
V primeru, da se izvedejo vsi ukrepi, našteti v sanacijskem
programu TOZD Rafinerija, bo le-ta uspešno poslovala od
leta 1983 naprej. V primeru, da bi vse obveze do naftovoda in
opreme bremenile TOZD Rafinerijo, ki ima samo 650.000 ton
predelave letno, pa bi TOZD Rafinerija uspešno poslovala šele
v letu 1990.
V primeru, da se izvedejo sanacijski ukrepi, navedeni v
programu, bo TOZD Petrokemija že v letu 1983 ustvarila čisti
dohodek za razdelitev na posamezne sklade.
Ustanovljena je bila nova delovna organizacija za raziskave
in sta do sedaj dve analizi glede energetskih virov (premog in
zemeljski plin) dali vzpodbudne rezultate.
B. IMV Novo mesto
a) podatki o izgubi:
IMV Novo mesto je že v letu 1980 izkazal poslovanje z
izgubo v višini 722 milijonov din, izguba v letu 1981 se je
povečala in dosegla kar 1.251 milijonov din.
b) vzroki izgube:
Vzroki izgube so različni, med najpomembnejšimi pa so
preobsežne investicijske naložbe, ki ne dajejo dovolj dohodka
ob pomajkanju lastnih virov sredstev ter visokih zadolžitvah v
tujini. Posledica tega so nezadostno izrabljene proizvodne
zmogljivosti in težak likvidnostno-finančni položaj te delovne
organizacije. Tako so obveznosti plačila obresti za najete
kredite znašale v letu 1981 približno 480 milijonov din, v letu
1983 pa bodo dosegle več kot eno milijardo din.
V letu 1981 ni bil dosežen načrtovanj obseg proizvodnje tako pri prikolicah kot pri osebnih in gospodarskih vozilih:
Poglavitni razlog za neizpolnitev plana in precejšnjo nedokončano proizvodnjo (ocenjena je na 900 milijonov dinarjev)
je v motnjah v oskrbi z reprodukcijskimi materiali - od domačih dobaviteljev in iz uvoza. Premajhna je bila tudi angažiranost za nadomeščanje delov iz uvoza z domačimi deli.
c) sanacijski program:
DO IMV je po ugotovljeni izgubi za leto 1980 izdelala dva
sanacijska programa; prvega v juliju leta 1981 ter dopolnjenega v novembru 1981. V januarju leta 1982 je izdelala še
predlog kratkoročnih ukrepov za sanacijo. Programi in
ukrepi, zajeti v teh dokumentih, niso nakazovali trajnih in
realnih rešitev situacije.
V okviru delovne skupine za pomoč pri pripravi sancijskega
programa IMV Novo mesto so bile opredeljena področja, ki so
bistvenega pomena za razrešitev kompleksne problematike
IMV in sicer:
- dinarska in devizna nelikvidnost DO, ki ne omogoča
normalnega poslovanja;
- programska in investicijska nedorečenost in s tem nedoseganje predvidenih razvojnih planov ter slaba povezanost
tako z domačimi kot inozemskimi partnerji;
- slaba kadrovska zasedba, ki ne omogoča racionalnega
delovanja delovne organizacije.
Ozko in stalno medsebojno sodelovanje pri razreševanju
navedenih problemov med IS Skupščine SR Slovenije, drugimi republiškimi upravnimi in družbenopolitičnimi organi,
poslovnimi bankami in skupnostmi ter delovno skupino, so v
preteklem obdobju doprinesli k opredelitvi in razrešitvi nekaterih najbolj perečih problemov. Sodelovanje med delovno
skupino in delovno organizacijo ter družbenopolitičnimi organi in občinskimi strukturami Novega mesta je omogočilo
poleg reševanja problemov proizvodnje tudi izvajanje v DO
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sprejetih ter skupno predelanih kratkoročnih in dolgoročnih
ukrepov za čim hitrejšo sanacijo.
Z imenovanjem kolegijskega začasnega organa aprila 1982,
ki naj bi čimpreje predložil čvrste sanacijske ukrepe, ki bi
omogočili vzpostavitev ponovnega rentabilnega poslovanja
delovne organizacije, se je delo intenziviralo.
V mesecu aprilu 1982 je bil podpisan tudi medbančni sporazum o načinu in obsegu vključevanja posameznih bank v
razreševanje likvidnostnega položaja IMV, vendar se izvaja z
določenimi težavami.
Dokončno tudi še ni razrešeno vprašanje devizne problematike.
Nelikvidnost, neurejeni pretoki, pomanjkanje repromateriala in velike zaloge nedokončane proizvodnje so prepričali
tudi člane delovne skupine da ni mogoče kvaliteten in
ustrezno obdelan sanacijski program pripraviti v zakonsko
določenem času.
Soglašala je, da je za to potreben daljši čas ob tem, da se
takoj začnejo razprave o izhodiščih oz. konceptu sanacijskega programa DO IMV v širših in zainteresiranih krogih, ki
bi lahko doprinesli k potrebnim poslovnim odločitvam delovne organizacije IMV za dolgoročno uspešno poslovanje.
Zaradi številnih še vedno odprtih vprašanj bodočega razvoja ter zahtevnosti sanacijskih posegov je koncept sanacije
deljen v kratkoročne ukrepe in dolgoročno sanacijo.
Bistveni element kratkoročnih ukrepov so zagotovitev dinarske in devizne likvidnosti, čim boljša izraba razpoložljivih
zmogljivosti, učinkovitejša organizacija, tesnejše povezovanje z drugimi organizacijami pri prodaji in nabavi, kar vse naj
omogoči cenejšo proizvodnjo ter zniževanje izgube.
Novo vodstvo je pričelo na razčiščevanju dolgoročnih razvojnih usmeritev. V zvezi s tem je pripravilo delovno zasnovo
koncepta sanacije in se tudi sestalo z vodstvom Renaulta, da
bi razčistilo zasnove dolgoročnega programa osebnih vozil.
Ker bo dal Renault dokončni odgovor šele sredi julija letos, v
tem trenutku ni mogoče podati koncepta sanacijskega programa proizvodnje osebnih vozil.
V skladu z zasnovo koncepta sanacije za ostale sanacijske
programe: prikolice, dostavna vozila in komponente pa se
intenzivno nadaljuje delo na dokončni izdelavi programa. Po
dogovoru naj bi bil pripravljen do konca oktobra 1982. Intenzivno tečejo aktivnosti.tudi na pripravi programov posameznih TOZD.
*
č) pokrivanje nekrite izgube:
Izguba iz leta 1981 je bila pokrita s premostitvenim kreditom
Sklada skupniti rezerv gospodarstva Slovenije v skupnem
znesku 1.039,4 milijonov din, s kreditom LB-Temeljne banke
Novo mesto 75.515 tisoč din, iz sredstev Sklada skupnih
rezerv občine Novo mesto in s kreditom Jugobanke 40.362
tisoč din. Sklad občine Metlika 3000 tisoč din, kredit Beograjske banke 8.305 tisoč din, Sklad občine Trebnje 6.500 tisoč
din, Sklad občine Črnomelj 3.250 tisoč din, SIS za zdrav.
Črnomelj 741 tisoč din, SIS za zaposlov. Črnomelj 38 tisoč
din, Sklad občine Brežice 2.000 tisoč din.
d) stanje v letu 1982:
Izguba v DO se nadaljuje tudi v letu 1982 in so izgubo v
prvem trimesečju letos izkazali vsi TOZD IMV v skupnem
znesku 412.489 tisoč din.
C- TGO Gorenje, Titovo Velenje
a) podatki o izgubi:
V okviru delovne organizacije TGO Gorenje je 11 TOZD
izkazalo izgubo v letu 1981 v skupnem znesku 1.088 milijonov
din, ki je ostala po oddaji zaključnih računov za leto 1981
skoraj v celoti nekrita. 98% celotne izkazane izgube izhaja iz
naslova prevzete izgube, nastale v Gorenje Korting Electronic
GKE) do leta 1980 (ugotovljena je bila v vrednosti 65,8 mio
DM). Izgubo nastalo v GKE v letu 1981 (v vrednosti 48,3 mio
DM)
Gorenje TGO po nemški zakonodaji ni obvezno pokrivati v
tej fazi, pač pa mora skrbeti da zadolženost GKE ne preseže
vrednosti osnovnih in obratnih sredstev.
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b) vzroki izgube:
Vzroki za izgubo v TOZD-ih in TGO Gorenje so:
- prevzem dela izgube GKE v vrednosti 1.044.807.790 din;
- izpad proizvodnje in s tem nerealizirana prodaja kot
posledica slabe preskrbe z osnovnimi reprodukcijskimi materiali z domačega trga in pomanjkanje deviznih sredstev za
nabavo repromateriala iz uvoza (devizno-bilančni položaj Gorenja);
- nesorazmerja med cenami repromateriala in cenami
končnih proizvodov in s tem nedoseganje načrtovanih prodajnih cen;
- umik z domačega trga ob tendenci večjega izvoza;
- nedoseganje interne realizacije, ki je nastala kot posledica zakasnitve pričetka proizvodnje kompresorjev, nedoseganja plana količinske proizvodnje gotovih izdelkov;
- odstopanje od planiranega deleža na skupnem pokritju
kot posledica nedoslednosti v izvedbi dohodkovnih odnosov
oz. uveljavljanja sistema delitve skupnega prihodka;
- manj dosežene izvozne premije;
- spremembe asortimana glede na planiranega. Proizvodnja dohodkovno manj uspešnih proizvodov je posledica pomanjkanja repromateriala in zahteve tržišča ter zakasnitev pri
osvajanju novih proizvodov;
- prekoračitev režijskih stroškov;
- neplačana realizacija;
Vzroki za nastanek izgube oz. slabo poslovno uspešnost v
GKE so.
- nedodelana dolgoročna koncepcijska usmeritev ter premalo učinkovit pristop k reševanju notranjih organizacijskih
in ekonomskih vprašanj;
-vzpostavitev poslovne povezanosti med GKE in Gorenjem
ni bila v zadostni meri izvršena;
- sanacijski program, ki je bil sprejet v letu 1981, je imel
konkretizirane naloge in nosilce za odpravo vzrokov slabega
poslovanja, vendar se je k reševanju teh nalog pristopilo s
premajhno pripravljenostjo za resnično razreševanje;
- glede na obseg poslovanja previsoke zaloge in terjatve,
kar je vezalo dodatna sredstva ter SiAem plačilo obresti;
- previsoko štgvilo zaposlenih ter neustrezno razmerje med
proizvodnimi in neproizvodnimi delavci.
c) sanacijski program:
V TGO Gorenje je v pripravi 9 sanacijskih programov za
TOZD, sanacijski program na nivoju DO TGO Gorenje in
posebej sanacijski program za GKE. Predlogi sanacijskih programov za obravnavo bodo pripravljeni predvidoma do 30. 6.
1982.
'
V programu ukrepov za saniranje izgube TGO Gorenje je
predvideno:
- teritorialna prestrukturacija izvoza s poudarkom na usme-.
ritev v države v razvoju;
- z asortimansko prestrukturizacijo proizvodov doseči večji
poslovni rezultat
- rešitev likvidnostne situacije;
- izboljšati kvaliteto tehnološkega procesa;
- previsoko število zaposlenih ter neustrezno razmerje
med proizvodnimi in neproizvodnimi delavci itd.
Program ukrepov za uspešno poslovanje v GKE predvideva
sanacijske ukrepe:
- znižanje zalog gotovih izdelkov, surovin in repromateriala, zmanjšanje števila zunanjih skladišč, izdelava enotnega
tržnega koncepta ter razširitev prodaje GKE tudi izven kanalov specializiranih trgovin;
- sprememba dela tehnološkega procesa, preselitev stiskalnice, orodjarne ter opreme za avtomatsko vzpostavljanje
platin v Gorenje, prestavitev opreme za izdelavo in konstrukcijo - načrtovanje tiskanih vezij v Gorenje;
- zmanjšanje števila zaposlenih delavcev;
^pokrivanje nekrite izgube:
Izguba TOZD TGO Gorenja za leto 1981 je pokrita takole:
- kredit Sklada skupnih rezerv gospodarstva Slovenije v
višini 953.145 tisoč din;
- sredstva občinskih rezerv za TOZD Elektronika Velenje v
višini 14,9 milijonov din in TOZD Elektronika Ptuj v višini 12
milijonov din;
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- kredit LB, Temeljne banke Titovo Velenje v višini 53.711
tisoč din;
- združena sredstva SOZD Gorenje v višini 40.485 tisoč din.
d) realizacija sanacijskih ukrepov:
11. 6. 1982 realizirano je bilo pokritje izgube skladno s
predvideno strukturo virov. V teku so aktivnosti za izboljšanje
oskrbe z repromateriali. Pospešena je izdelava investicijskih
projektov za nove programe. Uresničuje se delitev dela med
TGO Gorenje in Gorenje promet servis na področju barvnih
TV sprejemnikov, hi-fi aparatov ter na Vazvojnih nalogah.
Uresničuje se zmanjšanje števila delavcev v GKE, razrešujejo
se tekoče likvidnosti GKE.
e) stanje v letu 1982:
Poslovanje v prvem četrtletju je potekalo v izredno kritičnih
razmerah oskrbe z repromateriali, kar je povzročilo večkratne
zastoje oziroma enotedensko zaustavitev proizvodnje. Zato je
bila izkazana izguba v prvem četrtletju v TOZD TGO v skupni
višini 177 milijonov din. Rezultati v aprilu in maju so bili
nekoliko ugodnejši, vendar so se v juniju zopet poslabšali.
Č. Salonit Anhovo - TOZD Cement
Skale
a) podatki o izgubi:
Nova Cementarna v Anhovem (TOZD Cement Skale) je
zaključila poslovno leto 1981 z izgubo, ki znaša 210.502 tisoč
din. Ta izguba je glede na ugotovljeni znesek nekoliko višja
kot v letu 1980, se pa v odnosu na ustvarjeni celotni prihodek
stalno zmanjšuje.
b) vzroki izgube:
Najpomembnejši vzroki za nastanek izgube so:
- neustrezna struktura virov sredstev in s tem povezane
velike obveznosti za odplačevanje domačih in tujih kreditov;
- razkorak med ceno cementa v primerjavi cenami tehnološkega goriva (plina);
- še vedno premajhna izraba zmogljivosti;
- zmanjšanje prodaje cementa v decembru.
c) ukrepi za odpravo izgube:
Ker je neustrezna struktura virov sredstev za izgradnjo nove
cementarne eden najpomembnejših vzrokov za izgubo v vseh
letih doslej, saj znaša samo'v letu 1981 obveznost plačila
obresti za najete kredite 144 milijonov din, je bil že v lanskem
letu zasnovan program sporazumne sanacije, ki je temeljil na
- prevzemu odplačevanja kreditov temeljnih bank po sovlagateljih, ki bi sredstva prevzetih kreditov združili*za poslovanje nove cementarne in bi jih le-ta vračala iz skupnega
dohodka, ustvarjenega v letu 1986 in 1995 skupaj z vračilom
za proizvodnjo cementa združenih sredstev v letu 1977;
- postopnem odpisu sanacijskih Vreditov, ki so jih dali za
pokrivanje izgube sovlagatelji, in moratoriju vračila kreditov
skladom skupnih rezerv;
- renovaciji samoupravnega sporazuma o združevanju
dela in sredstev za proizvodnjo cementa v novi cementarni v
Anhovem iz leta 1977.
Na podlagi razprave in dogovorov v okviru Gospodarske
zbornice Slovenije, Splošnega združenja gradbeništva in
IGM, Splošnega združenja trgovine, ustreznih republiških odborov sindikatov in na skupščini sovlagateljev je bilo pripravljeno besedilo samoupravnega sporazuma o sporazumni sanaciji TOZD Cement Skale.
Sporazumna sanacija sestoji:
- TOZD v sestavi Salonita Anhovo prevzamejo odplačilo
vseh tujih krditov (596,2 mio din);
- sovlagatelji izven Salonita Anhovo prevzamejo odplačilo
kreditov temeljnih bank (1.029,4 mio din) in jih na kreditni
osnovi združijo za poslovanje v TOZD Cement Skale;
- temeljne banke (v sestavu Ljubljanske banke) odobrijo
sovlagateljem kredite z dobo odplačevanja 14 let z vključenim
4-letnim moratorijem (na plačilo glavnice in obresti) in povprečno obrestno mero 8% letno;
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- TOZD Cement Skale prične vračati po samoupravnem
sporazumu iz leta 1977 združena sredstva v letu 1985, sredstva prevzetih kreditov pa v letu 1986 in sicer skupaj z ustreznim nadomestilom;
- zunanji sovlagatelji .postopoma odpišejo sanacijske kredite, ki so jiti odobrili za pokritje izgube, medtem ko skladi
skupnih rezerv odobrijo moratorij 4 let za odplačilo kreditov,
ki so jih dali za pokritje izgub nove cementarne, oz. sredstva
teh kreditov odpišejo.
č) pokrivanje nekrite izgube:
Po podatkih SDK je bila nekrita izguba za leto 1981 pokrita
iz rezervnih skladov TOZD v DO: 31.289 tisoč din, iz občinskega rezervnega sklada: 14.060 tisoč din, s kreditom Sklada
skupnih rezerv gospodarstva Slovenije 56.800 tisoč din, s
kreditom Ljubljanske banke 31.600 tisoč din in s sredstvi
sovlagateljev 77.075 tisoč din.
d) realizacija sporazumne sanacije:
Besedilo samoupravnega sporazuma je sprejela Skupščina
sovlagateljev, dne 22. 3. 1982 in ga posredovala sovlagateljem
v obravnavo in sprejem. Do 15. junija 1982 gaje podpisalo 29
sovlagateljev ali 44% vseh udeležencev sanacije, ki pokrivajo
skupaj 38% vseh finančnih obveznosti sovlagateljev.
Za realizacijo sporazumne sanacije bo treba podvzeti vse
napore, da:
- pristopijo vsi sovlagatelji k sporazumu,
- temeljne banke odobrijo sovlagateljem kredite pod dogovorjenimi pogoji,
- sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije se vključi v
proces trajnejše sanacije cementarne.
Dana je bila iniciativa, da je potrebno takoj začeti postopek
samoupravnega sporazumevanja med TOZD Cement Skale
oziroma Salonitom Anhovo in trgovinskimi OZD za ureditev
medsebojnih odnosov na osnovah skupnega prihodka, saj je
to edini način, da se ustrezno uredijo z odnosi iz skupnega
poslovanja. Ta postopek je stekel in v pripravi je osnutek
ustreznega samoupravnega sporazuma.
Skupščini sovlagateljev je potrebno ponovno predlagati
spremembe in dopolnitve samoupravnega sporazuma o združevanju dela in sredstev za proizvodnjo cementa v novi cementarni v Anhovem iz leta 1977, ker je potrebno nekatere
njegove določbe uskladiti z zakonom, na novo pa urediti tudi
odnose iz skupnega ustvarjanja dohodka z izvozom.
Posebno pomembno za zagotovitev normalnega poslovanja TOZD Cement Skale je uskladitev cen cementa oziroma
cene tehnološkega goriva za proizvodnjo cementa. Stroški za
tehnološko gorivo (plin) rastejo bistveno hitreje kot ostali
materialni
stroški
in
kot
celotni
prihodek
(57,9%:37,7%:21,1%).
e) predvideni rok za zagotovitev uspešnega
poslovanja:
V sporazumni sanaciji je predvideno, da Cement Skale ob
zaključku letošnjega leta ne bo posloval z izgubo. V prvem
četrtletju letošnjega leta so imeli izgubo v višini 42.924 tisoč
din.
D. OZD klavno predelovalne industrije
a) podatki o izgubi.
Izgube v klavno-predelovalnih obratih se pojavljajo že več
let zapored. Doslej je bilo za saniranje tovrstnih izgub vloženih že precej prizadevanj. Tako se je v zadnjih desetih, letih,
zaradi čedalje slabše ponudbe klavne živine in s tem vedno
slabe izkoriščenosti klavnih zmogljivosti, število klavnic
zmanjšalo od 140 na 35.
Izgube agroživilstva v letu 1981 so znašale 291.523 tisoč
din, od tega je bilo v predsanacijskih postopkih pokrito
101,686.000 din Od vseh izgub je imela npr. ABC Pomurka
DO Mesna industrija 107,249 tisoč din izgube, DO Ljutomerčan - TOZD Mesna predelava simentalke 11.867 tisoč din in
Košaki Maribor 143.755 tisoč din.
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b) vzroki izgube:
Vzroki za izgube pri predelavi mesa so zlasti naslednji:
- dispariteta'med prostimi oziroma dejanskim-odkupnimi
cenami in družbeno določenimi proizvajalčevimi prodajnimi
cenami za živino, na podlagi katere se določajo maloprodajne
cene mesa in izdelkov.
Tako so bile v letu 1981 cene mladega pitanega goveda
višje od 4,49 do 11,31 din za kg, govedo za predelavo od 2,52
din do 8,38 din za kg in pri prašičih od 14,00 din do 16,00 din
za kg, pri prašičih, nabavljenih izven SRS, pa do 19,57 din za
kilogram nad dogovorjenimi proizvajalčevimi prodajnimi cenami;
- nezadostno vsklajene in izkoriščene kiavno-predelovalne
kapacitete zaradi nedosledno izpeljane delitve dela med
klavno-predelovalnimi obrati.
Izkoristek kapacitet za zakol znaša 60%, izkoristek kapacitet za predelavo pa okrog 80%, pri čemer znaša zaradi neenakomerne ponudbe živine in potrošnje mesa, gornja meja
polne izkoriščenosti pri 75 - 50%.
V preteklem petletnem obdobju je bil storjen velik premik v
zmanjšanju klavfto-predelovalnih kapacitet. Število klavnopredelovalnih obratov se je s široko družbeno akcijo zmanjšalo od 140 na 35 obratov. V planskih dokumentih za tekoče
petletno obdobje je skladnejši razvoj klavno-predelovalnih
obratov opredeljen v devetih regijah. Znotraj teh regij so
določeni nosilci razvoja kiavno-predelovalne dejavnosti. V
vseh regijah razen v ljubljanski in celjski regiji, so že podpisani samoupravni sporazumi o medsebojni delitvi dela in o
nadaljnjem vsklajenem razvoju klavno-predelovalnih obratov.
Neusklajenost predelovalnih kapacitet za lastno surovinsko
bazo in nerazvitih dolgoročnih proizvodnih in dohodkovnih
odnosov z rejci živine. Med klavno-predelovalnimi obrati in
zadružnimi organizacijami in družbenimi farmami v večini
primerov prevladujejo kratkoročni kupoprodajni odnosi.
Disparitete cen in pomanjkanje živine na jugoslovanskem
trgu še dodatno pospešuje trganje reprodukcijskih verig. Poslovanje med klavno-predelovalnimi obrati in trgovino, gostinstvom in turizmom, sloni pretežno na maržnih odnosih.
Tako v celotni reprodukcijski verigi še ni uveljavljenih razvitejših dohodkovnih odnosov.
Odplačila sanacijskih kreditov iz preteklih let in stroški
najemanja kratkoročnih obratnih kreditov pod neugodnimi
pogoji. Poseben problem predstavlja kratkoročno zadolževanje. V letu 1981 se je stanje kratkoročnih kreditov v klavnopredelovlnih obratih povečalo za 161,1% (v ostali industriji
81,8%). OZD si zagotavljajo sredstva za izplačila OD in za
pokrivanje zalog pretežno z drugimi kratkoročnimi krediti.
Dobro polovico teh kreditov imajo OZD, ki poslujejo z izgubo,
osem med njimi ima najete tudi precejšnje sanacijske kredite.
V preteklih letih so bile izgube pokrite na naslednje načine:
- v manjših klavno-predelovalnih obratih so bile izgube
pokrite s solidarnostjo znotraj OZD;
-v večjih klavno-predelovalnih organizacijah industrijskega
tipa pa so bile izgube pokrite delno s solidarnostjo znotraj
OZD, delno z nepovratnimi sredstvi iz proračunov občin,
oziroma SIS za oskrbo mest, v pretežni meri pa z najemanjem
sanacijskih kreditov občinskih in republiškega sklada rezerv
gospodarstva ter s sanacijskimi krediti poslovnih bank. Sanacijski krediti so bili sicer dani pod ugodnimi pogoji, vendar je
večletno akumulacijo sanacijskih kreditov predstavlja znatno
dodatno breme pri pogojih gospodarjenja in predstavlja
vzroke za nadaljnje izgube.
Pri pokrivanju izgub so doslej sodelovale občine s sredstvi
proračunov in s sredstvi zbranimi v okviru SIS v različnih
višinah in sicer v deležu od 13% do 63% izgube.
Občine so imele tudi diferencirani pristop do pokrivanja
izgub, odvisno od sedeža klavno-predelovalnih obratov.
Pomemben prispevek k preprečitvi večjih izgub v klavnopredelovalnih obratih v lanskem letu so bila sredstva republiških in občinskih kompenzacij, ki so znašale v letu 1981 cca
488 mlo din.
- Sklenjeni samoupravni sporazumi med nosilci proizvodnje in oskrbe so osnova za uveljavitev družbeno interventnih
sredstev republiškega in občinskih skladov ter sredstev živinorejske poslovne skupnosti ter njihovo usmerjanje iz potrošnih središč k proizvajalcem, ki so prevzeli obveze za redno
oskrbo.
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Aktivnosti občin za sprejetje dogovora na podlagi programa
družbeno organizirane proizvodnje in oskrbe in samoupravnih sporazumov za njegovo uresničevanja naj bi opravljali
izvršni sveti skupščin občin.
- Z ozirom na to, da je v posameznih regijah še nedosledno
speljana delitev dela med klavno-predelovalnimi obrati vzrok
za neracionalno poslovanje, je potrebno nadaljevati s sklepanjem in uveljavljanjem v samoupravnih sporazumih dogovorjeno delitev dela ter za dosego ciljev usmeriti sredstva izključno le za odpravo ozkih grl in posodobitev proizvodnje. Za
uresničitev navedenih nalog je posebej odgovorna Živinorejska poslovna skupnost in nosilci razvoja v posameznih reprodukcijskih skupnostih.
Nadaljnja racionalizacija je potrebna z nadaljnjim zniževanjem števila klavnic, pri čemer bi lahko v 25 obratih najracionalnejše organizirali to dejavnost.
Ker je v SR Sloveniji trenutno 20 izvoznih obratov, ki vsak
zase troši sredstva z?, pridobitev izvoznega statusa, je potrebno opredeliti 4-6 obratov, ki bodo v stanju realizirati
celotni slovenski izvoz mesa in mesnih izdelkov.
- V vseh primerih, kjer v regijah ne bodo pravočasno, tj. v
mesecu juniju 1982. letu sprejeli programov družbeno organizirane živinorejske proizvodnje in redne oskrbe z mesom in
mlekom ter za njihovo uresničevanje sprejeti samoupravni
sporazumi med OZD proizvodnje, predelave in prodaje, delovna skupina predlaga posebne ukrepe skupščin občin.
Da bi odpravili trajna žarišča izgub v večjih klavno-predelovalnih obratih, je v primeru DO Mesne industrije Murska
Sobota več let deloval poseben družbeni svet, v primeru DO
Košaki TMI Maribor pa je bil uveden ukrep družbenega varstva. Kljub tem naporom niso bili doseženi vidnejši rezultati v
odpravljanju vzrokov za izgube, kar kaže na globlje vzroke za
večletne težave in neurejene splošne pogoje gospodarjenja.
c) sanacijski programi:
Dosedanje aktivnosti delovne skupine za pomoč pri pripravi
sanacijskih programov v OZD mesno predelovalne industrije
so prispevale k temu, da so pripravljeni sanacijski programi za
ABC Mesna industrija Pomurka, ABC Ljutomerčan Ljutomer
in Košaki TMI Maribor.
Kot dolgoročne ukrepe za odpravo vzrokov za izgube predlaga delovna skupina naslednje:
— v vseh primerih je potrebno pogojevati saniranje izgub in
odpis sanacijskih kreditov za pretekle izgube s sprejetjem
programov družbeno organizirane proizvodnje živine v okviru
posameznih reprodukcijskih celot. Na tej podlagi morajo
klavno-predelovalni obrati skupaj z organizatorji proizvodnje,
zagotoviti spoštovanje politike dogovorjenih odkupnih cen,
uresničevanje programa družbeno-organizirane proizvodnje,
izvajanje programa, intervencije za pospeševanje živinorejske
proizvodnje, realizacijo vsklajenega plana skupnih naložb in
sprejetih obvez do oskrbe potrošnih središč. Na tej podlagi
morajo vsi udeleženci v reprodukcijski verigi od proizvodnje
do potrošnje, skleniti dolgoročne samoupravne sporazume
na dohodkovnih odnosih in prevzamenju skupnih rizikov. Pri
organizaciji živinorejske proizvodnje se mora uveljaviti in
krepiti obseg pogodbenega pitanja s ciljem, da se v družbeno
organizirano proizvodnjo čim preje zajame vsa za rejo sposobna teleta in na ta način podružbi celoten reprodukcijski
proces in rizičnost proizvodnje. Znotraj tako organizirane
reje, morajo organizatorji proizvodnje zagotoviti oskrbo s
celotnim reprodukcijskim materialom, razviti sistem akontiranja pogodbene in kooperacijske reje z ozirom na trajanje
pogodbenega ciklusa.
č) pokrivanje nekrite izgube:
po podatkih SDK je bila nekrita izguba po zaključnih računih za leto 1981 v ABC - Mesna industrija Murska Sobota za
TOZD Klavnica Murska Sobota krita s kreditom skupnih rezerv občine Murska Sobota 9.886 tisoč in kreditom sklada
skupnih rezerv gospodarstva Slovenije v znesku 76.550 tisoč
din V TOZD Predelava mesa Murska Sobota je bila izguba
krita s kreditom občinskega sklada skupnih rezerv Murska
Sobota v višini 10.088 tisoč din in s kreditom SOZD ABo
Pomurka- 7.796 tisoč din. S kreditom SOZD ABC Pomurka je
bila izguba pokrita tudi v TOZD Predelava Lendava v višini
1.757 tisoč in v TOZD Transport Murska Sobota 1.170 tisoč
din.

V DO Ljutomerčan TOZD Mesna industrija Simentalka Ljutomer je bila izguba krita s kreditom SOZD ABC Pomurka
1186 tisoč din, s kreditom sklada skupnih rezerv občine
Ljutomer 6 milijonov din in republiškega sklada skupnih rezerv 4.681 tisoč din.
Izguba v DO Košaki Maribor je pokrita s sredstvi skladov
skupnih rezerv občin Maribor.
3. Ugotovitve splošnih združenj o vzrokih
izgub in sanacijskih ukrepih v nekaterih OZD s
pomembnejšo izgubo po zaključnih računih za
leto 1981
Kot že omenjeno so v okviru splošnih združenj potekale
aktivnosti v zvezi z delom delovnih skupin, ki jih je za OZD z
najbolj perečimi izgubami imenovala Gospodarska zbornica
Slovenije. Hkrati s temi aktivnostmi je v splošnih združenjih
potekalo tudi delovanje na področju odpravljanja izgub v
okviru delovnih skupin ustanovljenih v splošnih združenjih
oziroma v okviru druge ustrezne pomoči v obliki razgovorov
in sestankov z OZD z izgubo. Te aktivnosti so različno intenzivno potekale glede na težino izgub v OZD. Na podlagi
ugotovitev splošnih združenj so poleg OZD z najtežje rešljivimi problemi v letu 1981 izkazale pomembnejše izgube tudi
naslednje OZD:
A. Cimos Koper
a) podatki o izgubi:
višina zgube v letu 1981 je 115.360 tisoč din, od tega nekrita
110.138 tisoč din. Število zaposlenih delavcev (po vkalkuliranih delovnih urah): 166
b) vzroki izgube:
izguba je posledica stečaja TOZD Šempeter (montaža avtomobilov), ki je bil uveden 4. 6. 1981. Stečajna aktiva ni zadoščala za pokritje vseh obveznosti in je neporavnane obveznosti prevzela DO Cimos. Drugi vzroki za izgubo so tudi posledica preteklega poslovanja Cimos-a, ker so bila investicijska
vlaganja usmerjena predvsem v montažo osebnih vozil, ki so
bila zaradi nizke produktivnosti dela in visokih fiksnih stroškov na enoto proizvoda ekonomsko neupravičena. Zaradi
krize avtomobilske industrije se je glede na planska predvidevanja zmanjšal odvzem s strani Citroen-a, s čimer se je povečala neizkoriščenost kapacitet v posameznih TOZD DO Cimos. Glede na proizvodnjo je bila DO Cimos organizacijsko in
po številu zaposlenih predimenzionirana. Slaba je bila tudi
dohodkovna povezanost med TOZD
c) sanacijski program:
Cimos Koper je pripravila sanacijski program,, ki vsebuje
ukrepe za pokrivanje izgub iz leta 1981 in sanacijsko investicijske ukrepe na programskem področju kot so: povečanje
proizvodnje v TOZD Koper, predvsem specialnih, lahkih terenskih in dostavnih vozil; program kmetijske mehanizacije v
TOZD Senožeče; proizvodnjo sestavnih delov za Citroen in za
TAM Maribor v TOZD Buzet.
Sanacijski program DO Cimos je obravnavala delovna
skupnina v okviru Splošnega združenja kovinske industrije in
tudi Izvršilni obor tega splošnega združenja, ki je podprl
predlog delovne skupine, da se sanacijski pogram dopolni z:
- izhodišči za dolgoročnejši razvoj delovne organizacije
Cimos in opredelitvijo mesta kooperacije s Citroenom;
- pri investicijah opredeliti potrebna finančna sredstva;
- prevero realnosti konstrukcije finansiranja investicij v
dopolnilne programe.
č) pokrivanje nekrite izgube:
po podatkih SDK je po zaključnem računu za leto 1981 še
nepokrita izguba (po stanju na dan 17. 6. 1982) v višini 40.523
tisoč din. Vloge za pokritje nepokrite izgube so pri skupnih
rezervah občin Sežana, Koper in Buzet.
d) realizacija sanacijskega programa:
izguba iz leta 1981 je pokrita. V aprilu 1982 je bila podpisana kooperacijska pogodba s Citroenom, ki bo v veliavi 10
let.
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Za izvedbo programa v TOZD Buzet so v teku dogovori za
prenos strojne opreme iz TAM Maribor. V teku so tudi dogovori za izvedbo programa montaže sestavnega vozila v TOZD
Koper, v katerem bosta sodelovala Cimos in IMV, vendar še ni
dosežen sporazum katero bazno vozilo za specialne nadgradnje bo uporabljeno (Diana ali R 4). Za uskladitev proizvodnih
možnosti obeh organizacij je bila imenovana posebna delovna skupina.
e) stanje v letu 1982:
v letošnjem prvem trimesečju je Cimos posloval brez izgub;
bistveno se je povečal fizični obseg proizvodnje, v prvih dveh
mesecih 1982 so izvozili za 35 milijonov francoskih frankov.
f) predviden rok za zagotovitev uspešnega
poslovanja:
v sanacijskem programu je predvideno poslovanje brez
izgube v letu 1983.
B. Železarna Štorp - TOZD Tovarna
traktorjev
a) podatki o izgubi:
v okviru DO Železarna Štore so izgubo v letu 1981 izkazale 4
TOZD v skupnem znesku 54.553 tisoč din. V treh TOZD (Livarna valjev, Elektroplavž, Družbena prehrana) je bila izguba
pokrita v okviru SOZD Slovenske železarne. Nekrita izguba je
ostala v TOZD Tovarna traktorjev.,
TOZD Tovarna traktorjev s 198 zaposlenimi delavci je zaključila poslovno leto 1981 z izgubo 30.980 tisoč din (v letu
1980 je znašala 29.470 tisoč din).
b) vzroki izgube:
Tovarna traktorjev posluje v izredno težkih pogojih od samega začetka obratovanja, od leta 1977. Pred desetimi leti je
Železarna Štore sklenila pogodbo s Fiatom o industrijski
kooperaciji proizvodnje kmetijskih strojev, ki velja do konca
leta 1985.
Poglavitni vzrok za izgubo v Tovarni traktorjev je premajhna
proizvodnja. Poleg tega je recesija na zahodnoevropskem
trgu povzročila zmanjšan odjem traktorjev s strani Fiata in
naraščanje negativnega salda na konto-korentnem računu.
Domači kooperanti so prepočasi osvajali proizvodnjo sestavnih delov, ki ni potekala po predvideni dinamiki in je zato
odvisnost proizvodnje traktorjev od uvoza sestavnih delov
velika.
c) sanacijski program:
Tovarna traktorjev je po izgubi v letu 1981 izdelala že tretji
sanacijski program, ki vsebuje ukrepe, ki se tekoče izvajajo in
dolgoročne ukrepe.
Ob obravnavi predloga sanacijskega programa Tovarna
traktorjev v okviru ustrezne delovne skupine in na izvršilnem
odboru splošnega "združenja kovinske industrije, je bilo ugotovljeno, da ta program še ne ponuja pravih razvojnih rešitev
in je bilo zato sklenjeno, da ga mora delovna organizacija v
roku enega meseca dopolniti z:
- dolgoročnejšo usmeritvijo sodelovanja s Fiatom, ki bo tudi
izhodišče za pripravo nove kooperacijske pogodbe za obdobje po letu 1985; predvidene potrebne investicije ter finančna sredstva za investicije;
- nadaljnjo usmeritvijo racionalizacije proizvodnje traktorjev
in tesnejšo povezavo v slovenskem prostoru za proizvodnjo
zahtevnejših komponent;
- orijentacijo prodaje v direktni izvoz za zagotovitev potrebnih deviz.
Kratkoročni ukrepi za odpravo izgub morajo temeljiti na
razrešitvi vprašanja obsega proizvodnje in oskrbe te proizvodnje z obratnimi sredstvi. Dolgoročna sanacija pa mora
temeljiti na boljši izkoriščenosti kapacitet, možnosti proizvodnje novih sestavnih delov in elementov za sodobnejše tipe
traktorjev in usklajevanju ter kooperacijski povezavi z ostalimi
priloga poročevalca

proizvajalci ter mehanizacije in delov v Sloveniji ter Jugoslavi ji.
..
Proizvodnjo vlečnega stroja je potrebno povezati s proizvajalci kmetijske mehanizacije v slovenskem prostoru.
č) pokrivanje nekrite izgube:
Po podatkih SDK je bila izguba za leto 1981 pokrita 11.
6 1982 iz občinskih rezerv v višini 14223 tisoč din, iz sanacijskega kredita banke 3.828 tisoč din in drugih virov (Fiat
Milano) v višini 7.472 tisoč din.
d) stanje v letu 1982:
Zaradi resecije na zahodno evropskem trgu, se nadaljuje z
lani začeto akcijo vključevanja drugih traktorskih delov v
seznam konto-korentnih dobav. V letu 1982 poteka že izvor
pnevmatik, alternatorjevi v pripravi je izvoz ulitkbv, akumulatorjev in drugih delov.
Izguba v prvem trimesečju 1982 je znašala 30.211 tisoč din,
do konca leta predvidevajo izgubo okoli 35 milijonov din.

sprejele sklep o 8,65% višji ceni zemeljskega plina od paritetne cene in s tem prispevale k zmanjšanju izgube v letu
1982, 1983 in 1984.
- v okviru Samoupravnega sporazuma o temeljih plana Interesne skupnosti za nafto in plin v Sloveniji za obdobje 19811985 in Aneksa k samoupravnemu sporazumu bodo TOZD-i
gospodarstva Slovenije združevali sredstva po enotnih virih in
merilih za sanacijo plinovodnega sistema za zemeljski plin v
Sloveniji za odplačilo dela anuitet, za kredite, ki jih je PetrolDO Zemeljski plin za izgradnjo plinovoda najel v tujini,
- Petrol - DO Zemeljski plin načrtuje v obdobju 1982-1985
izgradnjo približno 100 km priključnih pMnovodov in priključitev na italijanski plinovodni sistem pri Šempetru pri Gorici.
S tem bo povečana poraba zemeljskega plina in stopnja
koriščenja zmogljivosti plinovoda v Sloveniji.
e) stanje v letu 1982:
v prvem trimesečju 1982 je izguba znašala 196.179 tisoč din.

e) predviden rok za zagotovitev uspešnega
poslovanja:
Tovarna traktorjev predvideva izgubo tudi še v letu 1983,
medtem ko naj bi uspešno poslovala od leta 1984 naprej.

f) predviden rok za zagotovitev uspešnega
v
poslovanja:
Ukrepi, ki jih je opredelila DO Zemeljski plin v sanacijskem
programu so realni in omogočajo prebroditev težav v potovanju do leta 1984 in uspešno gospodarjenje, od leta 1985
naprej.

C. Petrol - DO Zemeljski plin

č. Iskra - DO Mikroelektronika

a) podatki o izgubi:
Petrol - DO Zemeljski plin Ljubljana, ki je bila ustanovljena
za izvedbo programa gazifikacije Slovenije, je zaključila poslovno leto 1981 z izgubo v višini 160.232.000 din.
Izguba je bila načrtovana že z gospodarskim načrtom za
leto 1981 in prikazana v srednjeročnem planu delovne organizacije in verificirana pri Samoupravni interesni skupnosti za
nafto in plin in pri podpisnicah Samoupravnega sporazuma o
združevanju sredstev za skupno naložbo za realizacijo programa gazifikacije Slovenije
b) vzroki izgube.
Poglavitni vzrok za izgubo je prevelika obremenitev dogodka z obrestmi za najete kredite za izgradnjo plinovoda.
Graditev plinovoda v Sloveniji je dolgoročna infrastrukturna naložba na področju distribucije primarne energije, v
skladu s planskimi razvojnimi cilji in kriteriji prestrukturiranja
gospodarstva. Za investicijo je bila uporabljena finančna konstrukcija s srednjeročnimi krediti, od katerih je pretežni del
inozemskih kreditov in le z majhnim deležem lastnih sredstev.
Na osnovi take finančne konstrukcije, je bila pričakovana tudi
izguba v poslovanju DO Zemeljski plin.
c) sanacijski program:
V sanacijskem programu DO Zemeljski plin, ki ga je podprl
tudi Izvršilni odbor Splošnega združenja energetike na seji
6.5. 1982, so upoštevani ne samo ukrepi za zagotovitev potrebnih sredstev za poravnavanje ugotovljene izgube (pretežni del iz Sklada skupnih rezerv gospodarstva Slovenije),
temveč tudi ukrepi za trajno odpravljanje vzrokov poslovanja
z izoubo te OZD. Upoštevano je tudi, da se v odpravljanje
izaube vključijo TOZD-i, ki so v sestavi SOZD Petrol, organizacijsko in poslovno povezane OZD, ki so uporabniki zemeljskega plina in Samoupravna interesna skupnost za nafto in
plin Slovenije.
č) pokrivanje nekrite izgube:
po podatkih SDK je izguba za leto 1981 pokrita iz kredita
republiškega sklada skupnih rezerv 127.500 tisoč din iz občinskega sklada skupnih razerv 10 milijonov din iz lastnih
sredstev 18.598 tisoč din in drugih virov 4.135 tisoč din.
d) realizacija sanacijskega programa:
- podpisnice Samoupravnega sporazuma o združevanju
sredstev za realizacijo programa gazifikacije v Sloveniji so

a) podatki o izgubi:
Iskra - Mikroelektronika je delovna organizacija v ustanavljanju in je zaključila poslovanje s 70.338 tisoč dip izgube.
b) vzroki izgube:
vzroki za izgube so:
- struktura financiranja investicije, ki ima za posledico visoke
obresti od kreditov, najetih za izgradnjo prve in druge faze
investicije, ki jih dohodek v zagonskem obdobju ne prenese.
- negativne tečajne razlike za odplačilo deviznih kreditov,
pogojena s povečanjem tečaja tuje valute, ki je v času načrtovanja investicije pa do danes narasel za dvainpolkrat;
- nedoseganje planirane prodaje kot posledica prešibke
povezanosti z industrijo finalnih elektronskih izdelkov;
- nedokončana izgradnja II. faze investicije, kar povzroča
tehnološko prekinjen proizvodni proces. Prva faza investicije
omogoča le realizacijo načrtovanja in in kapsuliranja integriranih vezij, medtem ko se procesiranje vrši pri tujem licenčnem partnerju;
,,
, ,x
- premajhna proizvodnja elementov mikroelektronike ter
zastoji v proizvodnji zaradi dolgih administrativnih postopkov
pri zagotavljanju servisnih storitev in odpravljanju napak na
zapletenih uvoženih napravah in pri uvozu opreme in ne
nazadnje tudi zaradi fluktuacije in pomanjkanja kadrov v tej
OZD.
c) sanacijski program:
V okviru delovne skupine, ki je bila za pomoč pri razreševanju problematike izgub na področju mikroelektronike imenovana v Splošnem združenju elektroindustrije Slovenije je delo
potekalo na pripravi ukrepov in aktivnostih, ki naj bi dolgoročneje vzpodbudile širši interes za izgrajevanje in aplikacijo
mikroelektronike v gospodarstvu in družbi Slovenije ter ukrepov in takojšnjih operativnih akcij, ki bi pripomogle k sanaciji
finančnih rezultatov delovne organizacije Mikroelektronike.
Taki ukrepi so predvsem;
- sprejetje^neksa k samoupravnemu sporazumu o namenskem združevanju in vlaganju sredstev v projekt Mikroelektronike. Z aneksom bodo DO in TOZD celotne Iskre prevzele
plačevanje obresti za dolgoročne kredite, odplačilo glavnice
pa naj bi se odvijalo iz združenih sredstev SOZD ISKRA;
- uvedba spremenjenega prodajnega programa, izdelanega ob upoštevanju omejitev prodajnega in nabavnega trga
ter možnosti proizvodnje glede na stopnjo finančnega pokritja posameznega proizvoda;
"

priloga poročevalca
t

~
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- kadrovsko ojačanje tržne funkcije in uvajanje novih postopkov in akcij za seznanjanje projektov finalnih proizvodov
z načrtovanjem vezij po naročilih;
- dokončanje II. faze izgradnje investicije in začetek procesiranja.
č) pokrivanje nekrite izgube:
po podatkih SDK je bila nekrita izguba za leto 1981 krita s
kreditom Sklada skupnih rezerv gospodarstva Slovenije v
znesku 10 milij. din, iz občinskega sklada skupnih rezerv 30
milijonov din, iz združenih sredstev SOZD Iskra 20 milijonov
din in je po stanju 17. 6. 1982 nekrita izguba še 10.338 tisoč
din.
d) stanje v letu 1982:
Izguba v prvem trimesečju 1982 je bila 38.473 tisoč din:
e) predviden rok za zagotovitev uspešnega
poslovanja
V letu 1982 predvidoma ne bo izkazana izguba, izkazana bo
še v letu 1983, medtem ko bo pozitivno poslovanje zagotovljeno od leta 1984 naprej.
D. Iskra - Široka potrošnja - TOZD TV
Pržan, Ljubljana
a) podatki o izgubi:
Po zaključnem računu za leto 1981 je TOZD TV Pržan
izkazala izgubo iz tekočega poslovanja v višini 62.474 tisoč
din, vključno z odplačilom sanacijskega kredita v letu 1981 za
izgubo v letu 1975 pa je bila izkazana izguba v skupnem
znesku 64.990 tisoč din.
b) Vzroki Izgube:
Izguba je nastala kot posledica izpolnitve dodatnih planskih
izvoznih obveznosti, ki so bile izvršene na račun zmanjšanja
prodaje na domačem trgu (2/3 izgube) ter omejevanje kooperacijskega uvoza v zadnjih mesecih leta 1981 (1/3 izgube).
c) sanacijski program:
Sanacijski program je izdelan in je bil predložen vsem
asociacijam v obravnavo. Glede na specifične izgube v TOZD
TV Pržan sanacija izgube ni vprašljiva. Na osnovi sanacijskega programa je stekla koordinirana akcija na nivoju TOZD,
DO in SOZD Iskra za pokritje izgub še pred predložitvijo
zaključnega računa.
Izpad dohodka zaradi omejitev na kooperacijah in zaradi
večjega izvoza bo v pretežni meri nadomeščen iz osnovnih
ciljev izravnave devizne bilance, preusmeritvijo programa na
zahtevnejšo profesionalno elektroniko. Za dosego teh ciljev
so predvideni ukrepi, kot npr.: opustitev proizvodnje gramofonov s prenosom v TOZD Sprejemniki Sežana v zameno za
del opreme za tiskana vezja; sproščena delovna sila in prostori bodo uporabljeni za proizvodnjo novega barvnega TV
sprejemnika; začetek proizvodnje novih črnobelih prenosnih
TV sprejemnikov; razširitev proizvodnje brivnikov v okviru
dosedanje kooperacije s firmo Braun; čimprejšnja izvozna
usposobitev pretežnega dela proizvodnje; ukrepi na področju
kadrovske politike itd.
č) pokritje nekrite izgube:
po podatkih SDK je izguba po zaključnem računu za leto
1981 pokrita iz združenih sredstev SOZD Iskra.
d) stanje v letu 1982:
TV Pržan je dosegla bistvene pozitivne premike v kvaliteti
poslovanja že v prvem trimesečju 1982. Zato « letu 1982 ne
predvideva izgube.
E. Rudnik svinca in topilnica Mežica
a) podatki o izgubi:
Izgubo v letu 1981 sta izkazala TOZD Rudarski obrati
(64.047.000 din) in TOZD Separacija Žerjav (7.745.000 din).
Skupna izguba je bila glede na leto 1980 višja za 15%.
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b) vzroki izgube:
Izguba je nastala zaradi pomanjkanja kovine oziroma prenizke vsebnosti kovine v rudi. Za proizvodnjo v letu 1981 je
bilo značilno postopno upadanje proizvodnje na zgornjem
obratu, zaostanek v Topli zaradi kompresorji ter močan izpad
proizvodnje kovine v I. polletju. Vsebnost rude se je v II.
polletju močno izboljšala, vendar je bila povprečna vsebnost
kovine v rudi v letu 1981 še vedno prenizka. Plan kovine v rudi
ni bil izpolnjen za 1.500 ton, kar bi vrednostno predstavljalo
3,8 milijona din. Poleg tega so stroški električne energije in
nakup rezervnih delov znatno presegli planska predvidevanja.
c) sanacijski program:
je izdelan in je verificiran. Sanacijski program predvideva tri
glavne skupine ukrepov:
- intenzifikacija rudarsko-geoloških del s ciljem ojačati
surovinsko osnovo, izboljšati njeno strukturo ter povečati
vsebnost kovin v rudarskih zalogah;
- tehnično-organizacijski ukrepi s ciljem povečati in izboljšati osnove za poslovenje;
- vlaganje v izboljšanje tehnoloških postopkov, zamenjava
dotrajane in zastarele opreme ter poglabljanje jamskih revirjev.
Investicijski program predvideva investicije v TOZD Rudarski obrati v znesku 146,5 milijonov din in TOZD Separacija 111
milijonov din.
Investicije je podprl tudi Odbor za plan pri Splošnem združenju črne in barvaste metalurgije, njegov izvršilni odbor in
skupščina. Program investicije je obravnavala tudi Republiška komisija za investicije, ki je potrdila družbeno in strokovno upravičenost sanacije rudnika in je v skladu z Dogovorom o temeljih plana SR Slovenije, ker zagotavlja nadaljnje
izkoriščanje sorazmerno redkih kovin v Sloveniji.
Investicija se bo pričela izvajati še letos.
č) pokrivanje nekrite izgube:
po podatkih SDK je bila nekrita izguba po zaključnem
računu za leto 1981 za TOZD Rudarski obrati pokrita tako:
občinske skupne rezerve 5.636 tisoč din, republiški sklad
skupnih rezerv 34,525 tisoč din in bančni krediti 12.407 tisoč
din. V TOZD Separacija Žerjav je bila izguba pokrita iz občinskih skupnih rezerv v znesku 5.164 tisoč din.
d) realizacija sanacijskega programa:
Rudnik svinca in topilnica Mežica potrebuje v letu 1982 150
mio din za raziskave v rudniku. V posebni enoti pri Raziskovalni skupnosti je že dobil 87 mio din, iz lastnih sredstev
delovne organizacije pa je namenil 30 mio din. Nerešena je
razlika 33 mio din. Za rešitev tega vprašanja je bilo dogovojeno, da se bodo skušala zagotoviti sredstva ob rebalansu
plana Raziskovalne skupnosti SRS.
e) stanje v letu 1982:
V I. tromesečju leta 1982 so v delovni organizaciji Rudniki
svinca in topolnica Mežica izkazali v TOZD Separacija in
TOZD Rudarski obrati izgubo v višini 11,5 mio din. Izguba je
bila za 1,6 krat višja, kot je bila planirana.
Vzroki za odstopanje od plana so:
- neplačan cinkov koncentrat v znesku 2,5 mio din,
- višje obračunana amortizacija - 4 mio din,
- višje cene električne energije.
f) predvideni rok za zagotovitev uspešnega
poslovanja:
f
saniranje rudnika, ki je vezano na velika sredstva za raziskovalno dejavnost, je v sanacijskem programu predvideno
do leta 1985.
Skupno z do sedaj opravljenimi deli bo predvidoma možno
rudarjenje 20-30 let. S predvidenim poglabljanjem treh revirjev bodo pridobili 9 milijonov ton eksploatabilne rude (predvidena skupna količina rude je 12 milijonov ton).
priloga poročevalca
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F. Gorenje - Varostroj - TOZD Variš

bo mogoče doseči le s spremembo kreditnih pogojev, vsi
ostali ukrepi pa poslovanja brez izgube ne morejo zagotoviti.

a. podatki o izgubi:
V letu 1981 so imeli izgubo v višini 49.259 tisoč din, v letu
1980 so poslovali brez izgube.

č. pokrivanje nekrite izgube:
Po podatkih SDK je bila nekrita izguba za leto 1981 (v
skupnem znesku 7 milijonov din) krita iz sklada skupnih
rezerv občine v višini 5 milijonov din in iz združenih sredstev
SOZD Slovenijales 2 milijona din.

b. vzroki izgube so predvsem:
Časovna neusklajenost med proizvodnjo v Varisu in v gradnio kabin v objekte (proizvajajo predvsem sanitarne kabine)
ter pomanjkanje ustreznih strokovnih kadrov za organizacijo
proizvodnje in osvajanje tržišča.

d) realizacija sanacijskega programa:
- obseg proizvodnje se odvija po planu, kljub velikim problemom v oskrbi z mazutom;
- samoupravni sporazumi o skupnem prihodku s kupci so
podpisani, vendar to samo po sebi še ne pomeni povečanja
dohodka v TOZD;
- razgovori v Splošni banki Koper v zvezi z reprogramiranjem kredita so pokazali, da zahtevek ne bo pozitivno rešen;

c. sanacijski program:
v sanacijskem programu so predvideni ukrepi:
- postopoma doseči terminsko usklajenost proizvodnje z
varadnjo kabin;
.
.•
..
- sklenitev samoupravnega sporazuma o izvajalcih gradbenih del na stanovanjskih objektih;
_
- izpopolnitev kadrovske strukture s potrebnimi strokov-

- e) stanje v letu 1982:
Izguba v prvem trimesečju 1982 je znašala 32.781 tisoč din,
izguba v 4 mesecih 1982 znaša 55.000 din in bo predvidoma
taka tudi ob koncu leta.

Delovna skupina je ugotovila v okviru SZ gradbeništva in
IGM da je potrebno sanacijski program dopolniti z nekaterimi
konkretnimi ukrepi, kar bo predvidoma opravljeno do konca
junija 1982.

- f) predvideni rok za zagotovitev
uspešnega poslovanja:
Sanacijski program predvideva pozitivno poslovanje ob pogoju, da pride do neprogramiranja kredita, šele v letu 1985, pa
še takrat bo finančni rezultat odvisen od načina dokončne
rešitve onesnaževanja reke Reke.

č. pokrivanje nekrite izgube:
Po podatkih SDK je bila nekrita izguba po naključnem
računu za leto 1981 iz kredita Republiškega sklada skupnih
rezerv gospodarstva Slovenije v višini 35.817 tisoč din, iz
občinskega sklada skupnih rezerv Lendava 4.-10°^soc d'"|*
kreditom LB Murska Sobota 2.462 tisoč din in Interne banke
Gorenje 2.462 tisoč din.

H. Golfturist - TOZD Argonavti Nova
Gorica

d. predvideni rok za zagotovitev uspešnega
poslovanja:
v prvem četrtletju 1982 TOZD ni imel izgube^ V sanacijskem
programu predvidevajo sanacijo proizvodnje do vključno leta
1984.
G. Lesonit Ilirska Bistrica - TOZD
Vlaknene plošče

i

a. podatki o izgubi:
TOZD Vlaknene plošče je poslovala z izgubo že v letih 1979
in 1980 ter med letom 1981, ko je dosegla izguba 17.496.000
din in se je glede na leto 1980 povečala kar za 186 odstotkov.
b. vzroki izgube:
Poglavitni vzroki za izgube so:
- višje obresti od kreditov v primerjavi s planiranimi;
- hitrejša rast materialnih stroškov od rasti celotnega prihodka;
- nedoseganje planirane proizvodnje;
- večja prodaja v izvoz od planirane, kjer so bile dosežene
za okrog 25 odstotkov nižje povprečne cene od cen na domačem trgu ob upoštevanju vseh deviznih stimulacij.
c. sanacijski program:
0
Sanacijski program je bil sprejet in vsebuje naslednje najpomembnejše ukrepe za odpravo vzrokov:
- doseči spremembo kreditnih pogojev za dolgoročni investicijski kredit, najet za izgradnjo nove tovarne, pri Splošni
banki Koper,
- realizirati dohodkovne povezave s kupci;
- dosledno izvršiti interne ukrepe iz sanacijskega programa
(uskladiti dinamiko dobav lesnih surovin s porabo, boljša
delovna in tehnološka disciplina);
Odločilen prispevek k doseganju pozitivnih finančnih izidov

a) podatki o izgubi:
SOZD Integral, DO Golfturist, TDZD Argonavti, Nova Gorica
posluje z izgubo od svoje ustanovitve že šest (6) let. V zaključnem računu 1981 je izkazana izguba v višini 12.141 tisoč din,
ki ni pokrita niti ni nobenih izgledov, da bi bila pokrita v
predvidenem zakonskem roku.
b) vzroki izgube:
Vzroke izgub je iskati v tem, da je bil objekt grajen za velik
pritok turistov iz sosednje Italije, ki se je glede na spremembe
na našem tržišču (povišanje cen, stroškov, sprememba tečaja)
in zaostrene gospodarske razmere v Italiji, zmanjšal. Tako
poslovanje objekta ne poteka za tiste tržne namene, za katere
je bil objekt zgrajen. O vsem tem pa je prisotna še nefunkcionalnost načrta objekta, nesolidna izvedba gradbenih del,
predvsem strešne konstrukcije. Gradnja objekta je potekala 5
let in zaradi slabega vodenja investicije je bil objekt izredno
drag, kar sedaj vpliva na izredno visoke fiksne stroške TOZD
(amortizacija, poraba energije, vzdrževanje) in ne zagotavlja
pozitivnega poslovanja TOZD.
c) ukrepi za odpravo izgube:
TOZD je obremenjena s sanacijskimi krediti v višini 22.579
tisoč din, ki jih v nobenem primeru ni zmožna odplačati.
Predlagane rešitve za razbremenitev TOZD ni sprejela niti
Jugobanka niti Republiški sklad skupnih rezerv Slovenije,
tako da sanacijski program v letu 1981 ni bil sprejet. V letu
1981 je splošno združenje gostinstva in turizma Slovenije v
skladu z Zakonom o sanaciji in prenehanju organizacije združenega dela na predlog DO Golfturist, v sklopu katere je ta
TOZD, izvedlo postopek za prevzem sanacije v širšem slovenskem oz. jugoslovanskem prostoru, vendar brezuspešno, zato
je že takrat predlagalo uvedbo stečajnega postopka.
Delovni kolektiv si je v letu 1981 prizadeval, da bi v čim večji
meri odpravil pomanjkljivosti znotraj kolektiva. Glede na propadanje objekta, slabšanje poslovnih rezultatov ter odsotnosti garancije za razreševanje eksternih ukrepov, ki jih predvideva sanacijski program, je kolektiv na zboru delavcev dne
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18. 12. 1981 sprejel predlog za stečaj, ki ga je s sklepom
potrdil 22. 12. 1981 delavski svet TOZD ter sklep o tečajnem
postopku TOZD Argonavti posredoval temeljnemu sodišču v
Novi Gorici.
S predlaganim stečajem je soglašal tudi Izvršilni odbor
splošnega združenja gostinstva in turizma Slovenije na seji
dne 6. 5. 1982 glede na to, da se je v okviru splošnega
združenja že izvedel postopek za prevzem sanacije, vendar
brezuspešne, glede na propadanje objekta, slabšanje poslovnih rezultatov (v obdobju januar - marec 1982 znaša izguba
2,598.000 din), odsotnost garancije za razreševanje eksternih
sanacijskih ukrepov in glede na 6 let trajajočo izgubo, je
predlagani stečaj v skladu z Zakonom o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela. Nadaljnje razreševanje vprašanj v zvezi s sanacijo oziroma stečajem DO poteka v okviru
občine Nova Gorica.
III. Zbornične usmeritve za nadaljnje aktivnosti
Aktivnosti splošnih združenj in Gospodarske zbornice Slovenije pri razreševanju problemetike izgub so prispevale h
precejšnjim vsebinskim premikom pri pripravi sanacijskih
programov, ki se ne pripravljajo več kot je bilo to primer v
preteklosti, samo zaradi pridobivanja sanacijskih kreditov,
temveč se v njih bolj poglobljeno lotevajo odpravljanja vzrokov izgub, da .bi z ustreznimi sanacijskimi ukrepi zagotovili
tudi dolgoročnejše poslovanje brez izgub. Ukrepi, s katerimi
se odpravljajo subjektivni vzroki izgub pa so še vedno preveč
v ozadju, dočim je prevelika pozornost namenjena objektivnim problemom izgub.

Delovne skupine, ki so bile oblikovane, so pri pripravi sanacijskih programov nedvomno veliko prispevale, zaradi česar
bi bilo potrebno to obliko dela oz. zbornične pomoči, krepiti
še naprej. Ker pa sanacijski programi v nekaterih OZD še niso
dokončno pripravljeni, bi morale delovne skupine v teh OZD
delovati še naprej, oziroma bi bilo potrebno v nekaterih primerih še intenzivirati njihovo delo. Glede na to, da je bila
pomembna slabost v preteklosti, neizvajanje sprejetih sanacijskih programov, bi morale nadaljevati z delom vse, za
problematiko izgub oblikovane delovne skupine in v primerih,
kjer so sanacijski programi že pripravljeni in verificirani, bi
morale spremljati izvajanje in uresničevanje teh sanacijskih
programov.
Glede na zaostreno situacijo v gospodarstvu pa bi morale
OZD razreševanje problemov v večji meri opreti na lastne sile
v povezovanju in združevanju sredstev in delo v reprodukcijskih verigah. Za poravnavanje izgub naj bi iskali rešitev tudi v
reprodukcijskih povezavah z združevanjem sredstev v reprodukcijskih celotah in z večjo mobilnostjo občinskih skladov
skupnih rezerv.
V zaostrenih pogojih poslovanja glede novega deviznega
predpisa naj bi OZD z aktivnostmi kot n. pr.: žim večja možna
nadomestitev uvoženih surovin in nadomestnih delov z domačimi, s spodbujanjem proizvodnje, ki zagotavlja večji neto
devizni učinek, z ustrezno prerazporeditvijo delavcev in prilagajanjem delovnega časa, itd. preprečile nastanek novih izgub oziroma zagotovile možnosti za uresničevanje sanacijskih programov

SKLAD SKUPNIH REZERV
GOSPODARSTVA SLOVENIJE

POROČILO
o

aktivnosti

Sklada skupnih

rezerv

gospodarstva Slovenije v zvezi
gospodarstva,
računih

za

leto

izkazanimi
1981

Zakon o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela
opredeljuje obveznosti organizacij združenega dela za izvršitev določenih opravil in ukrepov, če v obračunu poslovanja
med letom (za 6 in 9 mesecev tekočega leta) izkazuje izgubo.
Ta opravila so v bistvu določene priprave za akcije, ki jih mora
organizacija izvršiti, če izkaže nekrito izgubo v zaključnem
računu.
Velike izgube, ki so bile izkazane v obračunu poslovanja za
9 mesecev, so nakazovale, da bodo nekrite izgube po zaključnem računu za leto 1981 bistveno večje od izgub v prejšnjih
letih.
Izvršni odbor sklada je sklenil, da bo tudi za leto 1982 (tako
kot v prejšnjih letih) že do predložitve zaključnih računov na
svojih organih izoblikoval in tudi sprejel kriterije in merila za
odobravanje kreditov za pokritje nekritih izgub in dal organizacijam z izgubo tudi navodila za pridobitev sredstev za kritje
nekritih izgub.
Izvršni odbor Sklada skupnih rezerv gospodarstva Slovenije
je na 36. seji 28. 1. 1982 oblikoval predloge sklepov o politiki
in merilih za odobravanje kreditov iz sredstev rezerv, začasno
združenih v Sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije in
jih kot predloge za skupščino sklada poslal v dneh 1.-3.
februarja vsem članom skupščine sklada, vsem občinskim
skladom skupnih rezerv, vsem medobčinskim gospodarskim
zbornicam, vsem poslovnim bankam, ki delujejo v Sloveniji,
Gospodarski zbornici, Izvršnemu svetu itd. s sporočilom, da
14

z

izgubami

v zaključnih

(ESA-67)
bo 10 sklada o morebitnih pripombah in predlogih razpravljal
na naslednji seji 17. 2. 1982.
Sklad je pri oblikovanju paketa predlogov dokumentov
sklada upošteval poleg zakonskih določb tudi sklepe, sprejete
na sejah zborov Skupščine SRS 28. oktobra 1981 ter razna
stališča in priporočila. Na seji 17. 2. je IO oblikoval nekatere
amandmaje, dodatne pa še neposredno pred sejo skupščine
24. 2. 1982. Sklad je v celoti upošteval tudi stališča Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije, sprejeta na 104. seji 18. februarja 1982.
Dne 3. 3. je sklad poslal v vednost in ravnanje komplete
dokončno sprejetih sklepov in navodil sklada vsem organizacijam, ki so v anketi oktobra 1981 najavile pri skladu prošnjo
za kredit za nekrito izgubo po ZR 1981.
Komplet sklepov in navodil je bil objavljen tudi v Gospodarskem vestniku št. 11/82 idne 19. 3. 1982.
0
Sklad je v okviru aktivrrosti za pokritje če ne celotne, pa vsaj
dela celotne izgube še v zaključnem računu, vrsti organizacij
dovolil predčasen umik v skladu združenih sredstev rezerv.
Pomembno pri tem je, da ni šlo le za predčasen umik sredstev
rezerv samo organizacij z izgubo, pač pa tudi drugih organizacij, ki so v okviru organizacijsko ali dohodkovne povezanosti s svojimi sredstvi rezerv nepovratno pokrivale del izgube.
Seveda je po zakonu pogoj za tako pokrivanje, da so sredstva
nepovratna in da sredstva pritečejo na žiro račun najkasneje
28. 2. Sklad je s tem konkretno pospeševal dohodkovno
priloga poročevalca

povezanost ter neposredno solidarnost in pomoč delavcev
uspešnih organizacij delavcem v organizacijah z izgubo.
Na seji 17. 2. 1982 je IO sklada sprejel tudi sklep, da bo po
hitrem postopku odobren kredit in tudi sredstva nakazana
tistim skladom skupnih rezerv v občinah, ki za predčasen
umik ne bi imeli dovolj likvidnih sredstev. To možnost je
izkoristil le en sklad skupnih rezerv v občini.
Interni banki Iskre je sklad odobril 30 milijonov premostitvenega kredita za usposobitev pokrivanja dela celotnih izgub se
v zaključnem računu, to je še v februarju, kajti sredstva rezerv
na ravni SOZD-a se bodo združevala šele po zaključnem
računu.
, .
.
* Sklad je izplačal do vključno 28. 2.1982 za pokrivanje izgub
še v zaključnem računu naslednja sredstva:
Din
30,178.762
- predčasen umik sradstev rezerv
30,000.000
— premostitveni krew Iskri za pokrivanje izgub
3,000.000
premostitveni kredit skladu v občini
skupaj za pokrivanje izgub še v zaključnem računu 63,178.762
izplačane obresti na vrednost predčasno
vnovčenih obveznic
802,661
63,981.423
skupaj:
Izvršni odbor Sklada skupnih rezerv gospodarstva Slovenije
je na 39. seji 18. marca 1982 razpravljal o celotnih in nekritih
izgubah gospodarstva Slovenije, izkazanih v zaključnih računih za leto 1982. Ob tem je bilo ugotovljeno, da dobršen del
organizacij z nekrito izgubo računa na kredit iz združenih
rezerv v republiškem skladu. Organizacije, ki so najavile svojo
prošnjo, v večini primerov niso upoštevale sofinanciranja
pokrivanja izgube tudi iz drugih virov, kar je bilo opredeljeno
s sklepi skupščine sklada in o čemer so bile organizacije tudi
informirane, ker jim je bil poslan komplet sklepov, ki jih je
sprejela skupščina sklada.
Na seji 18. marca je bilo prisotno tudi dejstvo, da se razmeroma hitro bliža mesec junij, ko bodo organizacije lahko
izplačevale osebne dohodke le v višjni zajamčenih, če ne
bodo še imele pokrite nekrite izgube. Izkušnje prejšnjih let so,
da se je v večini primerov čakalo, da je republiški sklad kot
prvi pokril čim večji znesek nekrite izgube in šele nato so se
vključili ostali viri v sofinanciranje pokrivanja nekritih izgub.
Izvršni odbor sklada je ocenil, da bi taka praksa letos lahko
postala nevarna, kajti po republiškem zakonu sankcije za
izplačilo osebnih dohodkov v višini zajamčenih začno veljati
1. junija, dan prej pa je po zveznem zakonu šele rok za
izdelavo sanacijskih programov. Kot posebej aktualno je IO
sklada ocenil dejstvo, da je letos skupščina sklada sprejela
kot sestavni del kriterijev in meril za odobravanje kreditov tudi
metodologijo izračuna največjega možnega zneska kredita
sklada pri pokrivanju izgub, s čimer je konkretno izpeljano
načelo sofinanciranja tudi ostalih virov.
Tako je bila na seji izvršnega odbora sklada prisotna določena bojazen, da ne bodo izvršena vsa opravila do izplačila
osebnih dohodkov v mesecu juniju 1982. Res je, da je določena aktivnost za izdelavo sanacijskih programov zaradi nekrite izgube prisotna vse od zasedanja Skupščine SB Slovenije 28. oktobra 1981, ko so bili sprejeti tudi sklepi v zveziz
izgubami. Vendar po informacijah, ki so bile skladu razpoložljive, je bilo ocenjeno, da ne bodo bistveno skrajšani termini
izdelave in predložitve sanacijskih programov in da bodo tudi
v letu 1982 sanacijski programi predloženi razmeroma pozno.
Izkušnje sklada iz prejšnjih let tudi so, da organizacije z
nekrito izgubo zelo počasi pridobivajo verifikacije sanacijskih
ukrepov.
Ob upoštevanju vsega navedenega je IO sklada menil, da so
prisotni utemeljeni razlogi za čim hitrejšo in čim učinkovitejšo
pomoč vsaj nekaterim organizacijam z nekrito izgubo v ZR
1981. Ta učinkovita pomoč naj bi bila v odobritvi premostitvenih kreditov za nekrito izgubo v čim krajšem možnem času in
glede na razpoložljiva likvidna sredstva sklada. Izvršni odbor
sklada je ob tem tudi ocenil, da bi bilo verjetno težko opravičiti zadrževanje večjih ali manjših likvidnih sredstev na žiro
računu sklada, problemi organizacij z nekrito izgubo pa bi bili
zato še ustrezno večji.
Kot je po eni strani pristop odobravanja premostitvenih
kreditov za nekrito izgubo še pred predložitvijo sanacijskih
programov smotrn, utemeljen, pa je IO sklada obenem ocenil,
priloga poročevalca

da nosi ta pristop v sebi tudi večjo ali manjšo nevarnost, da bo
ob dejstvu, da je nekrita izguba pokrita, ali d? je vsaj pretežni
del nekrite izgube pokrit, upadla zainteresiranost in intenzivnost v izvajanju sanacijskih opravil - od izdelave sanacijskega
programa do uvajanja in uresničevanja sanacijskih ukrepov
za odpravo vzrokov za izgubo in ukrepov za zagotovitev
uspešnega poslovanja. Sanacijski ukrepi, če so zares sanacijski, praviloma namreč niso nekaj prijetnega, popularnega.
Takšna so opozorila iz izkušenj preteklih let.
Da je res tako, je IO sklada ugotavljal na osnovi dotedanjih
aktivnosti organizacij z nekrito izgubo, saj večina ni predložila
skladu niti dokumentacije, ki jo vse organizacije imajo m ki jo
je treba le vzeti iz predala in predložiti skladu.
Ob tehtanju pozitivnih in negativnih momentov odobravanja vnaprejšnjih premostitvenih kreditov za nekrito izgubo je
IO sklada ocenil, da vendarle prevladajo momenti, ki govorijo,
da gre sklad v odobravanje premostitvenih kreditov za pokrivanje nekritih izgub. Obenem pa je sklenil, da bo vztrajal na
doslednem izvajanju določb zakona o sanaciji, skiepov Skupščine SR Slovenije z dne 28. oktobra 1981 in sklepov skupščine sklada in IO sklada z dne 24. 2. 1982.
Izvršni odbor je sklenil, da služba sklada pošlje temeljnim
organizacijam z nekrito izgubo: Cement Skale, Cimos, Zemeljski plin, Rudarski obrati Mežice, Rafinerija nafte in Petrokemija Lendava, Rudnik rjavega premoga Kotredež ter tozdom IMV in TGO Gorenje poseben dopis s pozivom za predložitev izračuna največjega možnega zneska kredita sklada za
pokritje nekrite izgube, kot ga je določila skupščina sklada na
seji 24. 2 1982, da bi ugotovili, kolikšen je največji možni
znesek kredita sklada ob upoštevanju udeležbe vseh drugih
dejavnikov v sofinanciranju pokrivanja nekrite izgube.
Izvršni odbor sklada je orientacijsko določilo, da bo naslednja seja v sredo 7. aprila, kar pomeni, da mora biti sklic z
gradivom za sejo odposlan članom izvršnega odbora sklada
najkasneje v sredo 31. marca 1982. Da bi IO na seji lahko
razpravljal in sklepal o odobritvi premostitvenih kreditov za
pokritje nekritih izgub (predlogi namreč ne morejo biti izdelani, ker sklad nima še niti enega sanacijskega programa, kaj
šele verifikacije), naj služba sklada obvesti s posebnim dopisom organizacije, da najkasneje do 29. marca predložijo
skladu izračun največjega možnega zneska kredita sklada za
pokritje izgube - po metodologiji ki jo je sprejela skupščina
sklada - ter terminski plan sanacijskih opravil (do kdaj bo
izdelan sanacijski program, ugotovljeni vzroki za izgubo, ugotovljena odgovornost, razrešitve z organizacijsko povezanimi
organizacijami, IS občin, splošnim združenjem, MGZ itd.)
Službi sklada je bilo obenem naročeno, naj v dopisu tem
organizacijam posreduje tudi napotek, da izvršijo pripravljalna opravila, da bodo v primeru odobrenega kredita lahko
le-tega v čim krajšem času tudi izkoristile.
Ustrezno sklepu IO sklada na 39. seji 18. marca 1982 je
služba sklada 22. 3. 1982 poslala 26 temeljnim organizacijam
širšega izbora sporočilo o sklepu IO sklada za odobravanje
premostitvenih kreditov za nekrito izgubo, naročilom, da najkasneje do vključno 29. marca predložijo izpolnjen priloženi
obrazec izračuna največjega možnega zneska kredita sklada
ter z nasvetom, da sprejmejo ustrezne sklepe samoupravnih
organov o najetju kredita ter sprožijo postopek pri banki za
pridobitev garancije — vse v cilju možnosti za čimprejšnje
koriščenje kredita, Icolikor bo odobren na seji sklada, ki je bila
že tedaj določena za 7. april.
Izvršni odbor sklada je na 41. seji 7. aprila najprej oblikoval
določbe in pogoje za premostitvene kredite za pokrivanje
nekrite izgube, med katerimi so tudi naslednje:
- obrestna mera je 6,5% letno, odplačilni rok je 20. december 1982,
,
.
- z odobritvijo premostitvenega kredita za nekrito izgubo
po zaključnem računu 1981 uporabnik kredita ni oproščen
obveznosti po zakonu, sklepih Skupščine SR Slovenije z dne
28. 10. 1981 in po sklepih skupščine in izvršnega odbora
Sklada skupnih rezerv gospodarstva Slovenije, nasprotno,
vnaprejšnja odobritev pomeni določeno zaupanje delavcem,
da bodo s še večjo zavzetostjo izoblikovali in uresničili ukrepe
za odpravo vzrokov za izgubo in za zagotovitev uspešnega
poslovanja,
- izvršni odbor bo razpravljal in sklepal o odobritvi dolgoročnega kredita, katerega obrestna mera je za 3% letno nižja
od obrestne mere premostitvenega kredita po tem sklepu, čim
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bo organizacija izpolnila zahteve in pogoje po določbah zakona, sklepih Skupščine SR Slovenije z dne 28. 10. 1981 in
sklepih skupščine sklada ter predložila zahtevano dokumentacijo po sklepu IO sklada z dne 24. 2. 1982.,
- z odobritvijo tega premostitvenega kredita je Sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije odobril dokončni znesek iz
združenih rezerv v republiškem skladu za pokritje nekrite
izgube po zaključnem računu za leto 1981, na kar sklad še
posebej opozarja glede na določbe zakona o zajamčenem
osebnem dohodku in izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah, ki poslujejo z izgubo.
Izvršni odbor je iz dokumentacije, prejete od prosilcev kreditov, ugotovil, da so skoraj vse organizacije izpolnile obrazec
izračuna največjega možnega zneska kredita nepopolno. saj
so nekatere obvezne postavke v izračunu celo izpustile. Zato
je bilo potrebno na sami seji na podlagi podatkov organizacij
samih in informacij, dobljenih preko SDK, izvršiti popravke
izračunov. Zaradi pomanjkanja podatkov IO sklada ni mogel
vnesti vseh potrebnih vrednosti in izvršiti vseh korektur. V tem
je vsekakor slaba plat takega načina razreševanja - ki pa je,
oziroma bi morala biti visoko odtehtana z učinkovitostjo v
pomoči organizacijam z nekrito izgubo in ki bi jo morala
vodstva organizacij, predvsem pa samoupravni organi ter
družbenopolitične organizacije uporabiti za večjo sanacijsko
prizadevnost in zagnanost V izvajanju sanacijskih ukrepov v
celotnejn kolektivu.
Izvršni odbor je na 41. seji 7. aprila izkoristil za odobritev
premostitvenih kreditov likvidna sredstva. Na seji 21. aprila je
ponovno obravnaval problematiko izgubarjev med njimi predvsem problematiko IMV, Gorenje in ABC Pomurka.
Na 43. seji 19. maja je IO sklada obravnaval problematiko
vseh organizacij z nekrito izgubo, ki so zaprosile ali najavile
prošnjo za kredit za pokrivanje nekrite izgube po ZR 1981. IO
sklada je še posebej temeljito obravnaval problematiko v IMV,
v kateri je od začetka meseca maja novo kolektivno vodstvo.
Da bi se omogočila novemu vodstvu čim večja učinkovitost, je
IO sklada odobril še 569,400.000 dinarjev premostitvenega
kredita temeljni organizaciji Tovarna avtomobilov v Novem
mestu
Izvršni odbor sklada je ocenil kot pomembno ugotovitev, da
skladi skupnih rezerv gospodarstva v občinah v večini primerov niso sledili ravnanju republiškega sklada, da bi tudi oni
odobrili premostitvene kredite organizacijam z nekrito izgubo
in da bi tako čimprej pokrili nekrito izgubo oziroma odobrili
organizacijam sredstva ter omogočili njihovo normalnejše
poslovanje.
Do vključno 3. 6. 1982 odobrena združena sredstva rezerv v
»Skladu skupnih rezerv godpodarstva Slovenije za pokrivanje
izgub po ZR 1981.
Uvodna opomba: vsa odobrena sredstva so bila razpoložljiva takoj, koriščena pa po predložitvi naslednje dokumentacije: sklep DS o najetju kredita, podpisn obrazec za obresti,

garancija banke in podpisana kreditna pogodba.
Vsi krediti so bili po ureditvi formalnosti takoj telefonsko
nakazani na račune uporabnikov kreditov.
I. Predčasen umik sredstev rezerv
Sklad dovoljuje predčasen umik sredstev rezerv, združenih
v Sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije, tako organizacijam z izgubo kot drugim organizacijam, ki predčasno
umaknjena sredstva rezerv nepovratno namenijo drugim organizacijam za pokrivanje izgub
Din
30,178.762
52,638.496
82,817.258

do vključno 28. 2. je bilo umaknjeno
umaknjeno do 1. 3. do vključno 7. 6.
skupaj:

II. Premostitveni krediti organizacijam in
skladom za pokritje izgub
- Interni banki Iskra za pokritje izgub iz združenih rezerv na
ravni
SOZD (za kritje izgub v zaključnem računu)
30,000.000
- skladom skupnih rezerv v občini za likvidnostno usposobitev za
predčasen umik (za kritje izgub v zaključnem računu)
3,000.000
- skladu skupnih rezerv v občinah za kritje nekritih izgub
18.000.000
skupaj: l
51,000.000
III. Dolgoročni krediti za nekrito izgubo
1. Rudnikom svinca in topilnici Mežica je bil na 43. seji 19. 5.
1982 odobren dolgoročni kredit za pokritje dela nekrite izgube po ZR 1981 v temeljni organizaciji Rudarski obrati.
Organizacija je kot prva predložila skladu tudi verifikacije
sanacijskega programa (razen dovoljenja SISEOT za uvoz
jamske mehanizacije za eksploatacijo novoodkritih rudnih
rezerv).
2. Salonitu Anhovo je bil na 11. seji 3. 6. 1982 odobren
dolgoročni kredit za kritje nekrite izgube v temeljni organizaciji Cement Skale
Pregled dolgoročnih kreditov
- Rudniki svinca in topilnica Mežica
Rudarski obrati
34,525.400
- Salonit Anhovo
Cement Skale
56,800 000
91,325.400

IV. Premostitveni krediti Sklada skupnih rezerv gospodarstva Slovenije za pokritje nekrite izgube
po ZR 1981
Kredit sklada
Nekrita izguba
Din'
1. Cimos Koper
- Blagovni promet
2. SOZD Petrol
- DO Zemeljski plin
3. SOZD REK E. Kardelja
DO Zasavski premogovniki
- Premogovnik Kotredež
4. SOZD INA Zagreb
DO INA Nafta Lendava
r Rafinerija Nafte
- Petrokemija
5. IMV Novo mesto
- Tovarna oprema Mirna
- Tovarna opreme Črnomelj
- Tovarna prikolic Brežice
- Tovarna dken Šmarjeta
- Tovarna Podgorje Šentjernej
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Din

odobren
dne

Koriščen
dne

110,138.117

52,560.000

7. 4.

15. 4.

160,232.276

127,500.000

7. 4.

12. 4.

53,813.288

45,400.000

7. 4.

13. 4.

34,902.285
52,962.489

33,222.956
50,443.498
83,666.454

7. 4.
7. 4.

21. 5.
21. 5.

37.448.166
20,038.893
21,527.494
18,752.806
16,363.211

25,600.000
13,500.000
10,800.000
16,400.000
13,900.000

25. 3.: din 300,000.000
7. 4 : din 170,00.000
t
26. 3. din 300,000.000
12. 4.: din 170,000.000
priloga poročevalca

4

-

Tovarna prikolic N. mesto
Tehnoservis Novo mesto
Commerce Novo mesto
Tovarna avtomobilov N. mesto

84,662.761
20,478.170
78,806.048
943,748.640
1 „251,050.297

6. SOZD Gorenje
TGO Gorenje
- Gradbeni elementi
- Hladilna tehnika
- Kuhalni aparati
- Pohištvo
- Pralna tehnika
- Zamrzovalniki 4
- Štedilniki
- Štedilniki
- Elektronika Ptuj
- Elektronika Velenje

25,280.657
98,399.319
29,153.499
47,633.373
65,249.477
112,110.681
158,400.222
85,228.460
452,769.068
,1„074,224.756

69,300.000
15,200.000
69,200.000
236,100.000
569,400.000
,039,400.000
22,800.000
88,600.000
26,300.000
42,900.000
58,800.000
102,900.000
20,700.000
121,860.000
68,675.000
392;610.000
953,145.000

21. 5.: din 61,275.000
25. 5/ din 60,065.000
11.6.: din 411.560.000
15. 6.: din 56,110.000
19. 5.

7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
3.
3.
3.

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
6.
6.
6.

21. 4.*

10. 6.

7. GOK - Črnomelj
- Industrija gradbenega
11.6.
3. 6.
3,500.000
8,607.533
materiala Kanižarica
8 ABC Pomurka - Mesna industr.
10. 6.
3. 6.
76,550.000
86,436.400
- Klavnica M. Sobota
* denar je bi! nakazan na žiro račun Interne banke - Gorenje namensko za kritje izgube posameznih tozdov, ki pa so 31,5, po podatkih SDK izkazovali nekrlto Izgubo še v
nezmanjšani višini.
9. ABC Pomurka - Ljutomerčan
4,681.000
3. 6.
10. 6.
11,867.414
- Simeritalka Ljutomer
10 Gorenje - Varstroj
35,817.000
3. 6. •
15. 6.
49,258.922
- Variš Lendava
11. Iskra - IEZE
3. 6.
14. 6
10,000.000
70,337.645
- Mikroelektronika
2,,432,219.454
SKUPAJ:
Skupaj iz Sklada skupnih rezerv gospodarstva Slovenije za izgube po ZR 1981:
82,817.258
- predčasen umik sredstev rezerv
51,000.000
- premostitveni krediti organizacijam in skladom
91,325.400
- dolgoročni krediti za nekrito izgubo
2„432,219.454
- premostitveni krediti za nekrito izgubo
2„657,362.112
Skupaj - odobreno:
V letu 1982 je bilo do vključno 10. 6. v Sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije po zaključnih računih za leto 1981 združenih
din 2„969.262.133
Znesek je praktično enak seštevku po obrazcih IDSR (predpisani obrazec za izračun združevanja sredstev rezerv v sklade
skupnih rezerv v občinah in repuDliki), ki znaša 2,,966,889.043 dinarjev. Po podatkih teh obrazcev je znašalo združevanje v sklade v
občinah letos 935,908.560 dinarjev.
Izvršni odbor SKiada skupnih rezerv gospodarstva Slovenije je za poKrivanje izgub po ZR 1981 odboril 89,7% vseh v letu 1982
združenih sredstev rezerv. Ob upoštvanju drugih obveznosti sklada je z odobritvami kreditov za nekrite izgube letošnji priliv v sklad
več kot izčrpan.
Da bi se aktivnosti v sanacijskih piocesin pospešile in da bi se prav vsi dejavniki čim intenzivneje vključili v napore za saniranje (v
skladu s sklepi Skupščine SRS z dne 28. 10. 1981 j organizacij, ki so izkazale v zaključnem računu za leto 1981 nekrito izguDo, je
sklad 17. junija 1982 poslal vsem organizacijam, katerim je odobril premostitvene kredite za nekrito izguDO, poziv oziroma
priporočilo za intenziviranje verificiranja sanacijskih ukrepov za odpravo vzrokov za izgubo in ukrepov za zagotovitev uspešnega
poslovanja, da bi izvršni odbor lahko čimprej razpravljal in sklepal o odobritvi dolgoročnih (cenejših) kreditov.
Sicer pa k poročilu sklada z dne 30. 9. 1981 v zvezi z izgubami gospoaarstva v Sloveniji Izvršni Odbor sklada nima kaj dodajati aH
spreminjati.
Priloga 1
PREGLED ZDRUŽEVANJA SREDSTEV REZERV
v sklade skupnih rezerv gospodarstva v
občinah in v Sklad skupnih rezerv
gospodarstva Slovenije v letu 1981 po ZR za
leto 1981 (po podatkih IDSR obrazcev
gospodarskih organizacij).
Število
Združevanje v letu 1982 v
organizacij ki
Tek. Občina
v republiki
vobčinisklad
združ.
štev.
Din
Din
%
da
43,544,093
1
14,514,698
29
1. Ajdovščina
21,535,991
2
38
2. Brežice
134 33
39,680.310 121,294.033
3. Celje
24,874.148
8,291.383
27
3
4. Cerknica
12,765.574
4,255.191
21
5
5. Črnomelj
priloga poročevalca

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Domžale
Dravograd
Gorn. Radgona
Grosuplje
Hrastnik
Idrija
Ilirska Bistrica
Izola
Jesenice
Kamnik
Kočevje
Koper
Kranj
Krško
Laško
Lenart
Lendava
Litija
Ljub.-Bežigrad
Lj.-Center
Lj. Mos.-Polje

56
18
26
35
15
28
17
22
56
33
35
67
108
41
24
10
18
19
136
185
89

1
3
5
1
7
2
15
9
5
10
11
7
8
5
6
12
1
9
21
12

9,614.055
3,647.000
7,554.228
13,726.680
284.021
6,576.584
2,952.999
6,187.785
8,894.274
6,410.358
24,076.685
56,138.144
27,717.946
2,966.622
1,689.743
3,972.406
2,697.332
78,253.980
67,962.621
40,893.949

57,694.838
10,941.000
15,106.482
41,180.040
7,253.689
19,729.751
8,858.996
18,563.355
40,993.243
26,683.194
19,231.076
72,230.051
168,414.441
33,439.295
17,558.983
5,069.228
11,913.647
16,181.410
239.665.625
204.381.046
122,681.846
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49..
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
. 59.
60.

Lj.-Šiška
Lj. Vič-Rudnik
Ljutomer
Logatec
Maribor
Metlika
Mozirje
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ormož
Piran
Postojna
Ptuj
Radlje ob Dravi
Radovljica
Ravne na Koroškem
Ribnica
Sevnica
Sežana
Slovenj Gradec
Slov. Bistrica
Slov. Konjice
Šentjur pri Celju
ŠkofjaLoka
Šmarje pri Jelšah
Tolmin
T rbovlje
Trebnje
Tržič
Velenje
Vrhnika
Zagorje
Žalec
SKUPAJ:

64,292.685 192,878:052
76,800.752
25,600.250
17,633.806
8,814.203
19,381.823
6.460.608
118,239.354 354,126.204
10,348.974
3,449.655
9,279.034
3,093.011
57,688.718
19,413.269
75,797.192
25,265.731
81.671,346
27,223.782
6,125.890
2,041.963
45.039.813
7,627.839
24,119.979
8,039.993
48,502.642
8,033.489
16,402.372
5,467.458
17,495.394
52,486.199
12,240 792, 36,722.376
18,709.993
4,505.453
2,783.397
16,722.709
32,839.326
10,946.445
13,482.379
4,494.126
32,208.587
10,736.196
39,487.103
13,162.368
18,430.933
6,143.644
83,457.391
27,819.131
19,049.608
6,349.869
16,905.412
5,635.137
34,701.262
18,567.087
16,098.048
5,365.828
32,097.684
316.767
44,650.650
14,883.549
25,737.940
4,262.079
10,026.091
3,342.030
65,065.632
21,688.543
935,908.560 2,966,889.043

141 21
70 12
7
23
11
1
280 28
10
2
14
8
58
3
91 28
1
81
12
24
4
7
39
53 26
22
75
42 17
2
17
1
23
3
53
9
23
4
34
34
1
11
4
4
72
1
23
21
8
34 16
16
29
2
46 31
2
20
3
18
64
7
2.871 473

REPUBLIŠKI SEKRETARIAT
ZA FINANCE

Priloga 2

PREGLED
stopenj za združevanje sredstev rezerv v
občinske sklade skupnih rezerv za leti 1980 in
1981 po občinah v SR Sloveniji
Občina

Stopnja za Stopnja za
združevanje združevanje
za leto 1980 za leto 1981
(v%)
(v%)

1
1. Ajdovščina
2. Brežice
3. Celje
4. Cerknica
5. Črnomelj
6. Domžale

7. Dravograd
8. Gornja Radgona
9. Grosuplje
10. Hrastnik
11. Idrija
12. Ilirska Bistrica
13. Izola
14. Jesenice
15. Kamnik
16. Kočevje
17. Koper
18. Kranj
19. Krško
20. Laško
21. Lenart
22. Lendava
23. Litija
24. Ljubljana Bežigrad
25. Ljubljana Center
26. Ljubljana Moste-Polje
27. Ljubljana Šiška
28. Ljubljana Vič-Rudnik
29. Ljutomer
30. Logatec
31. Maribor
32. Metlika
33. Mozirje
34. Murska Sobota
35. Nova Gorica
36. Novo mesto
37. Ormož
38. Piran
39. Postojna
40. Ptuj
41. Radlje ob Dravi
42. Radovljica
43. Ravne na Koroškem
44. Ribnica
45. Sevnica
46. Sežana
47. Slovenj Gradec
48. Slovenska Bistrica
49. Slovenske Konjice
50. Šentjur pri Celju
51. Škofja Loka
52. Šmarje pri Jelšah
53. Tolmin
54. Trbovlje
55. Trebnje
56. Tržič
57. Titovo Velenje
58. Vrhnika
59. Zagorje
60. Žalec

2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
5
2
2
2
1
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
3
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
5
1
2
2
1^
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
1
2
2

SLUŽBA DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA V SR SLOVENIJI CENTRALA LJUBLJANA

NEKATERE AKTIVNOSTI
Služba družbenega
z

organizacijami

zaključnih

~

knjigovodstva v zvezi

združenega dela,

računih

1982

ugotovile

ki

so v

izgubo

(ESA-67)
Aktivnost službe družbenega knjigovodstva v zvezi z organizacijami združenega dela, ki so v zaključnih računih 1981
ugotovile izgubo se odraža na področju:
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- informiranja o obsegu izgub in problemih organizacij z
izgubami,
- delovanja in ukrepanja v zvezi z zakonom o sanaciji in
priloga poročevalca

prenehanju organizacij združenega dela in zakonom o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju osebnih dohodkov
v organizacijah'združenega dela, ki poslujejo z izgubo.
Z namenom, da bi služba družbenega knjigovodstva pravočasno seznanila ustrezne organe z obsegom in problemi
organizacij združenega dela, ki so v letu 1981 poslovale z
izgubo, je že 13. januarja 1982 sestavila seznam organizacij
združenega dela, ki so predvidevale, da bodo v zaključnih
računih'za leto 1981 ugotovile izgubo. Že takrat je bilo ocenjeno, da bo število izgubarjev in znesek izgub v letu 1981
bistveno večji kot je bil leto poprej, saj se je računalo z
izgubami v znesku 4.000 milijonov din.
Ob predložitvi zaključnega računa za leto 1981 je bil sestavljen popolnejši, dokončen seznam izgubarjev, ki je vseboval
razen zneska celotne izgube tudi znesek nekrite izgube. Ob
tem seznamu, ki je bil poslan vsem ustreznim organom že 8.
marca 1982, je bila že jasna ostrina letošnjih problemov, saj je
izgubo ugotovilo 156 organizacij združenega dela, znesek
izgube (4.400 milijonov din) pa je bil za 95% večji od zneska
ugotavljenih izgub v letu 1980. Ob predložitvi zaključnih računov je pretežni del izgube (3.611 milijonov din) ostal nekrito.
Nekrito izgubo iz tekočega poslovanja je v zaključnih računih
izkazalo 81 organizacij združenega dela s 17.814 zaposlenimi
delavci.
V mesecu marcu je bila izdelana tudi obširna informacija
»Pregled podatkov o izgubah organizacij združenega dela s
področja gospodarstva v letu 1981«, ki podrobneje razčlenjuje obseg in strukturo izgub slovenskega gospodarstva,
daje primerjave finančnih rezultatov izgubarjev z rezultati
drugih organizacij združenega dela, med vzroki za nastale
izgube pa obravnava le tiste, ki jih je moč ugotoviti na podlagi
podatkov, ki jih ima služba na voljo. Med organizacijami
združenega dela, ki zaključujejo poslovanje z izgubo, je namreč precejšnje število tistih, katerih izguba je tudi posledica
finančno neustreznih investicijskih odločitev v preteklih letih.
Investicijske naložbe pri njih so bile vse preveč financirane s
krediti, nekatere celo z inozemskimi, le majhen delež pa je bil
zagotovljen z lastnimi sredstvi. Med krediti so prevladovali
krediti s kratkimi roki plačila, praviloma z višjimi obrestmi, kot
se plačujejo za dolgoročne kredite. Taka neustrezna finančna
konstrukcija naložb ima za posledico visoke obveznosti za
plačilo obresti za prejete kredite, visoke anuitete, v primeru
tujih kreditov pa ob glavnici tudi visoke obveznosti za plačilo
tečajnih razlik. Omenimo naj samo nekaj takih primerov:
Tovarna salonita, TOZD Tovarna cementa Skale (delež kreditov v celotni naložbi je znašal 91%, delež lastnih sredstev le
9%), Industrija motornih vozil, Novo mesto (ob koncu leta
1980 je znašal delež lastnih virov poslovnih sredstev le 2%,
medtem ko je bilo tujih virov 98%), INA Nafta Lendava (obresti
za kredite pri obeh temeljnih organizacijah združenega dela,
ki sta poslovali z izgubo predstavljajo več kot 60% doseženega dohodka), itd. Podrobnosti so razvidne iz priložene
informacije »Pregled podatkov o izgubah organizacij združenega dela s področja gospodarstva v letu 1981«.
V mesecu maju je služba izdelala informacijo o izplačilu
osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki so
imele po stanju 30. 4. 1982 še nekrito izgubo iz leta 1981 in iz
prejšnjih let. Informaciji je bil priložen seznam vseh teh organizacij združenega dela. Namen informacije je bil opozoriti na
problematiko izplačevanja osebnih dohodkov v teh organizacijah.
V prvih dneh junija je služba izdelala poseben seznam tistih
organizacij združenega dela, ki so imele po stanju 31. 5. 1982
še nekrito izgubo. Te organizacije združenega dela, bi smele
po 19. členu zakona o zajamčenem osebnem dohodku in
izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah združenega
dela, ki poslujejo z izgubo, v mesecu juniju (če izgube do
datuma izplačila ne krijejo) izplačati osebne dohodke le v
višini zajamčenih osebnih dohodkov. Zaradi obsežnejše problematike pa je bila izdelana tudi posebna informacija »Trenutni problemi v Industriji motornih vozil Novo mesto«, ki je
bila skupaj s seznamom posredovana pristojnim organom.
priloga poročevalca

Služba družbenega knjigovodstva v okviru svojih kontrolnih
funkcij spremlja tudi izvajanje sanacijskih postopkov. Ker je
ocenila, da ti postopki prepočasi tečejo, posebno naročilo za
tovrstno informacijo pa je dobila tudi od republiškega sekretariata za finance, je izdelala krajšo informacijo »Ocena in
značilnosti sanacijskih postopkov, ki so bili uvedeni po zaključnem računu za leto 1981«. Podlaga tej informaciji so
podatki iz registra o izgubarjih, ki- ga služba vodi v skladu s
Pravilnikom o podatkih o opravilih v sanacijskem postopku, ki
se vpisujejo v register, ki ga vodi služba družbenega knjigovodstva. V tej informaciji so vsebovani najnovejši podatki,
zato jo povzemamo v celoti:

»OCENA IN ZNAČILNOSTI SANACIJSKIH
POSTOPKOV, KI SO BILI UVEDENI PO
ZAKLJUČNEM RAČUNU ZA LETO 1981
V zaključnih računih organizacij združenega dela s področja gospodarstva za leto_1981 je 156 organizacij ugotovilo
4,900.243 tisoč din izgube. Že ob predložitvi zaključnih računov je 75 organizacijam združenega dela uspelo izgubo v
celoti kriti, 81 organizacij pa je v zaključnih računih izkazalo
še 3,611.271 tisoč din nekrite izgube iz tekočega poslovanja.
Poleg nekrite izgube iz poslovanja leta 1981 so organizacije
združenega dela izkazale še 690.481 tisoč din nekrite izgube
iz preteklih let, kar pomeni skupaj 4,301.752 tisoč din. Prikazano stanje nekrite izgube v zaključnih računih se nekoliko
razlikuje od stanja nekrite izgube v registru »izgubarjev«, med
temi podatki namreč ni podatkov o nekriti izgubi delovnih
skupnosti Industrije motornih vozil Novo mesto (9.224 tisoč
din) in Elektrotehne DO Elpis (372 tisoč din), ker se za njih ne
vodi register izgubarjev in ne sestavlja poročilo na obrazcu
»S«. Pri naknadnem pregledu zaključnih računov je bilo ugotovljenih tudi nekaj napak pri prikazanem znesku izgube iz
preteklih let, tako na primer ne bi smela biti vključena med
nekrito izgubo iz preteklih let, izguba tovarne Tomos Koper
(5.000 tisoč din). Organizacija Cimos Koper - TOZD Blagovni
promet, ki je v zaključnem računu za leto 1981 ugotovila
110.138 tisoč din izgube iz tekočega poslovanja, pa je 16. 2.
1982 zaradi reorganizacije prenehala poslovati.
Po podatkih iz registra »izgubarjev« je imelo nekrito izgubo
82 organizacij združenega dela, celotna nekrita izguba iz leta
1981 in prejšnjih let znaša 4,175.846 tisoč din, znesek nekrite
izgube iz tekočega poslovanja v letu 1981 pa 3.491.525 tisoč
din.
Organizacije združenega dela, ki so v letu 1981 poslovale z
izgubo so v glavnem predložile zaključni račun v predpisanem roku; nekaj dni je s predložitvijo zaključnega računa
zamudila le organizacija Steklo Izola - TOZD Zidar (4. 3. 1982
namesto 1. 3. 1982), z večjo zamudo pa je predložila zaključni
račun le organizacija združenega dela Emona KK Ptuj - TOZD
Ptujske toplice (24. 5. 1982).
Organizacije združenega dela, ki so ob predložitvi zaključnega računa 1981 imele nekrito izgubo, so morale obenem s
sprejemom zaključnega računa sprejeti tudi sklep o uvedbi
sanacijskega postopka. Podatki iz registra organizacij, ki so
imele nekrito izgubo v zaključnem računu kažejo, da je bil
sklep sprejet pri pretežnem delu organizacij združenega dela,
izjeme so le organizacije združenega dela, ki so izgubo kmalu
po predložitvi zaključnega računa krile, in pa organizacije:
Merx Celje, DO Potrošnik - TOZD Prodaja Ruše, Nanos TOZD Tovarna mesnih izdelkov Postojna, POZD Javornik Rakek in ZKGP, TOZD Govedoreja Kočevje, nekaj organizacij
združnega dela pa ni dalo tovrstnih podatkov za vpis v register. Večina organizacij, ki so ta sklep sprejele, so ga tudi v
roku (8 dni po dnevu, ko je bil sprejet sklep o uvedbi sanacijskega postopka) predložile SDK. Z večjo zamudo je SDK
prejela sklep o uvedbi sanacijskega postopka od organizacije
Emona KK Ptuj - TOZD Ptujske toplice (24. 5. 1982 obenem s
predložitvijo ZR), za vse TOZD Gorenja TGO Titovo Velenje pa
je Služba prejela obvestilo o sprejetju sklepa o uvedbi sanacije 16. 3. 1982. Istega dne je prejela Služba obvestilo o uvedbi
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sanacijskega postopka tudi od organizacije Merx-DQ KK
Šentjur TOZD Klavnica s predelavo Šentjur.
Po zakonu o sanaciji in prenehanju organizacij združenega
dela morajo organizacije združenega dela z nekrito izgubo
sprejeti program ukrepov za odstranitev vzrokov za nastalo
izgubo in ukrepov za zagotovitev uspešnega poslovanja (sanacijski program) najkasneje do 1. junija 1982, Vse organizacije združenega dela so v sklepih o uvedbi sanacijskega
postopka navedle, da bodo sanacijski program sprejele do
tega roka.
Do 31. maja 1982 (zadnji razpoložljivi podatki SDK) je bilo

od celotnega zneska nekrite izgube krite nekoliko manj kot
polovico (48,2% ali 2.013.817 tisoč din), nekrite izgube pa je
ostalo še 2.162.029 tisoč din. Nekrito izgubo na dan 31. maja
izkazuje še 35 organizacij združenega dela.
Organizacije združenega dela s področja gospodarstva so v
prvih petih mesecih krile izgubo v glavnem s sanacijskimi
krediti; s sanacijskimi krediti je bilo krite 1.898.210 tisoč din
ali 94,3% celotne nekrite izgube, s sredstvi brez obveznosti
vračila pa le 115.607 tisoč din ali 5,7%.
Struktura sredstev iz katerih je bila krita izguba v postopku
sanacije v prvih petih mesecih letos, je bila taka:
v tisočih din

Viri sredstev
Skupaj
- sredstva OZD
- sredstva skladov
skupnih rezerv
- sredstva bank
- sredstva DPS
- sredstva drugih UDS

skupaj
znesek
2,013.817
255.720

struktura
100,0
12,7

1,709.282
8.813
10.440
29.562

od skupnega zneska kritih izgub v prvih petih mesecih letos
so dobile organizacije združenega dela pretežni del
(1.709.282 tisoč din ali 84,9%) od skladov skupnih rezerv;
1.703.350 tisoč din so dobile v obljki sanacijskih kreditov,
5 932 tisoč din pa brez obveznosti vračila. Pomembnejši znesek izgube, 255.720 tisoč din je bil krit še iz sredstev drugih
TOZD na podlagi samoupravnega sporazuma o medsebojnem
kritju izgub; 164.841 tisoč din v obliki sanacijskih kreditov,
90.879 tisoč din pa s sredstvi brez obveznosti vračila.
V prvih petih mesecih letos je uspelo v celoti kriti izgubo 47
organizacijam združenega dela, ki so v zaključnih računih
za leto 1981 izkazale 629.843 tisoč din nekrite izgube. V
industriji in rudarstvu je v celoti krilo izgubo 24 organizacij
združenega dela v znesku 386.525 tisoč din, v kmetijstvu je
bila že do 1. maja v celoti krita izguba pri vseh 7 organizacijah
združenega dela, (<i so imele ob koncu 1981. leta 27.591 tisoč
din nekrite izgube. Tudi v gradbeništvu je bila izguba pri vseh
štirih organizacijah, ki so izkazale ob koncu leta 1981 7.394
tisoč din nekrite izgube, v celoti krita; v prometu in zvezah so
izgubo v celoti krile štiri organizacije združenega dela v skupnem znesku 15.163 tisoč din; v gostinstvu in turizmu je znašala krita izguba pri treh organizacijah združenega dela, ki so
jo v celoti krile 11.562 tisoč din; v obrti je do konca maja letos
uspelo kriti izgubo v celoti le eni organizaciji združenega
dela, njena nekrita izguba je znašala 2.464 tisoč din; na
področju tehničnih in poslovnih storitev pa je uspelo v celoti
kriti izgubo obema organizacijama združenega dela v znesku
912 tisoč din. t
Od celotnega zneska nekrite izgube, ki jo konec maja letos
izkazuje še 35 organizacij združenega dela v znesku
2.162.029 tisoč din, odpade pretežni del 2.102.009 tisoč din ali
97,2% na organizacije združenega dela področja industrije in
rudarstva. Seznam organizacij združenega dela, ki so imele
• ob koncu maja letos še nekrito izgubo, je priložen informaciji.
Do konca maja letos je bil v postopku sanacije pri 46
organizacijah združenega dela uveden postopek za ugotavljanje odgovornosti organov upravljanja, poslovodnih organov
oziroma posameznih delavcev za nastalo izgubo. Pri eni organizaciji združenega dela pa je bil uveden postopek za odstranitev poslovodnega organa oziroma odpoklic ali za ustrezne
ukrepe.
Od 1 marca dalje je slaba polovica od 82 organizacij združenega dela z nekrito izgubo izplačevala osebne dohodke po
samoupravnem splošnem aktu (torej nezmanjšane osebne
dohodke), ker so te organizacije v skladu z zakonom o zajamčenem osebnem dohodku od drugih organizacij združenega
dela dobile nevračljiva sredstva. Približno enako število organizacij združenega dela je izplačevalo zmanjšane osebne do20

84,9
0,4
0,5
1,5

Kritje izgube
brez obveznosti vračanja
znesek
struktura
100,0
115.607
78,7
90,879

z obveznostjo vračanja
znesek
struktura
100,0
1,898.210
8,7
164.841

5.932

5.1

1,703.350
8.813

89,7
0,5

10.440
8.356

9,0
7.2

21.206

1,1

hodke, t. j. poprečne osebne dohodke zadnjih treh mesecev
leta 1981; preostale organizacije združenega dela pa so izplačevale osebne dohodke v višini določeni s sporazumom o
sanaciji.
Podatek, da je bilo konec maja letos krite komaj polovico
vse nekrite izgube izkazane v zaključnih računih za leto 1981
kaže, da postopek sanacije pri večini organizacij poteka počasi. Vse organizacije združenega dela se tudi niso držale
predpisanih rokov in ukrepov v sanacijskem postopku. V vseh
teh primerih je služba družbenega knjigovodstva storila vse z
zakonom predpisane ukrepe.
Zakon o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela
določa skrajni rok za izdelavo sanacijskega programa 1. junij.
Organizacije združenega dela pa so dolžne ta sanacijski program službi predložiti v roku 8 dni. Do tega roka služba ni
sprejela sanacijskega programa od 20 temeljnih organizacij
združenega dela, in sicer:
1. Gorenje TGO Titovo Velenje - TOZD Gradbeni elementi
T. Velenje
2. Gorenje TGO Titovo Velenje - TOZD Elektronika T. Velenje
3. Gorenje TGO Titovo Velenje - TOZD Štedilniki T. Velenje
4. Gorenje TGO Titovo Velenje - TOZD Kuhalni aparati T.
Velenje
5. Gorenje TGO Titovo Velenje - TOZD Zamrzovalniki T.
Velenje
6. Gorenje TGO Titovo Velenje - TOZD Hladilna tehnika T.
Velenje
7. Gorenje THGO Titovo Velenje - TOZD Pralna tehnila T.
Velenje
8. Gorenje TGO Titovo Velenje - TDZD Pohištvo Titovo
Velenje
9. Gorenje TGO Titovo Velenje - TOZD Elektronika Ptuj
10. Industrija motornih vozil Novo mesto
- TOZD Tovarna avtomobilov Novo mesto
11. Industrija motornih vozil Novo mesto - TOZD Tovarna
prikolic Novo mesto
12. Industrija motornih vozil Novo mesto - TOZD Commerce
Novo mesto
13. - TOZD Tovarna opreme Mirna
14. - TOZD Tovarna avtomobilskih prikolic Brežice
15. - TOZD Tehnoservis Novo mesto
16. - TOZD Tovarna opreme Črnomelj
17. _ TOZD Tovarna oken in kovinske galanterije Šmarjeta
18 - TOZD Tovarna Podgorje Šentjernej
19. - Kmetijski kombinat - TOZD Lastna proizvodnja Slov.
Bistrica
20. Mladinski dom Bohinj
priloga poročevalca

SEZNAM
organizacij združenega dela, ki so imele na dan 31. 5. 1982 še nekrito izgubo iz leta 1981 in iz
prejšnjih let

Nomenklatura
dejavnosti

Gospodarstvo
011523
011722
012120
011741
011742
011742
011722
013041
011743
011721
012142
012310
011741
011232
011522
011522
080202
080112
011527
100340
070140
011524
012142
012701
012310
090129
013041
060602
012310
013113
011527
080202
010820
013042
080113

Naziv OZD oz. TOZD

IMV Novo mesto-TOZD Tovarna avtomobilov
Gorenje TGO Velenje-TOZD Elektronika
Salonit-TOZD Cement Skale, Anhovo
Gorenje TGO Velenje-TOZD Štedilniki
GorenjeTGO Velenje-TOZD Zamrzovalniki
GorenjeTGO Velenje-TOZD Hladilna tehnika
Gorenje-TOZD Elektronika Ptuj
ABC Pomurka Ml -TOZD Klavnica, Murska Sobota
GorenjeTGO Velenje-TOZD Pralna tehnika
Iskra Mikroelektronika, Ljubljana, Stegne
Gorenje Varstroj -TOZD Variš, Lendava
GorenjeTGO Velenje-TOZD Pohištvo
Gorenje TGO Velenje-TOZD Kuhalni aparati
Gorenje TGO Velenje - TOZD Gradbeni elementi
IMV Novo mesto, Tovarna avtomobilskih prikolic Brežice
IMV Novo mesto-TOZD Tovarna prikolic Novo mesto
Rdeča dvorana Velenje-TOZD Turizem rekreacija
Integral - Golfturist - TOZD Argonavti, Nova Gorica
IMV Novomesto-TOZD Tovarna opreme Mirna
Toplotna oskrba p. o. Maribor
IMV Novo mesto-TOZD Commerce, Novo mesto
Železarna Štore-TOZD Tovarna traktorjev Štore .
IGM, Industrija gradb. mat. Kanižarica, Črnomelj
Industrija usnja Vrhnika-TOZD Tovarna usnja, Šoštanj
IMV Novo mesto-TOZD Tovarna opreme, Črnomelj
IMV Novo mesto-TOZDTehnoservis, Novo mesto
VG Ljutomerčan-TOZD Mesna predelava Simentalka, Ljutomer
Integral-TOZD TAXI, Ljubljana, Trdinova
IMV Novo mesto-TOZD Tovarna Podgorje, Šentjernej
Kmetijska zadruga Krka Novo mesto, TOZD Hmeljnik
IMV Novo mesto - TOZD Tovarna oken in kov. galant. šmarjeta
THP Portorož-TOZD Avditorij, Portorož
Rudniki svinca in topilnica Mežica-TOZD rudarski obrati Mežica
Mercator Nanos-TOZD Tovarna mesnih izdelkov, Postojna
Republiška konferenca ZSMS, PGE Mladinski dom, Bohinj
SKUPAJ:
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Nekrita izguba
iz leta 1981 in
iz prejšnjih let
na dan 31. 5.
1982 (v tisočih
din)
4

Število
zaposlenih
delavcev

578.508
2.593
458
452.769
103
167.240
706
158.400
112.111
695
368
98.399
85.228
261
355
76.524
65.249
736
65
50.338
49.259
239
156
47.633
308
29.153
25.281
208
21.527
212
550
15.363
14.181
22
12.307
56
396
11.848
11.786 47 pokrita 1. 6.
289
9.606
8.828
203
8.607
76
7.667
® 539
340
6.539
5.278
271
118
4.680
160
4.373
2.463
159
22
2.408
92
2.282
1.402
15
386
12.407
175
1.298
1
1.087
11.380
2.162.029
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1981 sklenila z izgubo v znesku 8.888 tisoč din, dejanska
izguba v tem letu pa je znašala 5,647 tisoč din.
Za organizacijo združenega dela Salonit Anhovo, Tovarno
cementa Skale pa je bila izdelana novela sanacijskega programa »sporazumna sanacija« z novo obliko in novo vsebino.
Bistvena sprememba novega predloga sporazumne sanacije v
primerjavi z dosedanjimi sanacijskimi programi je v uresničitvi določil samoupravnega sporazuma o sovlaganju, ki pomeni prenos kreditov za osnovna 'in obratna sredstva na
sovlagatelje. Obenem pa naj bi bili tudi podaljšani vračilni roki
(na 20 let) in zmanjšane obrestne mere (6%). Novela sanacijskega programa predvideva tudi vrsto drugih ukrepov. Ta
sporazumna sanacija še ni dokončno potrjena, ampak je še v
razpravi.
Organizacija združenega dela Integral, DO Golfturist Ljubljana - TOZD Argonavti Nova Gorica pa je v stečaju.«

Za TOZD Gorenje TGO Titovo Velenje bodo sanacijski programi zaradi sprememb deviznih predpisov ponovno izdelani.
Od DO Industrije motornih vozil Novo mesto pa je služba
prejela koncept sanacije za DO IMV, ki naj bi bil osnova za
izdelavo dokončnega sanacijskega programa, tako za posamezne TOZD, kot za celotno DO, ki bo predvidoma izdelan do
konca leta 1982. Zoper Kmetijski kombinat - TOZD Lastna
proizvodnja.Slovenska Bistrica je bila vložena prijava za prekršek.
Druge značilnosti pa so:
ZKGP Kmetijsko gospodarstvo Kočevje, TOZD Govedoreja
se je poslužilo določil 34. člena zakona o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela in ni sestavilo novega sanacijskega programa; po sanacijskem programu iz leta 1979 je
predvideno izvajanje sanacijskih ukrepov do leta 1985 in je v
programu navedeno, da bo organizacija združenega dela leto

REPUBLIŠKA SKUPNOST ZA CENE

POROČILO
o

realizaciji

prvih

petih

politike

cen v SR

mesecih

1. CILJI IN NALOGE POLITIKE CEN V LETU
1982
Temeljna naloga politike ekonomske stabilizacije v letu
1982 je izboljšanje plačilne bilance države, krepitev dohodkovnega interesa organizacij združenega dela za dinamično
rast proizvodnje in izvoza ter upočasnjeno upadanje življenjskega standarda. Za dosego tako postavljenega cilja je potrebno v letu 1982 bistveno zmanjšati stopnjo inflacije.
V Resoluciji o politiki izvajanja družbenega plana (tako
zvezni kot republiški) so vsi parametri ekonomske politike
grajeni na 15% rasti cen. Tako postavljena rast cen dopušča v
letu 1982 praviloma le najnujnejše premike cen in terja izredno selektiven pristop do premikov cen, katerega temeljna
usmeritev je pospeševanje vključitve našega gospodarstva v
mednarodno menjavo in delitev dela. Druga, vendar nič manj
pomembna naloga poiitike cen v letošnjem letu je pospeševanje proizvodnje, predvsem energije in hrane, kar mora imeti
za rezultat- zmanjšanje odvisnosti našega gospodarstva od
uvoza.
Do sprejetja dogovora o izvajanju politike cen in programa
premikov cen ni bilo moč spreminjati cen, ker je ostal do
takrat v veljavi odlok o določitvi najvišje ravni cen za vse
proizvode in storitve iz 18. 12. 1981. Dogovor o izvajanju
politike cen v letu 1982 je bil v SR Sloveniji sklenjen v začetku
februarja. Udeleženci dogovora so se sporazumeli, da bodo
sprejemali take ukrepe, ki bodo zagotavljali, da bomo v decembru 1982 v primerjavi z decembrom 1981 dosegli naslednjo rast cen:
- pri proizvajalcih industrijskih izdelkov
do 14%
- pri cenah na drobno
do 15%
- pri cenah storitev
do 16%
- pri cenah življenjskih potrebščin
do 17%
Uresničitev zastavljenih ciljev na področju cen terja velike
napore pri vseh subjektih, ki odločajo o cenah, predvsem pa
utrditev spoznanja, da se problemi cen v letošnjem letu ne
morejo razreševati v okviru potreb, temveč le v okviru možnosti, ki jih dopušča politika cen.
Drugi pogoj za premike cen v letošnjem letu je bil pogojen s
sprejetjem programa sprememb cen. Republiški program
sprememb cen je izdelan na temelju zveznega programa,
vendar je nekoliko bolj razčlenjen kot zvezni program, saj
poleg sprememb cen po panogah vsebuje tudi spremembe
cen po pomembnejših skupinah izdelkov in storitev. Svet
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Republiške skupnosti za cene je program sprememb cen
sprejel konec februarja, medtem ko je bil zvezni program
sprejet v začetku marca. Program sprememb cen je pripravljen tako, da je upoštevan dohodkovni položaj panoge in
dosežena rast cen v zadnjih štirih letih v merilu države. Program sprememb cen je izdelan selektivno glede ha ugotovljene dosežene razultate in sicer z namenom, da bi se na ta
način dosegla skladnejša in bolj sorazmerna rast cen po
panogah dejavnosti oziroma skupinah izdelkov.
Program sprememb cen je treba izvajati v skladu z Dogovorom o izvajanju politike cen in Zakonom o temeljih sistema
cen in družbeni kontroli cen. To pomeni, da ne more nihče
avtomatično, zahtevati povečanja cen, čeprav je v programu
predvideno določeno povečanje cen. Svet Republiške skupnosti za cene je dolžan temeljito pretehtati vsak prediog za
povečanje cen, ne glede na to, ali je predlog v skladu oziroma
ni v skladu s sprejetim programom sprememb cen. Tako svet
skupnosti za cene kot združeno delo je s sprejetjem programov sprememb cen prevzelo konkretno odgovornost za uresničevanje,^ programom in dogovorom o izvajanju politike
cen, dogovorjene politike cen.
Skupnosti za cene oziroma delegati v svetu skupnosti za
cene so pri obravnavanju predlogov za spremembe cen posameznih skupin izdelkov in storitev dolžne upoštevati metode
dela in obveznosti, ki izhajajo iz dogovora o izvajanju politike
cen v letu 1982 in sicer:
- skrbeti, da bodo samoupravne organizacije in skupnosti
oblikovale cene v skladu z veljavnimi predpisi in navodili o
uporabi meril za oblikovanje ceh,
- voditi diferencirano in selektivno politiko cen v okviru
programa sprememb cen,
- upoštevati čas in odstotek zadnje podražitve; v prvrpolovici leta skupnosti za cene praviloma naj ne bi odobravale
sprememb cen izdelkom in storitvam, katerih cene so se
spremenile (povečale) v drugi polovici lanskega leta,
- dajanje.prednosti pri odobravanju cen tistim izdelkom in
storitvam, katerih cene se v lanskem letu niso spremenile,
- upoštevati pri ugotavljanju upravičenosti povišanja cen
ukrepe, ki so jih samoupravne organizacije in skupnosti sprejele na področju proizvodnje, boljše izrabe obstoječih zmogljivosti, povečanja produktivnosti dela, znižanja stroškov ipd.
za omilitev potrebe po zvišanju cen,
- upoštevati v večji meri kot dosedaj kriterij svetovne cene.
V letu 1982 ni moč s cenami pokrivati povečanih stroškov
priloga poročevalca

poslovanja in stroškov povečanja amortizacije. Tudi izgube
ne morejo biti v letošnjem letu osnova za povečanje cen,
razen v res izjemnih in enotno dogovorjenih primerih. Prav
tako v letu 1982 ni moč s cenami vzpodbujati razvoja posameznih dejavnosti, razen v primerih, ko je razvojna komponenta vgrajena v program sprememb cen.
Zaradi še vedno prisotnega nesorazmerja med ponudbo in
povpraševanjem na posameznih segmentih trga, ki ima za
posledico večje ali manjše motnje na trgu in s tem povečan
pritisk za povečanje cen, je v dogovoru o izvajanju politike
cen za leto 1982 predvideno, da je treba v takih primerih
računati pri izvajanju politike tudi z ukrepi neposredne kontrole cen. To pa naj ne bi veljalo za proizvode in storitve,
katerih cene se urejajo s samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori, ki so vsklajeni s sprejeto politiko cen, za
tiste proizvode in storitve, katerih cene se urejajo s samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori, ki so vsklajeni s
sprejeto politiko cen, za tiste proizvode in storitve, katerih
ponudba in povpraševanje na trgu sta vsklajeni ter za proizvode in storitve, za katere se bodo dogovorile republike in
avtonomni pokrajini.
Cene je moč v letošnjem letu spreminjati le, če so predhodno o tem razpravljali tudi samoupravni organi. Namen te
zahteve je v tem, da se delavci seznanijo s posledicami, ki jih
bo imelo povečanje cen njihovih proizvodov na cene njihovih
poslovnih partnerjev in na splošno rast cen.
2. SPREMEMBE CEN V PRVIH PETIH
MESECIH 1982
2.1. Splošne značilnosti sprememb cen
in dosežena rast cen
a) Za gibanje cen v letošnjem letu je značilno, da je njihova
rast bistveno nižja od dosežene v enakem obdobju lani, vendar višja od predvidene v Resoluciji in Dogovoru o izvajanju
politike cen. Kljub velikim naporom za upočasnitev rasti cen,
ostaja rast cen na drobno, s katerimi se meri stopnja inflacije,
v primerjavi z deželami OECD še nadalje visoka1, čeprav je
rast cen na drobno v petih mesecih letos enkrat nižja kot je
bila v enakem obdobju lani. Nižja rast cen je bila v prvih petih
mesecih letos dosežena tudi na ostalih sektorjih cen. Tako so
cene proizvajalcev industrijskih izdelkov v maju letos v primerjavi z decembrom lani porasle za 10,9 indeksnih točk manj
kot v enakem obdobju lani, cene storitev za 4,7 in cene
življenjskih potrebščin za 6,7 indeksnih točk manj kot v enakem obdobju lani. Na upočasnitev rasti cen v letošnjem letu
kažejo tudi podatki o letnih stopnjah rasti (april 82/april 81),
saj so le-te znatno nižje od doseženih v enakem obdobju lani
(za okrog 50%).
V marcu 1982 so se cene na drobno glede na december 1981 povečale:
FR Juaoslavlln
55,6%
fi%
SFR
Jugoslavija
SR Slovenija
7,3%
Avstrija
2,4%
Italija
3,8%
Grčija
4,2%
Danska
2,2%
Belgija
1,4%
Francija
3,2%
ZR Nemčija
1,3%
švedska
3,9%
Nizozemska
2,0%
ZDA
0,6%
OECD-skupaj
1,6%
OECD - Evropa
2,6%
EEZ
2,3%
Dosežena rast cen v obdobju januar-maj 1982
Indeksi
XII 81
V 81 V 82 V 81 V 82
Cene proizvajalcev
industrijskih izd.
Cene na drobno
Cene storitev
Cene življenjskih
potrebščin

XII 80
a 137,4
b 131,9
139,3
138,8
127,0
126,6
136.2
136.3

XII 80
121,7
117.2
123,1
123,5
117,0
113,9
121,0
121.3

XII 81
109.6
106,3
111.7
112,6
110,9
109,2
115,0
114,6
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V 80
149,9
148.8
152,6
151,1
129.9
124,5
146,5
147,4

V 81
124,1
123,1
126.3
126,5
120.4
121,4
129,4
128,9

a = SFRJ
b = SRS
Vir: Podatki republiškega in zveznega zavoda za statistiko
b) Mesečna rast cen je bila tako v januarju kot v februarju
znatno nižja od lanskoletne v enakem obdobju z izjemo cen
življenjskih potrebščin in cen na drobno v mesecu februarju,
katerih povečanje je posledica sezonskega povečanja cen
kmetijskih proizvodov, ukinitve oziroma zmanjšanja kompenzacij in povišanja cen naftnih derivatov. Republiška skupnost
za pene in občinske skupnosti za cene v tem času niso
sprejemale odločitev, ki bi vplivale na rast cen. Republiška
skupnost za cene je odobrila le nekaj cenikov za nove izdelke,
katerih vpliv na rast cen je bil neznaten. Precejšen skok ceri
pa je bil zabeležen v naslednjih treh mesecih, ko so pričele
skupnosti za cene obravnavati in odobravati predloge za
povečanje cen, ki so se pri njih zbirali vse od prve polovice
februarja dalje. Glede na zadrževanje cen v januarju in februarju, je bilo tako rast tudi pričakovati.
Mesečne stopnje rasti cen v SR Sloveniji v prvih petih mesecih 1982:
v%
jan. febr. marec april maj
81 9.8
3.6
0,0 1,9
1,1
82 0,6
0,9
1.7
0,0 2,7
81 8,3
2,4
3.8
3.1 3,2
82 1,6
2,2
3,3
1.2 3,7
Cene storitev
81 3.9
2.7
1.7
2,1 1,9
82 0,2
0,6
5,3
1,9 0,9
Cene življenjskih
81 9,3
2.8
1,5 3,4
1,9
potrebščin
82 2,2 2,1
4,6 0,4 4,6
Vir: Podatki Zavoda SR Slovenije za statistiko
c) Po podatkih Zvezne skupnosti za cene imamo v SR
Sloveniji v prvih petih mesecih letos najnižjo rast cen življenjskih potrebščin izmed republik. Nižjo rast cen storitev kot v
naši republiki imajo le v SR Srbiji in SP Vojvodini, pri cenah
na drobno pa v SR Črni gori, SR Hrvatski in SR Srbiji.
Rast cen po republikah v prvih petih mesecih 1982:
v%
Cene proizvajalcev
industrijskih izd.
Cene na drobno

Cene na
drobno
V 82

Cene sto- Cene življ.
ritev
potrebščin.
V 82
V 82

XII 81
XII 81
XII 81
SFRJ
11,7
10,9
15,0
SR Bosna in Herceg.
13,0
12,1
15,1
SR Črna gora
11,5
13,7
15,0
SR Hrvatska
12,0
10,6
15,0
SR Makedonija
13,6
12,7
16,2
SR Slovenija
12,0
9,1
13,5
SR Srbija-skupaj
11,2
8,3
13,7
-brez SAP
11,4
7,8
13,2
-SAP Kosovo
12,4
16,4
21,0
- SAP Vojvodina
10,7
8,3
13,6
Vir: Podatki Zvezne skupnosti za cene. Izračun Je narejen na temelju
zvezne ponfederaclje, zato se podatki za SR Slovenijo nekoliko
razlikujejo od podatkov Zavoda SRS za statistiko, kjer Je upoštevan republiikl ponfederacljskl sistem.
d) Glede na predvideno rast cen v resoluciji, dogovoru in
programu sprememb cen, je dosežena rast cen v prvih petih
mesecih letos mnogo hitrejša od predvidene in to kljub temu,
da so delovne organizacije na podlagi Odloka o določitvi
najvišjih cen za vse proizvode in storitve ter o načinu oblikovanja cen zanje, kateri je bil sprejet decembra lani in velja do
18. 6. 1982, dolžne pošiljati svoje cenike v potrjevanje. Poprečna rast cen v prvih petih mesecih letos v SR Sloveniji
znaša pri cenah proizvajalcev industrijskih izdelkov 1,2%, pri
cenah na drobno 2,4%, pri storitvah 1,8% in pri cenah življenjskih potrebščin 2,8% in je znatno nižja od dosežene v
enakem obdobju lani. Če upoštevamo že doseženo rast v
prvih petih mesecih in jo primerjamo z dogovorjeno rastjo, ki
naj bi jo dosegli konec decembra 1982, ugotovimo, da bi se
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smele cene do konca leta povečati v poprečju na mesec: pri
proizvajalcih industrijskih izdelkov za 1%, pri cenah na
drobno za 0,3%, pri cenah storitev za 0,9% in pri cenah
življenjskih potrebščin za 0,3%. Glede na odprte probleme,
predvsem na področju agroindustrijskega kompleksa in na
področju energetike, obstaja resna bojazen, da tudi letos
dogovorjenih okvirov rasti cen ne bomo dosegli, temveč presegli. Delno je treba iskati razloge za to v objektivnih okoliščinah, ki so se kopičile več let in jih je nemogoče odpraviti v
enem letu, v večji meri pa v neučinkovitem gospodarjenju in v
še vedno premalo prisotni zavesti, da je moč stabilizirati
gospodarstvo le z radikalnim znižanjem stopnje inflacije,
večjo produktivnostjo živega in opredmetenega dela in z
učinkovitejšim gospodarjenjem z družbenimi sredstvi na vseh
področjih in v vseh fazah družbene reprodukcije.
2.2. Cene proizvajalcev industrijskih izdelkov
Proizvajalčeve cene industrijskih izdelkov so se v prvih
petih mesecih letos v SR Sloveniji povečale za 6,3%, kar je
skoraj trikrat manj kot v enakem obdobju lani, ko so bile višje
za 17,2%.
Največje povečanje cen je doseženo v panogah, ki proizvajajo blago za široko potrošnjo (za 10,3%), medtem ko je bila
rast cen v panogah, ki proizvajajo sredstva za delo in reprodukcijski material približno enako visoka (3,8 oziroma 3,7%).
Čeprav je rast cen v nekaterih surovinskih panogah znatno
višja kot v ostalih panogah (rude barvastih kovin so se podražile za 86,7%, predelava barvastih kovin za 26%, proizvodnja
barvastih kovin za 24,3%, proizvodnja nekovinskih rudnin za
30,5%), je njihov vpliv na skupno doseženo rast cen glede na
strukturo vrednosti slovenske proizvodnje sorazmerno majhen. Tako odpade na povečanje cen v surovinskih panogah
(proizvodnja premoga, naftni derivati, črna metalurgija, barvasta metalurgij^, proizvodnja nekovin, bazna kemija, proizvodnja žaganega lesa) blizu 30% skupne dosežene rasti v
prvih petih mesecih. Le v dveh panogah letos še ni prišlo do
povečanja cen in sicer v proizvodnji in predelavi tobaka in v
gozdarstvu, neznatno povečanje cen pa je zabeleženo tudi v
proizvodnji prometnih sredstev (0,2%).
Pri elektrogospodarstvu je indeks cen 69,7, kar pomeni
znižanje cen za 30,3%, čeprav se je električna energija v maju
podražila za 15,6%. Vzrok je v tem, ker je stopila s 1. aprilom v
SR Sloveniji v veljavo nižja sezonska tarifa za električno
energijo za odjemalce visoke napetosti, kar je vplivalo na
izkazano znižanje cen v elektrogospodarstvu. Zato bo treba v
oktobru, ko bo stopila v veljavo višja tarifa za električno
energijo, k skupnemu indeksu proizvajalskih cen industrijskih
Izdelkov prišteti še 1,9 indeksne točke.
Rast proizvajalčevih cen industrijskih izdelkov iz republiške
pristojnosti je bila v prvih petih mesecih letos nižja kot iz
zvezne in občinske pristojnosti. Tako so se proizvajalčeve
cene industrijskih izdelkov, ki so v republiški pristojnosti
povečale za 4,7% (v oktobru bo zaradi višje sezonske tarife za
električno energijo in že realizirane 15,6% podražitve, potrebno k skupnemu indeksu prišteti še približno 3,0 indeksne
točke), iz zvezne pristojnosti za 8,8% in iz občinske pristojnosti za 10,2%, Pri tem je treba poudariti, da je v republiški
pristojnosti okrog 62% proizvajalčevih cen industrijskih izdelkov (v pretežni meri predelovalna industrija), v zvezni 37% in v
občinski pristojnosti le 1% teh cen.
Od proizvodov, ki so v republiški pristojnosti, so se najbolj
podražili: proizvodi predelave nekovinskih rudnin, električna
energija, premog, končni tekstilni izdelki, usnje in krzno,
živilski proizvodi, pijače in predelava kavčuka, medtem kose
povečanja v ostalih panogah gibljejo med 1,3 in 7,8%; le v
dveh panogah so v prvih petih mesecih letos ostale cene
nespremenjene.
Pri cenah industrijskih Izdelkov iz občinske pristojnosti
beležimo v prvih petih mesecih letos povečanje v proizvodnji
nekovinskih rudnin za 37,9% in v proizvodnji kamna in peska
i a 22,9%, medtem ko so ostale cene živilskih proizvodov, ki
so v občinski pristojnosti, v prvih petih mesecih letos nespremenjene. Povečanje cen iz zvezne pristojnosti je v pretežni
meri pri surovinskih panogah. Podrobnejši pregled sprememb cen proizvajalcev industrijskih izdelkov po pristojnostih je razviden iz prilog v dokumentacijskem delu informacije.

V programu sprememb cen je bilo predvideno, da se do
prvega polletja izkoristi okrog 60% celotne rasti. Pri proizvajalčevih cenah industrijskih izdelkov iz republiške pristojnosti
smo v SR Sloveniji v prvih petih mesecih izkoristili 38% od
12,4% s programom predvidene rasti, z upoštevanjem višje
sezone in podražitve električne energije pa 62%, kar je v obeh
primerih manj kot znaša realizacija programa na zvezni ravni.
Ob tem smo v proizvodnji nekovinskih rudnin, proizvodnji
pijač in elektrogospodarstvu realizirali program 100%, v proizvodnji
gradbenega materiala smo program presegli za
16%1), v proizvodnji končnih tekstilnih izdelkov pa za 9%. V
proizvodnji usnja in krzna in v predelavi kavčuka je program
realiziran z 98%. V predelavi nekovinskih rudnin, proizvodnji
električnih strojev in aparatov, proizvodnji in predelavi papirja, proizvodnji preje in tkanin, proizvodnji obutve in galanterije, proizvodnje živilskih proizvodov in v proizvodnji krmil
je program realiziran od 50-85%, v predelavi kovin, predelavi
kemičnih izdelkov in v proizvodnji končnih lesnih izdelkov od
39-42%, v strojegradnji in v proizvodnji žaganega lesa in
plošč od 6-17%, medtem, ko v proizvodnji prometnih sredstev, proizvodnji bazičnih kemičnih izdelkov in v gozdarstvu v
prvih petih mesecih letos pri cenah iz republiške pristojnosti
še ni prišlo do realizacije programa sprememb cen. Podrobnejši pregled realizacije programa sprememb cen pri proizvajalcih industrijskih izdelkov iz republiške pristojnosti je razviden iz prilog v dokumentacijskem delu informacije.
2.3. Cene na drobno
Cene na drobno so se v prvih petih mesecih letos v SR
Sloveniji povečale za 12,6%, kar je za polovico manj kot v
enakem obdobju lani. Stopnja inflacije, ki jo izražamo z letno
rastjo cen na drobno (mesec tekočega leta v primerjavi z istim
• mesecem preteklega leta), se je znižala na 26,5%_, medtem ko
je v enakem obdobju lani znašala 51,1%, kar kaže na znatno
umiritev rasti cen. Če pa primerjamo doseženo 12,5% rast cen
na drobno, s predvideno celoletno 15% rastjo kaj lahko ugotovimo, da dosežena rast cen na drobno v prvih petih mesecih
letos ne poteka v skladu s predvideno dinamiko.
Največje povečanje cen na drobno je v prvih petih mesecih
letos pri kmetijskih proizvodih, ki so se v primerjavi z decem• brom lani podražili kar za 24,6%. V največji meri je ta podražitev posledica vsakoletnega sezonskega povečanja cen kmetijskih proizvodov v tem času, katere vpliv začne popuščati že
v mesecu maju, najbolj pa pride do izraza v polletnih mesecih.
Z oktobrom se začne vpliv sezonske podražitve kmetijskih
proizvodov ponovno povečevati. Manjši vpliv na povečanje
cen kmetijskih proizvodov pa je imela tudi ukinitev oziroma
zmanjšanje kompenzacij s 1. 1. 1982 pri kruhu, mesu (ukinitev), jedilnem olju in mleku (zmanjšanje). Tako so bile vrtnine
v maju letos v primerjavi z decembrom lani dražje za'84%
(stalne za 71,4%, sezonske za 296,1%), sadje za 43,2% (stalno
za 17,3%, sezonsko za 130,5%), sveže meso za 16,4%, izdelki
iz mesa za 15%, sveže in predelane ribe za 12,7%, maščobe za
21,9% ter mleko in mlečni izdelki za 2,4% dražji. Te podražitve so prispevale k skupni rasti cen na drobno 40%. Največ od
tega odpade na cene kmetijskih proizvodov, ki se oblikujejo
prosto na tržnicah.
Drobno-prodajne cene industrijskih izdelkov so se povečale za 10,5% in sicer industrijskih živilskih izdelkov za 11,7%
in industrijskih neživilskih izdelkov za 10,3%, vendar je njihova udeležba v strukturi cen na drobno v primerjavi s kmetijskimi proizvodi zelo močna. Kljub temu, da je bila rast cen
industrijskih neživilskih izdelkov za več kot polovico nižja od
rasti cen kmetijskih proizvodov, je prispevala k skupni rasti
cen na drobno skoraj 50%. Pri tem je treba povedati, da so se
relativno najbolj povečale cene tistih izdelkov, ki imajo pomemben vpliv na cene življenjskih potrebščin. Tako so se
tekstilni izdelki podražili za 13,4%, volna in volnene plelenine
za 19,6%, obutev za 14,6%, kurjava in razsvetljava za 15% in
pohištvo za 15,2%.
Rast cen storitev je prispevala k skupni rasti cen na drobno
nekaj manj kot 8%, medtem ko je vpliv podražitve alkoholnih
pijač za 14,3%, glede na strukturo vrednosti prometa v trgovini na drobno, na temelju katerega se izračunava indeks cen
na drobno, neznaten.
"Začasen podatek, raziskati |e potrebno, če ne gre za nepravilne podatke, kt so
jih delovne organizacije poslale Zavodu SRS za statistiko, oziroma so temu
rezultatu vzrok podražitve mimo sklepov sveta Republiške skupnosti za cene.
priloga poročevalca
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2.4. Cene storitev
Rast cen storitev je v prvih petih mesecih letos v SR Sloveniji za 9,2% višja kot v decembru lani in za približno 1/3 nižja
kot v enakem obdobju lani. V primerjavi z rastjo cen na ostalih
sektorjih, ima rast cen storitev letos najmanjšo stopnjo upočasnitve v primerjavi z rastjo v enakem obdobju lani. Pri tem je
treba povedati, da je bila rast cen storitev v lanskem letu
najnižja Tudi za cene storitev velja, da naraščajo letos hitreje,
kot je bilo načrtovano s programom in politiko cen.
Glede na posamezne skupine cen storitev, je največje povečanje v letošnjih prvih petih mesecih doseženo pri kulturnih
storitvah, katerih cene so v primerjavi z decembrom lani višjeza
11,8%. Nekoliko manj so se letos povečale cene komunalnih
storitev in sicer za 10,2%, cene prometnih in ptt storitev so višje
za 9,3%, stanarine za 8,8% in cene obrtnih storitev za 7,4%.
Cene storitev, ki so v pristojnosti republike, so se v prvih
petih mesecih letos povečale za 10,6%, iz pristojnosti občin
za 8,9% in iz zvezne pristojnosti za 2,2%. Pri tem je treba
povedati, da je v republiški pristojnosti več kot 30% cen
storitev (ptt storitve, razen pisem in dopisnic, cestni tovorni in
potniški promet, železniški promet, RTV naročnina), v občinski pristojnosti več kot 60% (stanarine, obrtne storitve, komunalne storitve, gostinske storitve, mestni potniški promet) in v
zvezni pristojnosti le okrog 2% (pisma in dopisnice). V prvih
petih mesecih letos so bile korigirane vse cene storitev, ki so v
republiški pristojnosti in to v glavnem v marcu in aprilu.
Zavod SR Slovenije za statistiko opazuje cene storitev v
štirinajstih krajih. Iz izračuna za obdobje prvih štirih mesecev
izhaja, da so se cene storitev v opazovanih krajih povečale od
3,4% (v Novi Gorici) od 11,5% (v Titovem Velenju). V vseh
opazovanih krajih so se najmočneje povečale cene kulturnih
storitev; na to pa so le v manjši meri vplivale odločitve v
občinah, temveč odpade največ na povečanje RTV naročnine.
Stanarine so letos povečali v več kot polovici občin. Pri tem
je treba povedati, da občine spoštujejo dogovorjene usmeritve, ki jih je pripravila Republiška skupnost za cene in katere
je sprejela Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije.
2.5 Cene življenjskih potrebščin
Zaradi dinamične rasti cen na drobno in cen storitev, so se v
prvih petih mesecih letos sorazmerno močno povečale tudi
cene življenjskih potrebščin in sicer je njihova rast za 2
indeksni točki višja od rasti cen na drobno. Tako so bile cene
življenjskih potrebščin v maju letos v primerjavi z decembrom
lani v SR Sloveniji višje za 14,6%, kar je še Vedno za več kot
1/3 manj kot v enakem obdobju lani.
Največji vpliv na povečanje cen življenjskih potrebščin so
imeli izdatki za nakup hrane, zaradi močnega povečanja cen
kmetijskih proizvodov. Več kot 50% povečanja cen življenjskih potrebščin je posledica podražitve hrane. Tako so se
stroški za hrano letos povečali za 20,9%, obleko in obutev za
14,6%, kurjavo in razsvetljavo za 14,5%, stanovanjsko
opremo za 8,9%, kulturo za 9,2%, promet za 5,8%, pijače in
tobak za 17,3% in stanovanjske storitve za 9,1%.
Kljub hitrejši rasti cen življenjskih potrebščin od načrtovane
pa je treba poudariti, da le-ta zaenkrat še ne ogroža življenjske ravni občanov, ker je rast osebnih dohodkov ietos zaenkrat višja od rasti cen življenjskih potrebščin.
3. POGOJI IN PROBLEMATIKA IZVAJANJA
POLITIKE CEN V LETU 1982
3.1. Pogoji izvajanja politike cen
Pogoji izvajanja politike cen so glede na institucionalne
okvire v letošnjem letu boljši kot v preteklem letu, kajti sprejeti
so vsi zakonski in organizacijski predpisi, ki so bili predvideni
z novim zakonom o sistemu cen in družbeni kontroli cen. Tudi
prenos cen v letošnje leto je bil nižji kot lani, to je pa tudi v
glavnem vse, kar se razlikuje od pogojev izvajanja politike cen
v preteklem letu.
Gospodarski tokovi se v letošnjem letu ne odvijajo po pogojih predvidenih v resoluciji in na katerih je bila grajena letošnja politika cen. Ob sprejemanju resolucije za leto 1982 je bilo
namreč poudarjeno, da bo moč usmeritve in sprejete naloge
na področju politike cen v letošnjem letu uresničiti le s sinpriloga poročevalca

hroniziranim sprejemanjem ukrepov na vseh področjih ekonomske politike, katerih učinek naj bi bil viden v končni fazi
na počasnejši rasti cen. Ne gre prezreti, da nam je v letošnjem
letu uspelo občutno znižati stopnjo inflacije (iz 38,8% konec
decembra na 26,5% konec maja 1982), vendar nam pa rastr
cen v prvih petih mesecih tako v republiki kot na zvezni ravni
ni uspelo približati dogovorjenim okvirom, saj smo pri cenah
na drobno v SR Sloveniji izkoristili že 84,0% in pri cenah
življenjskih potrebščin 85,9% dogovorjene celoletne rasti. Pri
cenah storitev smo izkoristili 57,5% in pri cenah proizvajalcev
industrijskih izdelkov 59,2% (brez upoštevanja sezonskega
znižanja električne tarife) celoletne rasti.
Čeprav je bilo poslabšanje gospodarskih razmer pričakovati, so se le-te v prvih petih mesecih še bolj zaostrile, neskladja pa še bolj povečala. Obseg industrijske proizvodnje je bil v
prvih petih mesecih v SR Sloveniji sicer večji za 2,6% kot v
enakem obdobju lani, vendar pa je rast industrijske proizvodnje na ravni SFRJ v opadanju, kar bo nedvomno vplivalo tudi
na osiromašenje ponudbe v naši republiki, predvsem še zato,
ker zaloge surovin vedno bolj kopnijo. Investicijsko povpraševanje se je sicer nekoliko umirilo, vendar so bila izplačila za
investicije v prvih štirih mesecih še vedno za 13% večja kot v
enakem obdobju lani. Struktura investicij se je sicer nekoliko
izboljšala, vendar še vedno ni zadovoljiva. Izdatki za skupno
in splošno porabo naraščajo v letošnjem letu mnogo hitreje
kot smo načrtovali. V prvih štirih mesecih so se izdatki za
skupno porabo povečali za 37,8%, medtem ko je bilo predvideno 18% povečanje teh izdatkov. Izdatki za splošno porabo
so se povečali 30,2% in to na ravni občin bolj kot na ravni
republike. Realni osebni dohodki zaposlenih so se v prvih treh
mesecih povečali za 2,1% (v SFRJ za 3%), kar je več kot je bilo
predvideno v resoluciji in družbenem dogovoru (vse primerjave se nanašajo obdobje na obdobje). Tudi ekonomski
odnosi s tujino, so se zaradi delovanja zunanjih faktorjev in
pritiska na naše izvoznike glede slabših plačilnih pogojev, v
letošnjem letu nekoliko poslabšali. V prvih petih mesecih smo
v SR Sloveniji dosegli le 75% načrtovanega izvoza, na konvertibilno področje pa 73%. Realizacijo uvoza smo dosegli z
82%, s konvertibilnim področjem pa z 81,5%. Pokritje uvoza z
izvozom na konvertibilnem področju smo dosegli le 77 odstotno, namesto predvidenega 93 odstotnega pokrivanja.
Glede na dosežena gibanja v industrijski, skupini in osebni
porabi se pritisk povpraševanja na cene vedno bolj povečuje.
Poleg tega se je vrednost dinarja do tujih valut v letošnjem
letu močno zmanjšala, kar ima za posledico visok porast
dinarskih cen uvoznih surovin in znaten pritisk na stroške
predvsem pri tistih proizvodih, v katerih je delež uvoznih
surovin visok. Kljub sprejeti in nujni usmeritvi našega gospodarstva v izvoz ne moremo mimo dejstva, da povečana
izvozna aktivnost ob manjšem obsegu proizvodnje zaradi
pomanjkanja nekaterih surovin povzroča na nekaterih segmentih trga večja neravnovesja med ponudbo in povpraševanjem, kot so bila ta v lanskem letu, kar še dodatno pritiska na
cene v letošnjem letu. Glede na sprememenjene pogoje gospodarjenja in odstopanja od resolucijskih opredelitev na
posameznih segmentih ekonomske politike smo mnenja, da
bi bilo potrebno tem razmeram prilagoditi tudi politiko cen in
zato ponovno preveriti cilje in naloge, ki jih naj politika cen
izpolni v novo nastalih pogojih v letošnjem letu.
3. 2. Problematika izvajanja politike cen
Kljub temu, da je bilo z odlokom ZlS-a o določitvi najvišjih
cen v decembru 1981 določeno, da skupnosti za cene do
sprejetja dokumentov o izvajanju politike cen ne bodo obravnavale predlogov za spremembe cen (Republiška skupnost za
cene je to določilo spoštovala in v januarju ni sprejemala
vlog), je bil pritisk za povečanje cen izredno močan že na
samem začetku leta. Samo v februarju, ko smo na Republiški
skupnosti za cene pričeli s sprejemanjem vlog, smo dobili več
kot 500 vlog za povečanje cen (pri tem pa je posamična vloga
vsebovala vrsto proizvodov, včasih celo več 100), do konca
maja pa se je število sprejetih vlog povečalo na 1.483. Glede
na dosedanjo kadrovsko zasedenost Republiške skupnosti za
cene in velik obseg neposredne družbene kontrole cen je bilo
ob tako velikem številu vlog, že vnaprej onemogočeno poglobljeno ugotavljanje upravičenosti posameznih predlogov
za povečanje cen. Kljub izredni zavzetosti delavcev delovne
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skupnosti, ni bilo mogoče vedno dovolj temeljito pretehtati
vseh predlogov za povečanje cen bodisi, da je šlo za zavrnitev
ali za odobritev oziroma potrditev predlaganega povečanja
cen s strani posamezne organizacije združenega dela. Očitke,
da so bili predlogi za spremembe cen včasih premalo utemeljeni, je treba gledati tudi s te plati.
V letošnjem letu prihaja v veliki meri do izraza vprašanje
stroškovne inflacije, ki je prisotna predvsem pri tistih panogah in skupinah proizvodov ter storitev, katerih cene zaradi
sprejetih ukrepov neposredne kontrole cen v drugi polovici
lanskega leta in v januarju letos, niso bile ustrezno rešene.
Prav zaradi tega so disparitete v cenah letos ponekod še
večje, kot so bile lani. K povečanju disparitet v cenah je
prispeval svoj delež tudi različen pristop izvajanja ukrepov
politike cen za enake proizvode in storitve v posameznih
republikah.
Iz posredovanih nam vlog za spremembe cen opažamo, da
samoupravne organizacije in skupnosti pri oblikovanju predloga za povečanje cen v veliko primerih ne upoštevajo v
zadostni meri ciljev in opredelitev letošnje politike cen, saj
med njimi ni malo takih, ki predlagajo tudi znatno višji odstotek podražitve, kot je predviden v letošnjem programu sprememb cen. Še vedno je veliko predlogov za povečanje cen
pripravljenih izrazito z vidika ozkih interesov posamezne organizacije združenega dela ozfroma panoge dejavnosti ter, da
je v premajhni meri upoštevana zahteva o medsebojni povezanosti pri oblikovanju predlogov za spremembe cen. Pri
veliki večini subjektov oblikovanja cen je prisotno tudi mnenje, da jim že sam program, ne glede na merila o oblikovanju
cen iz zakona, dovoljuje določene spremembe cen, čeprav je
v dogovoru o izvajanu politike cen izrecno opredeljena zahteva, da so posamezni subjekti dolžni oblikovati cene v
skladu s kriteriji, ki jih vsebuje zakon o temeljih sistema cen in
družbeni kontroli cen. Večina je takih, ki hočejo v celoti
uveljaviti povečanje cen že na samem začetku ali pa v prvih
mesecih leta, čeprav je v politiki cen za letošnje leto poudarjeno, da je tr6ba upoštevati dinamiko enakomerne rasti cen
skozi vse leto. V letošnjem letu ifriamo v prvih petih mesecih
sicer nekoliko ugodnejšo realizacijo politike cen od lanskoletne v enakem časovnem obdobju, vendar je še vedno, kljub
vsej aktivnosti skupnosti za cene in vsesplošnih prizadevanj,
odstotek že izčrpane rasti cen višji, kot bi glede na predvideno
celoletno dinamiko lahko bil. Pri tem motamo poudariti, da
glede na nam znane tendence obstoja resna nevarnost, da
bodo ob koncu leta stopnje rasti cen višje od dogovorjenih.
Ugotavljamo, da so predlogi za povečanje cen bolj nevsklajerii z dogovorjeno rastjo ceri pri tistih subjektih oblikovanja
cen, kjer se srečujejo s težavami v gospodarjenju, ker si ne
prizadevajo dovolj za povečanje produktivnosti dela, neracionalno trošijo zaupana družbena jim sredstva, ne skušajo do
kraja izkoristiti še obstoječih notranjih rezerv, čeprav je takih
primerov letos manj kot jih je bilo prejšnja leta. Stabilizacijska
naravnanost celotne družbe namreč terja od vseh nosilcev
gospodarjenja, da se maksimalno gospodarsko obnašajo ter,
da problem cen v prvi vrsti razrešujejo znotraj sebe in v okviru
dohodkovno in poslovno povezanih celot, šele nato s predlogom za povečanje cen pri pristojni skupnosti za cene.
Glede zahteve, da o predlogu za povečanje cen razpravljajo
samoupravni organi, ugotavljamo, da je ta razprava pri velikem številu organizacij združenega dela le formalne narave,
kar kaže na to, da je še vedno prisotna stara praksa, da se
skuša povečanje dohodka v prvi vrsti doseči s povečanjem
cen (kar je najlažje in daje najhitrejše rezultate) in ne s
prizadevanji za izboljšanje kakovosti gospodarjenja. Dokler je
prisotno tako mišljenje, nas ne smejo čudjti velike razlike med
svetovno in našo produktivnostjo dela, ki v veliko primerih
izhajajo prav iz teh razlogov.
Svet Republiške skupnosti za cene je imel v letošnjih petih
mesecih 7 sej, na katerih je obravnaval 1123 predlogov za
povečanje cen. Ugodno je rešil 848 predlogov, zavrnil pa 275
predlogov. Nerešenih predtogov za povečanje cen je trenutno
v Republiški skupnosti za cene še 360.
Pritiski za povečanje cen so izredno močni tudi pri cenah iz
občinske pristojnosti. Po informacijah, ki smo jih dobili od
strokovnih služb pri občinskih skupnostih za cene, so pritiski
za povečanje cen še zlasti močni pri cenah komunalnih in
obrtnih storitvah, predvsem v tistih občinah, kjer st) tem
področjem v prejšnjih letih posvečali manj pozornosti.
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Tako kot pri cenah iz republiške pristojnosti, velja ugotovitev tudi za cene iz občinske pristojnosti, da je bila večina že
posredovanih in predvidenih predlogov za povečanje cen
usmerjena na povečanje cen v prvem polletju.
4. SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOG
USMERITEV ZA IZVAJANJE POLITIKE CEN V
DRUGEM POLLETJU 1982
1. V skladu z opredelitvami v zvezni in republiški Resoluciji
o politiki izvajanja družbenega plana v obdobju 1981-1985 za
leto 1982 je bila kot temeljna naloga vseh dejavnikov politike
cen in oblikovanja cen postavljena zahteva po občutni zaustavitvi naraščanja cen. Politika cen mora v letošnjem letu prispevati znatno več kot doslej k učinkovitejšemu uresničevanju politike ekonomske stabilizacije. Zahteva, da rast cen v
letošnjem letu ne sme preseči stopnje 15% je glede na rast
cen v zadnjih nekaj letih, predvsem pa lani, izredno zahtevna
naloga, vendar je zmanjšanje stopnje inflacije eden od pomembnih pogojev za stabilizacijo našega gospodarstva in za
večjo vključitev v mednarodno delitev dela.
2. Postavljene naloge na področju cen je moč doseči le, če
se uresničujejo dogovorjene naloge tudi na vseh ostalih področjih ekonomske politike v okviru načrtovanih razmerij,
kajti le na ta način so podani pogoji za uspešno izvajanje
postavljenih nalog tudi na področju politike cen. Zato je bila
potreba po sinhroniziranem sprejemanju ukrepov na vseh
področjih ekonomske politike predvidena že v resoluciji.
3. Gospodarski tokovi se v letošnjem letu ne odvijajo po
predvidenih pogojih: nesorazmerje med blagovnimi in kupnimi skladi se ni izboljašlo, preskrba s surovinami in reprodukcijskim materialom se slabša, struktura investicij se prepočasi prilagaja novo nastalim gospodarskim razmeram, zunanjetrgovinska menjava je na nižji ravni od predvidene,
splošna in skupna poraba naraščata hitreje od načrtovane. V
takih pogojih tudi cene, ki so odraz in posledica dogajanj na
vseh segmentih ekonomske politike, niso mogle naraščati
tako kot je bilo predivdeno, temveč mnogo hitreje. Pri tem je
treba poudariti, da je ukrepanje na področju cen omejeno. To
dokazuje tudi situacija v letu 1982, ko smo imeli v veljavi
takorekoč najstrožji ukrep neposredne kontrole cen, cene pa
se vendar gibljejo mnogo hitreje kot je bilo predvideno. To
pomeni, da smo z ukrepi neposredne kontrole cen, cen ni
mogoče držati v naprej dogovorjenih okvirih, če se vse ostale
predpostavke ekonomske politike cen ne uresničujejo po
predivdevanjih.
4. Poprečna mesečna rast cen je v prvih petih mesecih letos
v SR Sloveniji znašala pri cenah proizvajalcev industrijskih
izdelkov 1,2%, pri cenah na drobno 2,4%, pri cenah storitev
1,8% in pri cenah na storitev 1,8% in pri cenah življenjskih
potrebščin 2,8%, kar je imelo za posledico, da smo pri cenah
na drobno in cenah življenjskih potrebščin že v prvih petih
mesecih izčrpali preko 80% dogovorjene celotne rasti, pri
cenah storitev in cenah proizvajalcev industrijskih izdelkov pa
preko 50%.
5. Kljub taki rasti cen, pa nam je v primerjavi z doseženo
rastjo v enakem obdobju lani uspelo v prvih petih mesecih
letos znižati rast cen proizvajalcev industrijskih izdelkov skoraj za trikrat, rast cen na drobno je enkrat nižja, rast cen
storitev in cen življenjskih potrebščin pa za eno tretjino.
Stopnjo inflacije nam je uspelo znižati iz 51,1%, kolikor je
znašala v maju lani na 26,5% v maju letos. V primerjavi z
decembrom lani pa je stopnja inflacije vmaju letos nižja za 12
indeksnih točk.
6. Pritiski za povečanje cen so tudi letos izredno močni. V
prvih petih mesecih letos je Republiška skupnost za cene
prejela 1483 vlog za spremembe cen, v enakerrl času lani le
729. Veliko predlogov za spremembe cen se je tudi letos
nanašalo na višji odstotek podražitve kot je predviden v pro-'
gramu sprememb cen, kar pomeni, da samoupravne organizacije in skupnosti še vedno ne upoštevajo v zadostni meri
ciljev in opredelitev politike cen in da je še vedno prisotna
stara praksa, da skušajo povečanje dohodka v prvi vrsti doseči s povečanjem cen, namesto s prizadevanji za izboljšanje
učinkovitosti gospodarjenja.
7. Glede na dosežena gibanja v prvih petih mesecih bo
treba na področju cen do konca leta posvetiti vso pozornost.
Pri tem imajo izredno odgovorno nalogo predvsem dejavniki v
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organizacijah združenega dela, ki morajo bistveno spremeniti
poglede na oblikovanje cen. Okviri možne rasti cen predvideni v programu sprememb cen namreč ne pomenijo avtomatične pravice do povečanja cen do zgornje meje. Doslej v
Republiški skupnosti za cene nismo prejeli zahtevka, ki bi bil v*
celoti nižji, kot je predviden za določeno skupino izdelkov
oziroma storitev. Organizacije združenega dela, ki so posredovale skupnostim za cene predloge za povečanje cen, ki
presegajo dogovorjeno rast cen, naj svoje odločitve ponovno
pretehtajo in jih uskladijo s cilji in opredelitvami letošnje
politike cen.
8. Svet Republiške skupnosti za cene je na 22. seji sveta
sprejel in potrdil predloge za izvajanje politike cen do konca
leta 1982, ki so bili oblikovani skupno z Gospodarsko zbornico Slovenije:
- pri izvajanju sprejetega programa sprememb cen je treba
posebno pozornost posvetiti reševanju kritičnih primerov,
predvsem tistih, katerih cene močno zaostajajo za cenami
enakih ali podobnih izdelkov. Splošna združenja pri Gospodarski zbornici bodo pripravila seznam teh proizvodov in jih
posredovala Republiški skupnosti za cene. Pri teh proizvodih
bi bilo potrebno cene potrjevati v višjih odstotkih kot to
predvideva program. Na ta način naj bi se postopno zmanjševala največja nesorazmerja v cenah.
- V drugem polletju bo določen del cen izvzet iz režima
potrjevanja cenikov in uveden sistem sprejemanja cen, kar v
Republiški skupnosti za cene ocenjujemo kot pozitivno. Pri
tem pa moramo poudariti, da spremljanje cen ne pomeni
prostega oblikovanja cen in da s tem združeno delo prevzema
nase večji del odgovornosti za izvajanje politike cen. Nespoštovanje te opredelitve bi imelo za posledico ponovno uvedbo
režima potrjevanja cenikov. Republiška skupnost za cene je
že pripravila predlog odloka o pošiljanju cenikov za posamezne proizvode in storitve Republiški skupnosti za cene v

potrditev, ki ga bo sprejel Izvršni svet kot ukrep neposredne
kontrole cen in predlog sklepa o proizvodih in storitvah, za
katere se Republiški skupnosti za cene pošiljajo obvestila o
cenah zaradi spremljanja. V predlogu odloka o pošiljanju
cenikov za posamezne proizvode in storitve Republiški skupnosti za cene v potrditev so uvrščeni tudi zgotovljeni tekstilni
izdelki, gradbeni material, pijače in proizvodi pridobivanja
nekovinskih rudnin (verjetno pa bodo uvrščeni v naslednjem
obdobju tudi izdelki drugih panog) zaradi dosežene oziroma
presežene rasti cen predvidene za vse leto. Tudi v občinah naj
bi izvršni sveti sprejeli podobne odloke o zmanjšanju obsega
neposredne kontrole cen iz občinske pristojnosti cen. Obseg
proizvodov in storitev, katerih cene bodo v režimu potrjevanja, je bil predhodno medrepubliško vsklajen v skladu z dogovorom o izvajanju politike cen v letu 1982.
9. V skladu z dogovprom o izvajanju politike cen so vse
republike in avtonomni pokrajini v eprilu sprejele odlok o
oblikovanju cen v prometu blaga na cfebelo in na drobno, ker
je bilo oblikovanje cen v trgovini zelo neurejeno in povzročalo
slabšanje ekonomskega položaja predvsem trgovine na
drobno z živili. Izvajanje tega odloka, predvsem pa probleme,
bo Republiška skupnost za cene spremljala in analizirala. V
primeru, če se bo ugotovilo, da sprejete razlike v ceni niso v
skladu s sprejeto politiko cen, je potrebno predlagati korekcije sprejetih odstotkov udeležbe za kritje stroškov. Trenutno
še ni mogoče podati učinkov tega odloka na rast cen na
drobno, saj je za takšno oceno potrebno vsaj nekaj mesecev.
10. Že sedaj je treba pričeti s pripravami izdelave kriterijev
za določitev okvirov rasti cen v letu 1983. To bi morala bit:
predvsem naloga združenega dela in le v manjši meri strokovnih služb skupnosti za cene. Le v tem primeru bo možno v
večji meri odpravljati nesorazmerja v cenah v okviru dejavnosti in med dejavnostmi.

5. DOKUMENTACIJA
Preglednica 1
Rast cen proizvajalcev industrijskih izdelkov po panogah dejavnosti v SR Sloveniji v prvih petih
mesecih 1982 glede na pristojnost oblikovanja cen

Indeks
Zveza
Elektrogospodarstvo
Proizvodnja premoga
Proizvodnja naftnih derivatov
Črna metalurgija
Pridobivanje rud. barv. kovin
Proizvodnja barvnih kovin
Predelava barvnih kovin
Proizvodnja nekovinskih rudnin
Predelava nekovinskih rudnin
Predelava kovin
Strojegradnja
Proizvodnja prometnih sredstev
Proizvodnja elektr. stroj, in apar.
Proizvodnja baz. kemičnih izdelkov
Predelava kemičnih izdelkov
Proizvodnja kamna in peska
Proizvodnja gradb. materiala
Proizvodnja žaganega lesa in plošč
Proizvodnja konč. lesnih izdelkov
Proizvodnja in predelava papirja
Proizvodnja preje in tkanin
Proizvodnja konč. tekstil, izdelkov
Proizvodnja usnja in krzna
Proizvodnja obutve in galanterije
Predelava kavčuka
Proizvodnja živilskih proizvodov
Proizvajanja pijač
Proizvodnja krmil
Proizvodnja in predel, tobaka
Izkoriščanje gozdov
INDUSTRIJA SKUPAJ
Vir: PodatktSR Slovenije za statistiko

114.6
114.8
186.7
124,3
126.0
104,6
109.9
108.1
108,5
100.2
106.2
126.3
100,0

112,8

100,0
100,0
100,0
108,8

V 82
XII 81~
Republika
69,7
112,8

121.4
113,0
104,3
101,3
100.0
107.1
100,0
103.5
114.0
101,3
104.6
107.2
106,5
113.3
111.7
107.1
111,0
112,0
113.7
107.8
100,0
104,7

Občina

137,9

122,9

100,0

110,2

Preglednica 2
Realizacija programa sprememb cen iz republiške pristojnosti v prvih petih mesecih 1982 (izračun
na temelju republiške ponderacije)
% realizaDoseženo
Program
cije prograV 82
XII 82
XII 81
XII 81
100,0
15.6
15,0
Elektrogospodarstvo
51
12,8
25,0
Proizvodnja premoga
100
21,4
21.4
Proizvodnja nekovinskih rudnin
84
13,0
15.5
Predelava nekovinskih rudnin
39
4,3
10,9
Predelava kovin
11
1,3
12,0
Strojegradnja
0,0
0,0
13,0
Proizvodnja prometnih sredstev
55
7,1
13,0
Proizvodnja elektr. stroj, in apar.
0,0
0,0
15.0
Proizvodnja baz. kem. izdelkov
41
3.5
8,5
Predelava kemičnih izdelkov
116
14,0
12.1
Proizvodnja gradb. materiala
17
1,3
7,8
Proizvodnja žaganega lesa in plošč
42
4.6
11.0
Proizvodnja končnih lesenih izd.
68
10.6
' 7,2
Proizvodnja in predelava papirja
54
6,5
12.1
Proizvodnja preje in tkanin
109
13,3
12.2
Proizvodnja končnih tekst, izdelkov
97
11.7
12,0
Proizvodnja usnja in krzna
79
7,1
9,0
Proizvodnja obutve in galanterije
98
11,0
11,2
Predelava kavčuka
80
12,0
,15,0
Proizvodnja živilskih proizvodov
100
13,7
13.7
Proizvodnja pijač
52
7,8
15,0
Proizvodnja krmil
0,0
0,0
12,0
Izkoriščanje gozdov
38
4,7
12,4
SKUPAJ
• V oktobru bo zaradi višje sezonske tarife za električno energijo In že realizirano 15,6 odstotno podražitvijo električne energije potrebno k
skupnemu indeksu prišteti še približno 3,0 indeksne točke.
i
Preglednica 3
Mesečne stopnje rasti proizvajalcev cen industrijskih izdelkov v SR Sloveniji
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

januar Februar
2,3
2,1
1.8
0,8
0,0
0,1
0,2
4.0
0,6
2.1
1.5
0,6
0,0
0,2
2.2
1,3
1,5
2,1
1,4
2,1
2.9
1,9
3.6
9.8
0,7
1,0

Marec
0,6
2,6
0,2
0,0
1,6
1,2
0,0
-0,7
1.0
0,7
1,5
1.1
1,9

April
0,6
1.1
0,6
1,4
2,3
1.2
0,0
0,4
-0,6
0,2
0,6
*0,0
0,0

Maj
0,3
1.6
0,0
0,6
6,1
2,1
0,1
0,5
0,7
1,3
4,1
1,9
2.7

Junij
2,4
3,7
0,1
1,7
3.1
1,0
0,2
0,7
1,0
2.2
2,7
4,0

Julij
0,4
0,3
2.3
1.4
7,9
2,1
0,7
0,9
0,4
1,3
1,6
1,1

Avgust September Oktober November December
0,3
0,7
2.6
0,7
1,1
0,3
1,1
0,5
0,2
0,4
0,1
0,7
0,1
0,7
0,1
0,0
1,2
2,0
2,0
2.7
1,7
0,2
1,2
5,5
6.2
0,1
-0,1
0,1
0,3
0,1
0,6
1,2
0,4
2,8
0,9
-0,6
0,9
0,4
1,8
1.3
1,4
0,5
2,0
0,9
1,5
0,7
0,3
1.7
0,4
1,5
1,6
5.4
4,1
2,8
2,1
1,0
2.5
0,9
0,6
1.8

Julij
-0,4
1,8
1,0
0,3
1,2
2,0
0,2
0,3
1.8
3.9
4,6
1,2

Avgust September Oktober November December
04 : M
1,4
06
0,4
1.6
1,6
1,4
0,7
1,0
1.7
2,1
1,3
0,9
0,3
0,8
1,8
5,7
1,5
0,2
2,0
2,5
1,1
2,6
4,6
0,4
0,6
0,8
0,9
0,9
0,1
0,4
2,3
1,0
0,2
1,0
1;1
1,3
0,9
0,3
0,7
1,5
3,8
1,4
1,4
1,6
1,2 '
0,8
1,9
0,9
2.5
4,7
2,1
3,1
0,9
1.6
4,1
1,1
1,7
0,1

Preglednica 4
Mesečne stopnje rasti cen na drobno v SR Sloveniji

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

Januar Februar
0,0
0,3
0,7
0,9
0,0
0,1
1.0
1,4
1.7
1,1
2.1
3,1
1.0
0,9
2,4
1.1
1,6
0,9
2.8
1,9
5,0
1,3
2,4
8,3
2.2
1,6

Marec
-0,3
1,1
2,5
0,7
1.0
1.7
0,4
3,3
1.1
2,9
2,1
3.8
3,3

April
1,6
2,1
2,1
3,3
1,8
1,8
0,6
0,6
1,3
0,7
2,5
3.1
1.2

Maj
2,9
2.1
0,5
1,3
4,0
1,5
0,2
0,9
0,2
2.2
2,0
3,2
3,7

Junij
1,1
1.0
1.1
1,6
2,4
1.8
0,5
0,8
0,8
1,6
2,8
1,8
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Preglednica 5
Mesečne stopnje rasti cen storitev v SR Sloveniji

Januar Februar
0,0
0,8
0,2
0,2
0,0
0,0
3,0
0,3
0,8
0,2
6,5
2,8
0,5
1,0
1,0
0,9
1.8
0,9
3.2
2,2
2.3
3,7
2,7
3.9
0,2
0,6

Marec
0,8
1,0
0,1
0,3
1,0
3.2
0,2
2,8
1.5
-0,4
1.6
1.7
5.3

April
3,9
4.8
1,6
0,4
0,9
2.0
0,2
1.1
0,6
1.2
5,4
2,1
1.9

Maj
1,1
0,8
0,0
0,0
2,4
1.8
3,4
4.1
2.2
1,7
1,6
1.9
0,9

Junij
1.0
0,7
1.1
3,5
3,0
2,7
0,5
1.0
3.2
2.1
1,7
4,4

Julij
1.3
0,3
2,5
2,7
3.1
2,5
0,5
0,2
3.4
1.2
0,0
3,2

Avgust September Oktober November December
0,7
0,7
1,6
1,0
0,3
0,4
0,8
0,3
0,3
0,9
0,4
1,0
3.1
1,1
1,1
2,7
0,4
0,4
1,5
1.1
0,4
0,7
4.2
0,5
1,5
0,4
0,8
1.0
1.0
-1,4
0,4
0,6
-0,8
1.2
1,3
3.7
2,0
0,2
0,3
1.1
0,5
0,3
2,6
1.2
2,9
0,6
1,0
1,5
7.1
0,1
3,4
0,4
0,0
1.8
1.2
0,5
0,8
1.3
0,1
' 0,6

Preglednica 6
Mesečne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin v SR Sloveniji
Januar Februar
Marec
1,2
-0,4
0,4
1,4 •
.1,0
0,8
0,0
0,0
2,6
1,9
1,4
0,9
1,0
1,3
0,6
3.4
1,6
0,9
0,6
3,0
0,5
4,9
1,4
1,2
1.5
2,1
1,0
3.2
4,0
3,2
2,4
4,4
2,9
9.3
1,9 2,8
2,2
2,1
4,6

April
0,8
3,5
2,0
4,3
0,9
3,6
0,7
0,4
1,7
-0,6
2,3
1,5
0,4

Maj
3,8
1,2
1,0
1,4
3,4
1,3
-0,7
1,2
-0,2
1,3
1,6
3,4
4,6

Junij
0,8
0,0
3,1
2,3
2,2
2,3
0,5
1,1
0,4
1,7
3,5
1,2

Julij
-0,9
1,1
-0,8
-2,2
-0,6
2,0
-0,5
-0,7
2,7
2,2
2,0
0,1

Avgust September Oktober November December
-0,6
0,1
1,4
2,4
0,6
0,1
1,0
1,7
2,5
0,6
-0,3
1,9
2,6
1,7
0,9
-0,7
0,1
1,9
7,0
2,1
3,4
1,3
3,0
2,4
3,2
0,2
-0,5
1,2
1,8
1,9
-0,2
-0,4
-0,3
3,4
2,2
-0,3
0,4
1,5
1,6
1,8
0,4
0,2
1,4
2,8
2,2
-0,3
0,9
1,0
1,2
3,3
-0,8
1,0
4,5
2,8
5,0
0,0
1,5
4,1
1,6
3,3

REPUBLIŠKI KOMITE ZA ENERGETIKO

INFORMACIJA
o oskrbi

SR

obdobju

januar-april

konca

Slovenije z energijo v

leta ter ukrepi

energetske

oceno

do

za zagotovitev

oskrbe (ESA-k 59)

1. Oskrba s posameznimi vrstami energentov v
prvih štirih mesecih letošnjega leta
Proizvodnja lignita je znašala v prvih štirih mesecih letošnjega leta 1,765.000 ton ali 107% lanskoletne v tem obdobju,
oziroma 108% od 1/3 deleža, ki ga predvideva energetska
bilanca SR Slovenije za leto 1982.
V slovenskih premogovnikih rjavega premoga so v tem času
nakopali 610.000 ton premoga, kar je 117% lanskoletne količine oz. 102% ene tretjine bilančno predvidene količine za
letos.
Iz SR BiH smo prejeli v omenjenem obdobju naslednje
količine rjavega premoga:
priloga poročevalca

1982 z

1-4/81
1-4/82
%
ton
46.000
80.000
174
Povečane dobave iz SR BiH v tem letu v primerjavi z lanskimi v enakem obdobju so predvsem posledica dejstva, da so
trgovske OZD iz SR Slovenije v tem času podpisale številne
SaS s premogovniki iz SR BiH. Dosedaj zagotavljajo sporazumi dobavo okoli 180.000 ton premoga za široko potrošnjo iz
SR BiH.
Iz Kolubare smo v omenjenih obdobjih naslednje količine
energetskega lignita dobavili:
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1-4/81
1-4/82
%
ton
119.000
124.000
104
Za dobavo po 500.00 ton kolubarskega lignita letno od
vključno letos do vključno 1990. leta mora SR Slovenija takoj
podpisati sporazum o sovlaganju v industrijski tir v Kolubari v
višini 470 mio din kreditnih sredstev.
Poraba električne energije v obdobju januar-april 1982 je
bila 2.929 GWh, kar je 5,5% več kot v istem obdobju lani,
vendar 1,6% pod rabo, ki je bila načrtovana z elektroenergetsko bilanco.
Ker jedrska elektrarna Krško v januarju in začetku februarja
ni obratovala, je elektrogospodarstvo potrebne količine električne energije zagotovilo s povečano proizvodnjo predvsem v
TE Šoštanj in posojilom 105 milijonov kWh električne energije
v Avstriji in Italiji. To energijo smo vrnili v obdobju do 16.
maja, vendar smo morali zaradi dogovorjenega faktorja vrednotenja letne in zimske energije, ki je običajen v zapadnoevropskih elektrogospodarstvih, vrniti 131 mio kWh oz. 23,8%
več od pozimi izposojene količine.
V mesecu marcu se ni bilo mogoče izogniti omejitvam
dobave električne energije zaradi istočasne okvare TE Šoštanj in TE Trbovlje II ob izredno nizkih dotokih na rekah.
Omejitve so bile uveljavljene za vse industrijske elektro-peči v
trajanju 54 ur, ki so znašale 3,5 mio kWh.
Proizvodnja električne energije je bila v prvih štirih mesecih
letos za 17,7% višja kot v istem obdobju lani, vendar kljub
temu 2,5% pod načrtovano. Hidroelektrarne so zaradi izredne
sušnosti proizvedle 16,8% manj kot v istih mesecih lani oz.
12,5% manj od plana. Termoelektrarne so proizvedle 32,7%
več kot v ustreznem obdobju lani, in so planirano proizvodnjo
presegle za 0,6%. Izpadlo proizvodnjo zaradi okvare TE Trbovlje II in znižanega obratovanja NE Krško je morala nadoknaditi TE Šoštanj, ki pa je zato do konca aprila porabila vso
zalogo premoga, kar bo težko nadoknaditi kljub povečanim
dobavam iz rudnika.
Poraba naftnih derivatov. V prvih štirih mesecih letošnjega
leta je bilo za kritje potreb porabnikov v SR Sloveniji na
razpolago skupaj 590,3 tisoč ton naftnih derivatov, kar je 88%
količin, ki so bile na razpolago v istem obdobju lanskega leta,
oziroma 95,1% količin, ki so po Energetski bilanci SFRJ
predvidene za SRS v tem obdobju. Od vse razpoložljive količine je bilo uvoženo skupaj 54.781 ton naftnih derivatov, od
Zvezne direkcije za rezerve industrijskih proizvodov pa je bilo
izposojeno 61.700 ton derivatov.
Oskrba porabnikov z naftnimi derivati se je v primerjavi z
istim obdobjem lanskega leta izredno poslabšala. V prvih
mesecih leta je bila izredno kritična oskrba industrije s kurilnimi olji in tekočim naftnim plinom, zaradi česar je bilo večje
število organizacij združenega dela občasno prisiljeno ustaviti celotno ali del proizvodnje. Prav tako je bila nezadostna
oskrba porabnikov s srednjimi destilati. Pri tem je potrebno
omeniti, da se oskrba široke potrošnje z ekstra lahkim kurilnim oljem praktično ves čas ni izvajala razen v omejenem
obsegu na bencinskih servisih. Prihajalo je tudi do zastojev
pri oskrbi porabnikov z dizel gorivom, kar je bilo izredno
pereče ob pričetku spomladanske setve. V aprilu pa so nastopile še težave pri preskrbi z reaktivnim gorivom in z 98
oktanskim motornim bencinom.

Sedanje stanje oskrbe z električno energijo v Sloveniji je
zelo napeto, ker sp zmogljivosti sistema zmanjšane za 610
MW zaradi istočasne zaustavitve NE Krško, TE Šoštanj V in TE
Trbovlje II. V NE Krško izvajajo rekonstrukcijo parogeneratorjev, v TE Šoštanj redni remont, ki ga zaradi angažiranja
inozemskih strokovnjakov ni bilo mogoče preložiti, prav tako
pa zaradi okvare turbinskega ležaja ni bila možna nameravana preložitev rempnta TE Trbovlje II. Tako trenutno primanjkuje okrog 150 MW moči, kar pokrivamo s posojilom
električne energije v Avstriji, ki jo bomo morali predvidoma
vrniti v mesecih avgustu in septembru (uvažamo 150 MW v
pasu od 6. do 22. ure).
Osnovni razlogi za poslabšanje oskrbe z naftnimi derivati
v letošnjem letu so predvsem naslednji:
- z letom 1982 je pričel veljati začasni zakon o zagotavljanju deviz za uvoz energetskih surovin iz konvertibilnega področja, ki zahteva združevanje, deviz v določenem odstotku od
konvertibilnih prilivov. V času sprejemanja tega zakona je
Slovenija opozarjala, da gre pri tem zakonu za zagotavljanje
deviz neodvisno od porabe naftnih derivatov po posameznih
republikah in pokrajinah, kar ne vzpodbuja racionalne rabe
nafte in derivatov. Hkrati se je SR Slovenija zavzemala da se
zagotovi združevanje deviz s samoupravnimi sporazumi v
republikah in pokrajinah, torej da se z nekaterimi izboljšavami
ohrani način, ki je veljal v pretežnem delu leta 1981 in je SR
Sloveniji omogočil, da je lahko vplivala na stanje oskrbe
porabnikov z naftnimi derivati do te mere, da praktično ni bilo
zastojev.
Ugotoviti je potrebno, da zagotavljanje deviz po zakonu do
konca meseca aprila ni potekalo niti v skadu s predvidevanji,
niti v skladu s potrebami, pa je bilo zaradi tega uvoženo
občutno manj surove nafte iz konvertibilnega področja, kot je
bilo za to obdobje planirano, kar je vplivalo na nezadostne
količine naftnih derivatov iz domačih rafinerij,
- rafinerije se nehajajo v težkem ekonomskem položaju
zaradi katerega niso v stanju zagotavljati potrebnih dinarskih
sredstev. Po podatkih Splošnega združenja naftnega gospodarstva zahtevajo rafinerije, da se naftnemu gospodarstvu
takoj zagotovit okoli 20 mlrd din za pokritje stroškov kurznih
razlik in obresti ža inokreditne linije iz leta 1981, del stroškov
inokreditov iz leta 1982, kot tudi za negativno razliko, kije
nastala zaradi uvoza nafte po večji ceni kot jo je Zvezni izvršni
svet priznal ob zadnji korekciji cen naftnih derivatov. Pri tem
je potrebno opozoriti, da je bil v okviru zveznih organov
pripravljen dogovor po katerem bi republike in pokrajini pokrile stroške inokreditnih linij iz lanskega leta v takem odstotku, kot znaša njihov delež porabe naftnih derivatov v
celotni porabi. SR Slovenija je ob tem opozorila, da je tekom
lanskega leta v celoti sama zagotavljala vsa devizna sredstva
za uvoz surove nafte in naftnih derivatov in da bo stroške
najetih kreditnih linij za ta uvoz nosilo Združeno delo Slovenije in da torej ne more še dodatno pokrivati stroškov, ki so pri
rafinerijah nastali zato, ker vse republike in pokrajini niso
sprotno zagotavljale sredstev za uvoz surove nafte.
- tako porabniki kot distributer so tekom leta 1981 v celoti
porabili vse obstoječe zaloge kurilnih olj, v prvih mesecih
letošnjega leta pa so bile porabljene tudi zaloge motornih
bencinov. V SR Sloveniji tako ni nobenih zalog naftnih derivatov več, tako ni možno s tem izravnavati občasnih nihanj v
dinamiki oskrbe in smo v celoti odvisni od sprotnih dobav.

2. Sedanje stanje oskrbe s posameznimi
vrstami energentov
Razpoložljive količine premoga so bile razporejene med
porabnike tako, da je bila dosežena najboljša oskrbljenost
največjih porabnikov, to so termoelektrarne, ki so v prvih
štirih mesecih prejele 1,955.000 ton vsega premoga ali 115%
lanskoletnih količin v tem obdobju oziroma 101% glede na
1/3 bilančnih predvidevanj za letošnje leto.
Slovenska industrija je bila oskrbljena v tem obdobju dokaj
dobro, saj je prejela 192.000 ton premoga, kar je približno
enako lanskoletni dobavljeni količini v tem obdobju oziroma
znaša 98% od tretjine letošnjih bilančnih količin.
Slabša oskrbljenost pa je bila na področju široke potrošnje,
ki je prejela v tem času 273.000 ton vsega premoga, kar je
92% lanskoletnih količin in le 75% od tretjine v bilanci predvidene količine premoga za ta segment potrošnje.

3. Predvidevanja oskrbe do konca leta
Široki potrošnji je v prvem kvartalu letos dobavljeno okrog
100.000 ton premoga manj kot znaša kvartalni delež bilančno
predvidenih količin. Letošnje aprilske dobave niso izboljšale
stanja na tem področju, ampak so oskrbljenost celo nekoliko
poslabšale. Zato predvidevamo, da bo na slovenskem tržišču
za potrebe široke potrošnje primanjkovalo okoli 400.000 ton
premoga ob predpostavki, da bodo razpoložljive količine premoga v naslednjih mesecih tega leta iz domače proizvodnje,
kot iz drugih republik, ter iz uvoza enake, kot v prvem kvartalu.
Ker naj bi bila po predvidevanjih Elektrogospodarstva Slovenije proizvodnje v TE Šoštanj v letu 1982 za okrog 215 GWh
večja od predvidenja v Elektroenergetski bilanci SR Slovenije
za leto 1982, bo koncem tega leta zaloga premoga v TE
Šoštanj za okoli 300.000 ton manjša od predvidene v omenjeni bilanci. Če temu dodamo okrog 100.000 ton za nadome-
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stitev morebitnega izpada proizvodnje NE Krško v zimskem
odbodju, ki je v poizkusnem obratovanju, potem bo koncem
leta primanjkovalo tudi 400.000 ton energetskega premoga.
Ker bodo remonti velikih blokov predvidoma končani šele v
začetku julija, nastopajo primanjkljaji električne energije v
maju in juniju ter delno v juliju. Tako kot v maju bomo
predvidoma tudi v juniju in juliju primanjkljaj pokrivali s posojilom električne energije v Avstriji. V avgustu in septembru
bomo predvidoma imeli delne viške električne energije (okrog
50 mio kWh mesečno) s katerimi bomo vrnili izposojeno
energijo.
Zlasti je pomembno napolniti izpraznjeno deponijo pri TE
Šoštanj, od česar bo v veliki meri odvisna preskrba z električno energijo ob koncu leta. Prav tako je oskrba odvisna od
tega, ali bo s sedanjo rekonstrukcijo parogeneratorjev uspelo
zagotoviti polno proizvodnjo NE Krško. V kolikor bi bila proizvodnja NEK manjša, bo primanjkljaj delno mogoče pokriti s
povečano proizvodnjo v TE Šoštanj.
Če bi prišlo v času izvajanja remontov na navedenih velikih
blokih do izpada kake večje proizvodne enote, bo potrebno
zagotoviti dodatne količine električne energije kot havarijsko
pomoč oziroma izvajati omejitve dobave električne energije, v
skladu s sprejetim družbenim dogovorom o izvajanju omejitev.
Pri ocenjevanju oskrbe z električno energijo do konca leta
je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da - razen občasnih
viškov - ni mogoče računati na dobave električne energije iz
drugih republik, kjer je pomanjkanje električne energije še
bolj izrazito.
Količine naftnih derivatov, ki so predvidene z energetsko
bilanco za letošnje leto ne omogočajo v celoti zanesljive
oskrbe vseh porabnikov, in že najmanjši neenakomeren potek
oskrbe lahko povzroči pri uporabnikih motnje, kljub že načrtovani racionalni in varčni porabi.
•
V SR Sloveniji se je poraba naftnih derivatov od leta 1978 do
leta 1981 zmanjšala za 24%, medtem ko znaša zmanjšanje
porabe za celotno Jugoslavijo v tem obdobju 6%, v nekaterih
republikah in pokrajinah pa se je poraba naftnih derivatov
celo bistveno povečala (npr. SAP Vojvodina za 22%, SR Črna
gora za 15% in SAP Kosovo za 7%).
Delež energetskih virov v celotni porabi koriščene energije
v SR Sloveniji se je v letih 1976-1981 gibal kot sledi:
V%
Energetski vir
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
Električna
energija
17,1 18,2 18,1 17,9 18,4 19,7 20,7
Trdna goriva
23,4 21,7 20,4 16,6 18,7 19,0 20.7
Tekoča goriva
54,4 54,9 55,4 58,6 54,6 49,2 43,6
Plinasta goriva
2,8
2,5
3,3
3,9
5,2
9,1 11,8
Toplota
2,3
2,7
2,8
3,0
o,
j,u
3,1i
3,0
3,2
Skupaj ~
• 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Za potek oskrbe na noviju bilančnih predvidevanj je nujno v celoti
zagotoviti predvideni uvoz surove nafte, kar pa je povezano z razrešitvijo porablema deviznih in dinarskih sredstev.
4. Ukrepi za zagotovitev najnujnejše
energetske oskrbe v letošnjem letu
I. Kratkoročni ukrepi
- Z REIK Kolubaro bo podpisan sporazum o sovlaganju SR
Slovenije v industrijski tir v višini 470 mio din, s čimer si bomo
zagotovili dolgoročne dobave premoga po 500.000 ton letno
vključno z letošnjim letom, do vključno leta 1990. Na ta način
bomo sprostili dodatno okoli 360 000 ton velenjskega lignita
letno za potrebe široke potrošnje.
Kreditna sredstva v višini 70% potrebne vsote bi zagotovile
temeljne banke združene v Ljubljansko banko z združevanjem
sredstev glede na potrebe po premogu za široko potrošnjo v
posameznih regijah v republiki. Preostali delež 30% potrebnih sredstev pa bi morale zagotoviti trgovske OZD in družbenopolitične skupnosti v okviru posameznih regij. Pri tem pa
nastajajo težave predvsem zaradi neskladja med potrebami
po premogu za široko potrošnjo v posameznih regijah v SR
Sloveniji, ter gmotnimi zmožnostmi regij pri zbiranju deleža
sredstev za zagotovitev potrebnih količin premoga.
Nosilec sporazumevanja je REK Velenje v sodelovanju s
trgovskimi OZD, ki opravljajo distribucijo premoga za široko
potrošnjo.
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- takoj se bodo pričela dela na odpiranju površinskega
odkopa Lakonca tako, da bomo že v tem letu pridobili najmanj 90.000 ton rjavega premoga, za kar je potrebno takoj
zagotoviti okoli 45 mio din. Odpiranje površinskega odkopa
Lakonca bo pomenilo tudi že izvajanje I. faze izgradnje nove
deponije premoga za TE, TO Trbovlje III. Odpiranje dnevnega
kopa se bo financiralo iz združenih sredstev, ki so predvidena
za investicije, ki omogočajo povečanje proizvodnje rjavega
premoga v okviru ISE; za takojšnji pričetek del pa bo LB temeljna banka Trbovlje zagotovila premostitveni kredit v
višini 45 Vnio din.
- V okviru bilančno predvidenega uvoza briketov rjavega
premoga bomo uvozili do 100.000
ton briketov iz Vzhodne
Nemčije. Z izvozom 15.000 m3 ivernih plošč bi si zagotovili
dobavo 50.000 ton briketov. Za omenjen obseg proizvodnje
potrebujejo proizvajalci iveric reprodukcijski material s konvertibilnega področja za čigar nabavo bo v 5. enoti Samoupravne interesne skupnosti potrebno zagotoviti devizna sredstva v višini 20-30% od vrednosti omenjenga obsega proizvodnje (800.000-1,200.000 US $). Za ostalo predvideno količino pa še potekajo razgovori z vzhodnonemškimi partnerji o
primernih protidobavah.
- S prerazporeditvijo 30.000 ton premogovega prahu iz
premogovnikov Senovo in Laško in energetske porabe za
potrebe slovenske industrije gradbenega materiala bomo prihranili okorg 10.000 ton naftnih derivatov, kar bomo nadomestili s povečano proizvodnjo v domačih premogovnikih.
Konkreten program prerazporeditve po posameznih gradbenih OZD je že v pripravi na RKIG.
- Tudi letos bo potrebno z boljšo organizacijo dela ter
izkoriščanjem notranjih rezerv zagotoviti čim večji izkop premoga.
- V SOZD Elektrogospodarstva ter v obeh Rudarsko elektroenergetskih kombinatih so bili že podvzeti nekateri ukrepi
za izboljšanje oskrbljenosti z repromateriali in rezervnimi deli.
Za zagotovitev čim višje proizvodnje premogovnikov pa bo še
naprej nujno podvzemati vse potrebne aktivnosti za usposobljenost premogovnikov in elektrogospodarstva za nemoteno
proizvodnjo.
- skladno z rastjo produktivnosti dela in naraščanju dohodka v premogovnikih s podzemsko eksploatacijo je potrebno izboljševati osebne dohodke jamskih delavcev ter
ostale življenjske in delovne pogoje. Na tem področju je
potrebno čimprej sprejeti in uveljaviti SaS za razreševanje
delovnih in življenjskih pogojev rudarjev, ki ga je pripravil in
tudi sprejel Zvezni odbor sindikata delavcev energetike in
petrokemije Jugoslavije, za kar bo Republiški odbor sindikatov energetike v sodelovanju z Republiškim komitejem za
energetiko pripravil program konkretnih ukrepov,
- količine naftnih derivatov po energetski bilanci ne zagotavljajo popolne oskrbe porabnikov, v prvih mesecih leta pa
so bile dobave 6% pod bilančnimi količinami. Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije bo sprejel ukrepe s katerimi bo uskladil porabo z razpoložljivimi količinami.
V okviru še dane možnosti uvoza naftnih derivatov bo v
predvideni količini uvožen tekoči naftni plin, delno reaktivno
gorivo ter mazut,
- Zvezni izvršni svet pripravlja predlog predpisa s katerim
bi bila prepovedana prodaja ekstra lahkega kurilnega olja
zasebnikom do 30. septembra. Republiški komite za energe- «
tiko in Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske
zadeve bosta pripravila predlog ukrepov, ki bodo ob upoštevanju odloka zagotovili pravočasno oskrbo porabnikov z ekstra lahkim kurilnim oljem, predvsem tam, kjer je kurilno olje
edini energetski vir,
- medtem ko je možno nekatere ukrepe za zmanjšanje
porabe oziroma prioritetno oskrbo izvajati po posameznih
republikah in pokrajinah, pa terjajo derivati ki pokrivajo potrebe široke porabe ukrepe, ki morajo biti sprejeti na nivoju
celotne Jugoslavije. V ta namen predlagamo, da se takoj
prepove uporaba in prodaja tekočega naftnega plina za pogon avtomobilov na področju celotne Jugoslavije,
- na predlog Republiškega komiteja za energetiko je
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejel kriterije po katerih
se izvaja oskrba porabnikov kadar razpoložljive količine naftnih derivatov ne zadoščajo za celotno kritje potreb.
- Republiški komite za energetiko bo skupaj z ostalimi
pristojnimi republiškimi upravnimi organi aktivno sodeloval
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pri pripravi ukrepov za varčevanje nafte in naftnih derivatov,
ki jih bo pripravil Zvezni izvršni svet.
Ker ne bo možen dodaten uvoz derivatov je na osnovi teh
kriterijev Republiški komite za industrijo in gradbeništvo že
pripravil vrstni red oskrbe najpomembnejših OZD s področja
industrije in gradbeništva, Republiški komite za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano pa pripravlja vrstni red oskrbe OZD s
tega področja.
Petrol in Republiški komite za energetiko bosta sprejela
ukrepe za nemoteno zagotovitev oskrbe cestnega križa in
turističnih središč z motornim bencinom. Republiški komite
za turizem in gostinstvo pa bo ukrepal tako, da se preusmeri
organiziranje izletov na železnico.
V primeru večjih motenj pri oskrbi, še posebej v turistični
sezoni bo Petrol zahteval intervencijo Zvezne direkcije za
rezerve.
- Republiški komite za promet in zveze bo aktivno deloval
pri izpeljavi projekta optimalizacije medkrajevnega avtobusnega prometa v SR Sloveniji, oziroma za ukinitev nekaterih
medkrajevnih avtobusnih prog.
- Organizacije združenega dela, ki so priključene na plinovodno omrežje bodo uporabljale kjer je to tehnološko možno
le zemeljski plin. Republiški komite za energetiko in Republiški komite za industrijo in gradbeništvo bosta s porabniki
zemeljskega plina uskladila porabo z razpoložljivimi količinami.
Pristojni upravni organi bodo spremljali in sodelovali pri
razreševanju tekočih energetskih problemov in v tem okviru
tudi obravnavali gospodarske težave, ki iz tega izvirajo v
organizacijah združenega dela energetskih dejavnosti.
- Elektrogospodarstvo si mora s kar največjimi napori in z
izkoriščanjem notranjih rezerv prizadevati za najboljšo obratovalno pripravljenost elektroenergetskih naprav.
- Elektrogospodarstvo si bo prizadevalo za skrajevanje remontov tudi^z boljšo notranjo organiziranostjo. Pri teh naporih si je potrebno zagotoviti podporo OZD izvajalcev.
- Elektrogospodarstvo in oba rudarsko-elektroenergetska
kombinata REK Velenje in REK Zasavje bodo_pripravili akcijske programe za zagotovitev potrebnih količin premoga za
termoelektrarne.
- Še nadalje bo potrebno izvajati dosledno varčevanje z
električno energijo, t. j. zmanjševanje javne razsvetljave na
polovico, prepoved svetlobnih reklam in prepoved dodatnega
električnega ogrevanja v družbenih prostorih, zlasti v jesenskem in zimskem času.
- V primeru večjih defektov — zlasti v času trajanja remontov velikih agregatov - bo elektrogospodarstvo (če ne bo
mogoče zagotBviti električne energije od drugod) izvajalo
omejitve v skladu s sprejetim dogovorom o izvajanju omejitev
dobave električne energije.
- V skladu z dogovorom, ki ga je sklenil Republiški komite
za informiranje s sredstvi javnega obveščanja o obveščanju in
vzpodbujanju javnosti za racionalno ravnanje z energijo, bo ta
komite s sodelovanjem Republiškega komiteja za energetiko
organiziral obveščanje javnosti o energetski situaciji in spodbujanje za racionalno ravnanje z energijo v obliki kratkih
gesel ali kratkih oddaj, ki bi se stalno ponavljale, krajših
informativnih oddaj in daljših izobraževalnih-oddaj, predvsem
na radiu in televiziji.
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II. Dolgoročni ukrepi
Republiški komite za energetiko se bo obrnil na vse podpisnike Družbenega dogovora o ukrepih in aktivnostih za zagotovitev racionalnega pridobivanja, pretvarjanja, transporta in
porabe energije, da pristopijo k pospešenemu izvajanju programa ukrepov iz tega dogovora, programa ukrepov (»rdeča
knjižica«) in stališč, priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije, ki jih je sprejela ob obravnavi ukrepov za racionalno
ravnanje z energijo. Prav tako bo vztrajal, da odbor podpisnikov družbenega dogovora tekoče obravnava programe podpisnikov in predlaga njihove dopolnitve. Iz omenjenega programa je še posebej potrebno pospešeno izvajati tisti del
ukrepov, ki se nanašajo na substitucijo uvozne energije z
domačo. V ta namen se je potrebno sprotno dogovarjati o
združevanju sredstev za raziskave nahajališč energetskih virov in za povečanje proizvodnje v obstoječih premogovnikih.
- V energetskem gospodarstvu bomo z ukrepi na področju
politike cen in razmerij med posameznimi vrstami energije
bolj odločno uveljavljali ekonomske in tržne zakonitosti pri
proizvodnji in porabi energije. Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva in Republiški komite za energetiko
bosta to usmeritev sprovajala pri oblikovanju cen in tarifnih
postavk za električno in druge vrste energije, s čimer bomo
postopoma odpravljali pomanjkanje vseh vrst energije ter
zagotovili bolj zanesljivo oskrbo z vsemi oblikami energije in
boljše zadovoljevanje povečanega povpraševanja po domačih
vrstah energije.
- Sedanje stanje elektroenergetskega sistema Slovenije
opozarja na potrebo po stalnem izgrajevanju elektroenergetskega sistema, ki mora nujno razpolagati s potrebno rezervo
za primer nepredvidenih okvar. Faktor rezerve v slovenskem
elektroenergetskem omrežju se je v zadnjih letih znižal od
1,48 v letu 1978 na 1,29 v letu 1980 (v jugoslovanskem sistemu
je bil leta 1980 ta faktor 1,48). Zato bo Samoupravna interesna
skupnost Slovenije v razvojnih načrtih ob rebalansu družbenega plana za obdobje 1981-1985 kljub zoženim okvirom
materialnih možnosti zagotovila razumno rezervo moči v
elektroenergetskem sistemu z izgradnjo potrebnih objektov.
- Republiški komite za industrijo in gradbeništvo bo pristopil k novelaciji pravilnika o minimalnih pogojih za toplotne
izolacije zgradb.
- Glede na to, da je odlok o ukrepih za zmanjšanje porabe
toplotne energije, ki je bil sprejet za območje mesta Ljubljane
v preteklem letu z veljavnostjo do 31.5. letošnjega leta, dal
ugodne rezultate pri prihranku toplotne energije, in da so
podobni ukrepi bili sprejeti tudi za območje mesta Maribor in
Jesenic, prav tako so podobne pobude tudi v drugih mestih v
SR Sloveniji, podoben ukrep bi veljalo sprejeti za območje
celotne SR Slovenije. Zakon o energetskem gospodarstvu je v
32. členu predvidel, da morajo uporabniki in izvajalci v planih
energetskih skupnosti predvideti ukrepe za uresničitev samoupravnega sporazuma o temeljih plana, zlasti posebne
ukrepe, ki zagotavljajo prilagajanje energetske potrošnje proizvodnim možnostim. Kolikor izvajanje dogovorjenih posebnih ukrepov ni učinkovito, lahko posebne ukrepe predpiše
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Menimo, da je s tem dana
pravna podlga za sprejem odloka katerega vsebino bo potrebno prilagoditi tudi specifičnostim posameznih področij v
SR Sloveniji.

priloga poročevalca

