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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS

SKLEPI
Zbora združenega deia, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije ob obravnavi poročila o uveljavljanju delegatskega skupščinskega
sistema v sedanjih družbenoekonomskih razmerah

Ijavljanju delegatskega skupščinskega
sistema v sedanjih družbenoekonomskih
razmerah in osnutek stališč in priporočil
zborov Skupščine SR Slovenije o nadaljnjem uveljavljanju delegatskega sistema
in delegatskih odnosov.
2. Zbor imenuje v skupino delegatov
za pripravo predloga stališč in priporočil
o nadaljnjem uveljavljanju delegatskega
sistema in delegatskih odnosov le-te delegate:
- Danila BAŠINA, predsednika Odbora
za družbenopolitični sistem,
- Aleša SOJARJA, delegata skupine
delegatov za prosvetno-kulturno področ-

je 1. okoliša - Ljubljana Center in
- Marijo MASNEC, delegatko skupine
delegatov za gospodarsko področje 31.
okoliša - Žalec.

delegatskega sistema in delegatskih
odnosov in sprejel naslednji
sklep:
1. Poročilo o uveljavljanju delegatskega skupščinskega sistema v sedanjih
družbenoekonomskih razmerah in osnutek stališč in priporočil zborov Skupščine
SR Slovenije o nadaljnjem uveljavljanju
delegatskega sistema in delegatskih
odnosov se sprejme.

2. Predlog stališč in priporočil pripravi
posebna delovna skupina, ki jo sestavljajo:
- Ivo Bernard, delegat .iz občine Ljubljana Center,
- Peter Hedžet, delegat Skupščine
mesta Maribor in
- Vida Šavli, delegatka iz občine Lenart,
ki naj pripravi predlog stališč in pripo- ■
ročil za naslednjo sejo zbora.

Družbenopolitični zbor

delegatskih odnosov na podlagi 255.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji

Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 11. maja 1983 ob
obravnavi poročila o uveljavljanju delegatskega skupščinskega sistema v sedanjih družbenoekonomskih razmerah
in osnutka stališč in priporočil zborov
Skupščine SR Slovenije o nadaljnjem
uveljavljanju delegatskega sistema in

SKLEP
1. Družbenopolitični zbor Skupščine
SR Slovenije sprejema poročilo o uveljavljanju delegatskega skupščinskega
sistema v sedanjih družbenoekonomskih
razmerah in osnutek stališč in priporočil
zborov Skupščine SR Slovenije o nadalj-

njem uveljavljanju delegatskega sistema
in delegatskih odnosov.
2. Predlog stališč in priporočil o nadaljnjem uveljavljanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov pripravi
skupina delegatov Zbora združenega dela, Zbora občin in družbenopolitičnega
zbora, v katero imenuje zbor te-le delegate:
- Silva Jereb,
- Marjan Kotar,
- Valerija Škerbec.

Zbor združenega dela
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 11. maja 1983
obravnaval poročilo o uveljavljanju delegatskega skupščinskega sistema v
sedanjih družbenoekonomskih razmerah in na podlagi 255. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji
sklep
1. Zbor združenega dela Skupščine
SR Slovenije sprejema poročilo o uveZbor občin
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
na 17. seji dne 11. maja 1983 obravnaval
poročilo o uveljavljanju delegatskega
skupščinskega sistema v sedanjih družbenoekonomskih razmerah in osnutek
stališč in priporočil zborov Skupščine
SR Slovenije o nadaljnjem uveljavljanju

3. Skupina delegatov naj skupaj s skupinama delegatov Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora prouči oripombe,
predloge in stališča delovnih teles zborov, Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in skupin delegatov, in predloži na
naslednjo sejo zbora, predlog stališč in
priporočil o nadaljnjem uveljavljanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov.

UGOTOVITVE IN SKLEPI
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
problematike izgub v gospodarstvu v letu 1982
nje poročilo o uresničevanju sklepov
'Skupščine SR Slovenije z dne 28. 7. 1982
glede odpravljanja izgub in uvodno besedq. Pri tem ugotavlja, da se obseg izgub
Zbor združenega dela je ob obravnavi
iz leta v leto povečuje, kar je še posebno
problematike izgub v gospodarstvu v lekritično po zaključnih računih za leto
tu 1982 na seji dne 11. 5. 1983 na podlagi
1982. Zbor ugotavlja, da so zaostreni po255. člena poslovnika Skupščine SR
goji gospodarjenja v letu 1982 v primerjaSlovenije sprejel naslednje
' vi z letom 1981 pomembno vplivali na
povečanje izgub, kar predstavlja vedno
UGOTOVITVE IN SKLEPE:
večje breme ne le za organizacije združel.
nega dela z izgubo, temveč za celotno
1 Zbor združenega dela jemlje na znadružbeno skupnost. Pri tem pa zbor ugo-

Zbor združenega dela
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tavlja, da se še vedno premalo odločno
odpravljajo vzroki za nastale izgube, kar
vpliva na povečevanje obsega izgub, kakor tudi na število temeljnih organizacij
združenega dela, ki izkazujejo izgubo.
Zato zbor poudarja, da so sklepi Skupščine SR Slovenije z dne 28. 10. 1981 in
28. 7. 1982 še vedno aktualni in jih je
potrebno čimprej dosledno realizirati.
Prav tako pa je potrebno pri reševanju
problematike odpravljanja izgub upoštevati Protiinflacijski program Komisije
zveznih družbenih svetov za vprašanja
poročevalec

gospodarske stabilizacije.
2. Zbor poudarja, da je potrebno v prihodnje posvetiti odpravljanju izgub še
večjo pozornost. Zato zbor zahteva, da
morajo poslovodni organi in strokovne
službe pripraviti take sanacijske programe, ki bodo poleg tehnično-tehnoloških
rešitev ter organizacijskih in kadrovskih
ukrepov vsebovali za izvedbo sanacije
realne vire sredstev dohodkovno, poslovno in drugače povezanih organizacij
združenega dela, poslovnih bank in skladov skupnih rezerv gospodarstva, za devizno bilanco pa Samoupravne interesne
skupnosti za ekonomske odnose s tujino.
Zato naj organizacije združenega dela z
nekrito izgubo:
- pospešijo pripravo oziroma dodelavo svojih sanacijskih programov, ki naj
ne bodo usmerjeni le v iskanje sredstev
za pokrivanje izgub, temveč naj s celovitimi ukrepi zagotovijo racionalnejše poslovanje in s tem izboljšajo finančne rezu/tate poslovanja;
- presodijo osebno in kolektivno odgovornost organov upravljanja, poslovo-v
dnih organov in posameznih delavcev,
saj vzroki izgub ne bodo trajneje odpravljeni, dokler v saniranih organizacijah
združenega dela ne bo prevladalo spoznanje, da so edino delavci sposobni urediti in zagotoviti nadaljnjo proizvodnjo in
razvoj; ob tem pa je potrebna širša družbena aktivnost za odpravo izgub;
- v večji meri sanirajo obstoječo proizvodnjo oziroma proizvajalne naprave,
odpravljajo ozka grla v proizvodnji in prilagajajo asortiment blaga trgu ter le v
izjemnih primerih predvidijo investicijska
vlaganja;
- za pokrivanje izgub v prvi vrsti uporabijo vse možnosti v okviru organizacijskih, dohodkovnih, poslovnih in drugih
povezav, sredstva skladov skupnih rezerv
gospodarstva pa uporabijo le v primerih,
ko so vse druge možnosti že izčrpane;
- čimprej pripravijo ustrezno organizacijo dela, povečajo delovno disciplino,
uveljavijo učinkovito nagrajevanje po delu, spodbujajo inventivnost, odpravijo
nepotrebno režijo in. razširijo dohodkovno povezanost, kar vse je pogoj za povečanje produktivnosti dela, ekonomičnosti in rentabilnosti ter konkurenčnosti na
zunanjih trgih;
- proučijo svoje dohodkovne odnose,
odnose vzajemnosti in solidarnosti ter
skupnega rizika ter po potrebi spremenijo in dopolnijo samoupravne splošne akte, upoštevaje spremenjen in dopolnjen
zakon o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela;
- zagotovijo, da bodo njihovi osebni dohodki odvisni od uspešnosti uresničevanja sanacijskega programa.
Prav tako naj;
- gospodarske zbornice in splošna
združenja pospešijo svoje aktivnosti za
to, da bodo organizacije združenega dela, ki poslujejo z motnjami, pravočasno
pripravile programe za odpravljanje teh
motenj in na ta način preprečevale nastajanje izgub; organizacije združenega dela morajo v svojih samoupravnih aktih
natančno določiti, kdo je odgovoren za
pripravo programov za odpravljanje nastalih motenj; v ta proces je treba aktivno
poročevalec

vključiti tudi družbene pravobranilce samoupravljanja;
- Gospodarska zbornica Slovenije,
splošna združenja, Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s
tujino, poslovne banke, Sklad skupnih
rezerv gospodarstva Slovenije, zbori
združenega dela skupščin občin in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pospešijo
obravnavo in verifikacijo sanacijskih programov, pri čemer morajo upoštevati ta
in do sedaj sprejete sklepe, Skupščine
SR Slovenije o problematiki izgub;
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije,
Gospodarska zbornica Slovenije, splošna združenja, Samoupravna interesna
skupnost za ekonomske odnose s tujino,
skupnosti za cene, zbori združenega dela
skupščin občin naj skupaj z organizacijami združenega dela, ki posfujejo z izgubo
zaradi zunanjih faktorjev (n. pr. zamrznitve cen in cenovne disparitete, politike
tečaja dinarja in tečajnih razlik, nepravočasnega izplačevanja izvoznih povračil,
itd ), proučijo te vzroke izgub in sprejme
aktivnosti in ukrepe iz svoje pristojnosti
za njihovo odpravo:
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj skupaj s poslovnimi bankami oceni
planirana sredstva in obveznosti na podlagi dogovosa o temeljih družbenega pla,na SR Slovenije za obdobje do leta 1985
ter ugotovi možnosti za zagotovitev sanacij in o tem obvesti Skupščino SR Slovenije:
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
zaradi nadaljnjega povečevanja izgub tudi v letošnjem letu sproti spremlja stanje
na tem področju, predlaga ustrezne
ukrepe in o tem sproti obvešča Skupščino SR Slovenije.
II.
Zbor je ob obravnavi informacije o
smereh možnih sanacij IMV Novo mesto,
Gorenje TGO Velenje, INA Nafta Lendava
in Tovarna sladkorja v Ormožju ugotovil,
da pripravljeni sancijski programi še niso
v celoti izdelani niti niso verificirani v
gospodarskih zbornicah, splošnih združenjih, poslovnih bankah, Samoupravni
interesni skupnosti za ekonomske odnose s tujino, Skladu skupnih rezerv gospodarstva Slovenije ter v Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije. Zato zbor poudarja, da je potrebno čimprej pripraviti
sanacijske programe in opraviti njihovo
verifikacijo.
Na osnovi razprav v delovnih telesih o
povzetkih sanacijskih programov in razprave v zboru so bili delegati seznanjeni
z naslednjimi usmeritvami sanacij:
a)IMV Novo mesto:
- gospodarski položaj IMV bo izboljšan na podlagi večjega vključevanja v
mednarodno delitev dela in povečevanja
konvertibilnega izvoza;
- tudi kooperanti se bodo v celoti
vključili v pripravo in izvajanje sanacijskega programa, zlasti ker je tudi njihov
nadaljnji razvoj odvisen od uspešnega
poslovanja IMV-ja in to z vidika svojega
tehnološkega napredka in združevanja
dela in sredstev za povečevanje skupnega deviznega priliva;
- v še večji meri bo treba razvijati deli-

tev dela (prenos znanja, tehnologije, inventivne dejavnosti) v odnosu do tujega
partnerja in s poglabljanjem sodelovanja
doseči večjo udeležbo IMV v celotni proizvodnji tujega partnerja, zlasti za izboljšanje devizne bilance.
- razvijati bo treba delitev dela v slovenski in jugoslovanski avtomobilski industriji in industriji vitalnih sestavnih delov, da bi dosegli čvrstejše dohodkovne
in poslovne povezave in na tej podlagi
bolj racionalno izkoriščali obstoječe proizvodne kapacitete;
- razvoj prizvodnje prikolic bo temeljil
na modernejši tehnologiji, ki bo bolj prilagojena zahtevam tujega trga, s čimer
bo povečana konkurenčna sposobnost
tega proizvoda na tujih tržiščih.
b)Tovarna sladkorja v Ormožu:
- za pokrivanje nekrite izgube bo treba
v večji meri zagotoviti sredstva dohodkovno in poslovno povezanih organizacij
združenega dela;
- s stalno družbeno akcijo in ustrezno
kmetijsko ter ekonomsko politiko bo treba zagotoviti večjo proizvodnjo sladkorne pese, kar bo omogočilo večjo izkoriščenost proizvodnih kapacitet;
- proučiti bo treba možnost preusmeritve tovarne na cenejše vrste energije.
i
cjGorenje - Tovarna gospodinjske
opreme Velenje:
- nujna je priprava sanacijskega programa na realnih osnovah, zlasti v povezavi s poslovno, dohodkovno in drugače
povezanimi organizacijami združenega
dela in poslovnimi bankami;
- ohraniti je treba sedanjo visoko
stopnjo izvozne proizvodnje v Tovarni
gospodinjske opreme;
- realizirati bo treba prednostne
izvozne programe.
č)INA Nafta Lendava:
- nujna je čimprejšnja razrešitev vprašanja gospodarskega položaja, ustavljenih investicij ter neizkoriščanja že zgrajenih zmogljivosti za povečan obseg predelave nafte v sodelovanju z družbenimi
dejavniki SR Slovenije, ki so sodelovali
pri pripravljanju sanacije skupaj s SOZD
INA, poslovnimi bankami in drugimi pristojnimi dejavniki SR Hrvatske ter zagotoviti, da ne bo prišlo do stagnacije proizvodnje petrokemije in sedanje rafinerije.

III.
Zbor predlaga, da je treba posebej
oceniti vzroke in stanje izgub podjetij, ki
poslujejo v tujini. Zato naj Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije, Samoupravno interesno skupnostjo za ekonomske
odnose s tujino in Službo družbenega
knjigovostva ob polletnem poročanju o
gospodarskih gibanjih v letu 1983 o tem
poroča Skupščini.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj
v juliju 1983 poroča tudi o izvajanju tega
sklepa, posebej pa o nadaljnjih pripravah
in verifikaciji sancijskih programov organizacij Gorenje TGO Velenje in INA Nafta
Lendava.
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Zbor občin
Zbor občin je ob obravnavi problematike izgub v gospodarstvu v letu 1982 na
seji dne 11. 5. 1983 sprejel naslednje
UGOTOVITVE IN SKLEPE:
i.
1. Zbor občin jemlje na znanje poročilo o uresničevanju sklepov Skupščine SR
Slovenije z dne 28 7. 1982 glede odpravljanja izgub. Pri tem ugotavlja, da se obseg izgub iz leta v leto povečuje, še posebno kritično je stanje po zaključnih
računih za leto 1982. Zbor ugotavlja, da
so zaostreni pogoji gospodarjenja v letu
1982 v primerjavi z letom 1981 pomembno vplivali na povečanje izgub, kar predstavlja vedno večje oreme, ne le za organizacije združenega dela z izgubo, temveč za celotno družbeno skupnost. Pri
tem pa zbor ugotavlja, da se še vedno
premalo odločno odpravljajo vzroki za
nastale izgube, kar vpliva na povečanje
obsega izgub, kakor tudi na število tozdov, ki izkazujejo izgube. Zato zbor poudarja, da so sklepi Skupščine SR Slovenije z dne 28 10 1981 in 28. 7. 1982 še
vedno aktualni in jih je potrebno čimprej
dosledno realizirati. Prav tako pa je potrebno pri reševanju problematike odpravljanja izgub upoštevati Protiinflacijski program Komisije zveznih družbenih
svetov za vprašanja gospodarske stabilizacije.
2. Zbor poudarja, da je potrebno v prihodnje posvetiti odpravljanju izgub še
večjo pozornost. Zato zbor zahteva, da
morajo poslovodni organi in strokovne
službe pripraviti take sanacijske programe, ki bodo poleg tehnično-tehnoloških
rešitev vsebovali realne vire sredstev za
izvedbo sanacije s strani dohodkovno,
poslovno in drugače povezanih organizacij združenega dela, poslovnih bank,
Samoupravne interesne skupnosti za
ekonomske odnose s tujino in skladov
skupnih rezerv gospodarstva. Zato naj
organizacije združenega dela z nekrito
izgubo:
- pospešijo pripravo svojih sanacijskih programov, ki naj ne bodo usmerjeni le v iskanje sredstev za pokrivanje izgub, temveč rtaj s celovitimi ukrepi zagotovijo racionalnejše poslovanje in s tem
izboljšajo finančni rezultat poslovanja;
- v večji meri sanirajo obstoječo proizvodnjo, proizvajalne naprave, z odpravljanjem ozkih grl in prilagajanjem asortimana blaga v proizvodnji, ter le v izjemnih primerih predvidijo investicijska
vlaganja;
- za pokrivanje izgube prvenstveno
uporabijo vse možnosti v okviru organizacijskih, dohodkovnih, poslovnih in
drugih povezav, sredstva skladov skupnih rezerv gospodarstva pa naj se uporabijo le v primerih, ko so vse druge možnosti že izčrpane, s čimer bomo preprečili vnaprejšnje socializiranje izgub;
- čimprej pripravijo ustrezno organizacijo dela, povečajo delovno disciplino,
uveljavijo učinkovito nagrajevanje po delu, spodbujajo inventivnost, odpravijo
nepotrebno režijo in razširijo dohodkovno povezanost, kar je vse pogoj za povečanje produktivnosti dela, ekonomično4

sti in rentabilnosti ter konkurenčnosti na
zunanjih trgih;
- proučijo svoje dohodkovne odnose,
odnose vzajemnosti in solidarnosti ter
skupnega rizika ter po potrebi spremenijo in dopolnijo samoupravne splošne akte, upoštevaje spremenjen in dopolnjen
zakon o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela;
- zagotovijo, da bodo osebni dohodki
v teh organizacijah odvisni od uspešnosti
uresničevanja sanacijskega programa;
- gospodarske zbornice in splošna
združenja pospešijo svoje aktivnosti za
to, da bodo organizacije združenega dela, ki poslujejo z motnjami, pravočasno
pripravile programe za odpravljanje teh
težav in na ta način preprečevale nastajanje izgub; organizacije združenega dela
morajo v svojih samoupravnih aktih natančno določiti, kdo je odgovoren za pripravo programov za odpravljanje nastalih motenj; v ta proces je treba aktivno
vključiti tudi družbene pravobranilce samoupravljanja;
Prav tako naj;
- Gospodarska zbornica Slovenije,
splošna združenja, Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s
tujino, poslovne banke, Sklad skupnih
rezerv gospodarstva Slovenije, zbori
združenega dela skupščin občin in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pospešijo
obravnavo in verifikacijo sanacijskih programov, pri čemer morajo upoštevati te
in dosedaj sprejete sklepe Skupščine SR
Slovenije o problematiki izgub;
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije,
Gospodarska zbornica Slovenije, splošna združenja, Samoupravna interesna
skupnost za ekonomske odnose s tujino,
Skupnost za cene, zbori združenega dela
skupščin občin, skupaj z organizacijami
združenega dela, ki poslujejo z izgubo
zaradi zunanjih vzrokov (npr. zatnrznitve
cen in cenovne disparitete, politike tečaja dinarja, in tečajne razlike, nepravočasno izplačevanje izvoznih povračil, itd.)
proučijo te vzroke izgub in sprejmejo ak■ tivnosti za njihovo odpravo;
.- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
zaradi nadaljnjega povečanja izgub tudi
v letošnjem letu sproti spremlja stanje na
tem področju, predlaga ustrezne ukrepe
in o tem sproti obvešča Skupščino SR
Slovenije;
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
skupaj s poslovnimi bankami oceni planirana sredstva in obveznosti na podlagi
dogovora o temeljih družbenega plana
ter ugotovi možnosti za zagotovitev sanacij in o tem obvesti Skupščino SR Slovenije;
- Zbor občin poudarja, da je potrebno
v zvezi z odobravanjem premostitvenih
sanacijskih kreditov lete odobravati pod
pogojem, da so predhodno predloženi
sanacijski programi in verificirane usmeritve sanacije. Po mnenju zbora naj bi se
ti krediti dajali z odplačilnim rokom 90
dni, torej kratkoročno.
II.
Zbor je ob obravnavi smeri možnih sanacij IMV Novo mesto. Gorenje TGO Velenje, INA Nafta Lendava in Tovarna sladkorja v Ormožu ugotovil, da pripravljeni
sanacijski programi še niso v celoti izde-

lani, niti niso verificirani v samoupravnih
organih organizacij združenega dela, kot
tudi v gospodarskih zbornicah, splošnih
združenjih, poslovnih bankah, Samoupravni interesni skupnosti za ekonomske
odnose s tujino. Skladu skupnih rezerv
gospodarstva Slovenije, skupščinah občin in njihovih izvršnih svetih ter Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije. Zato
zbor poudarja, da je potrebno čimprej
pripraviti sanacijske programe, ki bodo
temeljili na realnih virih sredstev ter čimprej opraviti njihovo verifikacijo.
Na osnovi razprav v delovnih telesih o
povzetkih sanacijskih programov in razprave v zboru so bili delegati seznanjeni
z naslednjimi usmeritvami sanacij:
a) IMV Novo mesto:
- gospodarski položaj IMV izboljšati
na osnovi večjega vključevanja v mednarodno delitev dela in povečevanja konvertibilnega izvoza;
- da se kooperanti v celoti vključijo v
pripravo in izvajanje sanacijskega programa, zlasti ker je tudi njihov nadaljnji
razvoj odvisen od uspešnega poslovanja
IMV z vidika tehnološkega napredka in
združevanja dela in sredstev za povečevanje skupnega deviznega priliva;
- še v večji meri razvijati delitev dela
(prenos znanja, tehnologije, inventivne
dejavnosti) v odnosu do tujega partnerja
in s širitvijo in poglabljanjem doseči večjo udeležbo v celotni proizvodnji tujega
partnerja, zlasti pa izboljšanje devizne
bilance;
- razvijati delitev dela v slovenski in
jugoslovanski avtomobilski industriji z
namenom doseči čvrstejše dohodkovne
in poslovne povezave in na tej osnovi
racionalno izkoriščati obstoječe proizvodne kapacitete;
- razvijati proizvodnjo prikolic na modernejši tehnologiji ter jo bolj prilagoditi
zahtevam tujega trga in na ta način povečati konkurenčno sposobnost na tujem
trgu.
b) Tovarna sladkorja v Ormožu:
- ponovno proučiti realnost nekaterih
predlaganih rešitev za izpeljavo sanacijskega programa, zlasti kar zadeva pogoje za bančne kredite;
- v večji meri zagotoviti sredstva dohodkovno in poslovno povezanih organizacij združenega dela za pokrivanje nekrite izgube;
- s stalno družbeno akcijo in ustrezno
kmetijsko ter ekonomsko politi ko zagotoviti večjo proizvodnjo sladkorne pese,
kar bo omogočilo večjo izkoriščenost
proizvodnih kapacitet tovarne sladkorja;
- proučiti možnost preusmeritve tovarne na cenejše vrste energije.
c) Gorenje - Tovarna gospodinjske
opreme Velenje:
- sanacijski program pripraviti na
realnih osnovah, zlasti v povezavi s poslovno, dohodkovno in drugače povezanimi organizacijami združenega dela in
poslovnimi bankami;
- storiti vse za ohranitev proizvodnje v
Tovarni gospodinjske opreme Velenje,
kjer naj se še posebno skrb posveti izvozni proizvodnji, ki ne sme stagnirati na
poročevalec

račun v preteklosti nakopičenih obveznosti v tujini;
- realizirati prednostne izvozne programe.
č) INA Nafta Lendava:
- mora z odgovornimi dejavniki SR
Slovenije, ki so sodelovali pri pripravljanju sanacije skupaj s sestavljeno organizacijo združenega dela INA, poslovnimi
bankami in drugimi pristojnimi dejavniki

SR Hrvatske čimprej razrešiti vprašanje
gospodarskega položaja, ustavljenih investicij ter neizkoriščenosti že zgrajenih
zmogljivosti za povečan obseg predelave
nafte.
III.
Zbor predlaga, da je treba posebej
oceniti vzroke in stanje izgub podjetij, ki
poslujejo v tujini. Zato naj Izvršni svet

Skupščine SR Slovenije skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije, SISEOT in
službo družbenega knjigovodstva ob
polletnem poročanju o gospodarskih gibanjih v letu 1983, o tem poroča skupščini.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj
v juliju 1983 poroča tudi o izvajanju tega
sklepa, posebej pa o nadaljnjih pripravah
in verifikaciji sanacijskih programov Gorenja TGO Velenje in INA Nafta Lendava.

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 11. maja 1983
obravnaval osnutek zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in na
podlagi 72. člena poslovnika Skupščine
$R Slovenije sprejel ta-le
STALIŠČA
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja,
da so v osnutku zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju ustrezno
upoštevana stališča, ki jih je Družbenopolitični zbor sprejel ob obravnavi predloga za izdajo zakona, predvsem stališča
'v zvezi z uvedbo enotnega sistema pokojninsko invalidskega zavarovanja delavcev in vseh drugih delovnih ljudi, ki si
zagotavljajo socialno varnost na osnovi
rezultatov tekočega in minulega dela ob
upoštevanju načela vzajemnosti in solidarnosti, z vključitvijo vseh kmetov, ki jim
je opravljanje kmetijske dejavnosti edini
ali glavni poklic v enoten sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
2. V sedanjih zaostrenih družbenoekonomskih razmerah Družbenopolitični
zbor ugotavlja, da enotnost sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja
na celotnem območju Jugoslavije predvsem pa materialne možnosti združenega dela ne dopuščajo bistvenega širjenja
pravic iz pokojninsko invalidskega zavarovanja.
3. Družbenopolitični zbor podpira temeljno izhodišče osnutka zakona, da je
treba čimveč vprašanj reševati po sa-

moupravni poti s sporazumevanjem in
dogovarjanjem v Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja in v združenem delu. To še posebej velja za konkretizacijo določb o predčasni pokojnini,
najvišji pokojnini (v okviru zakonsko določnega maksimalnega razmerja), varstvu delovnih invalidov in o obveznem
zavarovanju kmetov in za določanje pokojninske osnove delavcev, ki jih organizacije združenega dela pošiljajo na deio
v tujino.
Družbenopolitični zbor ugotavlja, da
določanje pokojninske osnove še vedno
temelji na nominalnem osebnem dohodku, zato je potrebno ob dograjevanju tega sistema težiti, da se načelo minulega
dela konkretizira v samoupravnih aktih
Skupnosti pokojninskega in invalidskega
zavarovanja ter- v samoupravnih splošnih
aktih organizacij združenega dela.
4. Družbenopolitični zbor meni, da je
uvedba predčasne pokojnine v sistem
pokojninskega in invalidskega zavarovanja možna s tem, da je potrebno s sporazumevanjem in dogovarjanjem v Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja ob upoštevanju družbenoekonomskih razmer diferencirano in restriktivno urejati obseg te pravice.
«
5. Družbenopolitični zbor ugotavlja,
da je bilo v javni razpravi veliko pripomb
v zvezi s 119. členom osnutka zakona,
zato se bo potrebno o tem vprašanju
opredeliti ob predlogu zakona. Pri tem ni
toliko sporna pravica posameznika, da se

odpove benificirani delovni dobi ob tem,
da je to povezano z interesom organizacij združenega dela in širšim družbenim
interesom. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da so deformacije pri določanju
del in nalog, za opravljanje katerih se
zavarovalna doba šteje s povečanjem,
takšne, da zahtevajo bolj restriktivno in
tekočo revizijo teh del in nalog. V nasprotnem primeru bi takšna določba celo
spodbujala dodatno širjenje obsega oziroma onemogočala oženje obsega del in
nalog, za opravljanje katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem. Zato naj
predlagatelj v sodelovanju z družbenopolitičnimi organizacijami do predloga
zakona predloži ustrezno rešitev in jo
utemelji z oprijemljivimi podatki in izračuni
6. Socialna varnost zmerno, težje in
najtežje duševno in telesno prizadetih
oseb je pomembno družbeno vprašanje,
ki mu je treba posvetiti posebno pozornost in ga čimprej urediti s posebnim
zakonom še v tem letu.
7. Predlagatelj zakona naj ob predlogu zakona da tudi jasne in utemeljene
odgovore na pobude, predloge in pripombe iz javne razprave, ki jih v predlogu
zakona ni bilo mogoče upoštevati.
8. Družbenopolitični zbor predlaga
pristojnim zborom, da sprejmejo osnutek
zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju ob upoštevanju ugotovitev
in stališč Predsedstva RK SZDL Slovenije
in v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora.

SKLEP
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju
Skupščina SR Slovenije je na podlagi 342., 343. in 345.
člena ustave Socialistične republike Slovenije ter 71., 72.
in 77. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije na sejah
Zbora združenega dela, Zbora občin in Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije ob upoštevanju stališč Družbenopolitičnega zbora dne 11. maja 1983 obravnavala osnutek zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju ter v skladu z 255. in 277. členom poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejela
SKLEP
I. Skupščina SR Slovenije sprejema osnutek zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, o katerem je
poročevalec

potekala široka javna razprava. Povzetke javne razprave je
pripravilo Predsedstvo RK SZDL Slovenije.
II. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva naslednja mnenja, stališča in predloge:
1. Skupščina SR Slovenije podpira predlagane rešitve v
zvezi z oblikovanjem enotnega sistema pokojninskega in
invalidskega zavarovanja za delavce in vse druge delovne
ljudi, ki si zagotavljajo socialno varnost na podlagi rezultatov tekočega in minulega dela, ustvarjenega dohodka in
po načelu vzajemnosti in solidarnosti.
2. V nadaljnji izpeljavi sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja je potrebno v samoupravnih splošnih
aktih Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarova5

i
nja in organizacij združenega dela konkretneje in dosledneje upoštevati načelo minulega dela.
3. Družbenoekonomske razmere in materialne možnosti
združenega dela ne dopuščajo bistvenih širitev pravic iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Pri nadaljnji
izgradnji in izpeljavi sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja je treba izhajati iz spremenjenih družbenih razmer, predvsem daljše življenjske dobe, ki ne
dopušča skrajševanja delovne dobe, pač pa bo potrebno
glede na zahteve tehnologije, možnosti zaposlovanja in v
skladu z rastjo družbene produktivnosti dela skrajševati
delovni čas.
4. Skupščina SR Slovenije podpira temeljno izhodišče
osnutka zakona, da je treba čimveč vprašanj reševati po
samoupravni poti s sporazumevanjem in dogovarjanjem v
Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja in v
združenem delu. To še posebej velja za konkretizacijo in
preciznejšo ureditev predčasne pokojnine, najvišje pokojnine, varstva delovnih invalidov, pokojninskega in invalidskega zavarovanja kmetov, določanja pokojninske osnove
delavcem, ki jih naše organizacije združenega dela pošiljajo na deln v tujino.
5. Skupščina SR Slovenije podpira vključevanje kmetov,
ki jim je kmetijska dejavnost edini ali glavni poklic, v
sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Ob tem
ugotavlja, da v zakonu predlagane rešitve pomenijo bistven napredek pri zagotavljanju socialne varnosti kmetov
in izenačevanju družbenoekonomskega položaja delavcev
in kmetov. Vendar pa zaradi problemov, ki so se v teku let
nakopičili na tem področju in materialnih možnosti kmetov in združenega dela, teh ni mogoče v celoti in naenkrat
razrešiti. Tudi preko sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja je potrebno v še večji meri spodbujati
združevanje dela, zemlje in sredstev in s tem ustvarjanje
takšnega dohodka, ki bo kmetu omogočal, da si bo sam
zagotavljal svojo socialno varnost ob aktivnejši vlogi zadružnih organizacij.
Utemeljena je uvedba novega vira sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov, opredeljenega v
drugem odstavku 124. člena. Ob tem naj predlagatelj
oceni obremenitev teh zavezancev glede na že določene
davčne obveznosti.
Skupščina SR Slovenije predlaga, naj predlagatelj z
vidika materialnih posledic prouči možnost, da se všteva
čas opravljanja kmetijske dejavnosti kot edinega ali glavnega poklica pod določenimi pogoji v pokojninsko dobo
nasledniku ali drugemu prevzemniku - zavarovancu iz 12.
in 13. člena, ki ni bil zavarovanec po zakonu o starostnem
zavarovanju kmetov, vendar največ od uvedbe starostnega
zavarovanja kmetov.
Skupščina SR Slovenije meni, naj določba drugega odstavka 109. člena osnutka zakona, ki vsem kmetom borcem NOV zagotavlja pravico do zajamčene pokojnine,
velja tudi za tiste kmete borce NOV, opredeljene v drugem
odstavku 157. člena, ki so po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov pridobili pravico do pokojnine.
Ob prenehanju Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov je potrebno zagotoviti uresničevanje interesov kmetov
v Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja s
tem, da se dosedanje delegacije ustrezno vključijo v skup-

ščino te skupnosti.
6 Skupščina SR Slovenije meni, da je potrebno organizacije združenega dela bolj zavezujoče vključiti v družbena prizadevanja za preprečevanje invalidnosti in družbeno skrb in varstvo delovnih invalidov. Zato je potrebno
pri pripravi predloga zakona oblikovati ustrezne rešitve v
smislu variantnega predloga k 55. členu. Pri tem je potrebno uveljaviti možnost postopnega uresničevanja teh
odgovornosti v organizacijah združenega dela. Organizacije združenega dela, ki vlagajo večje napore v preprečevanje invalidnosti ter varstvo pri delu, je treba stimulirati.
7. Skupščina SR Slovenije podpira uvedbo predčasne
pokojnine s tem, da se zmanjšanje pokojnine zaradi predčasnega odhoda v pokoj konkretno opredeli s samoupravnimi splošnimi akti Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja ob upoštevanju družbenoekonomskih
razmer v daljšem planskem obdobju-in restriktivnega in
diferenciranega pristopa glede na dopolnjeno starost in
pokojninsko dobo. Pri tem si je treba prizadevati za čim
večje poenotenje na območju celotne Jugoslavije.
8 Skupščina SR Slovenije meni, da glede na sedanje
družbenoekonomske razmere ni utemeljeno povečati pokojnine po že izpolnjeni polni pokojninski dobi v primeru
nadaljevanja dela ali ponovne sklenitve delovnega razmerja.
9 Glede na izhodišče osnutka zakona, naj se čimveč
vprašanj ureja po samoupravni poti, je potrebno znesek
najvišje pokojnine določati v Skupnosti pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, ob upoštevanju delitvenih razmerij v združenem delu. Zakon naj v skladu s stališči javne
razprave določi zgornjo mejo najvišje pokojninske
osnovč, ki naj bi znašala največ 3,5 - kratni mesečni
povprečni osebni dohodek iz preteklega leta.
10. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da je bilo v razpravi izraženih veliko pripomb in različnih mnenj v zvezi s
119. členom osnutka zakona. Predlagatelj naj ob predlogu
zakona obrazloži posledice ohranitve oziroma črtanja te
določbe, ob tem pa naj upošteva delovno sposobnost teh
delavcev in razmere na področju zaposlovanja.
Potrebna je takojšnja in temeljita revizija del in nalog, na
katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem. Predlagatelj naj v sodelovanju s Skupnostjo pokojninskegain in
validskega zavarovanja ob predlogu zakona predloži analizo del in nalog, na katerih se šteje zavarovalna doba s
povečanjem.
11. Socialna varnost zmerno, težje in najtežje duševno
in telesno prizadetih oseb je pomembno družbeno vprašanje, ki mu je treba posvetiti posebno pozornost in ga
čimprej urediti s posebnim zakonom še v tem letu.
12. Predlagatelj naj ob pripravi predloga zakona prouči
možnost, da se v zavarovalno dobo všteje tudi čas, ki ga je
zavarovanec prebil v delovnem razmerju oziroma na delu,
na podlagi katerega je bil obvezno zavarovan, pred dopolnjenim 15. letom starosti.
III. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona ustrezno
upošteva pripombe, mnenja, predloge in opredelitve, izražene na sejah delovnih teles Skupščine SR Slovenije in
njenih zborov ter Skupščine Skupnosti socialnega varstva
Slovenije in v razpravi na sejah zborov in Skupščine Skupnosti socialnega varstva ob obravnavi osnutka zakona.

SKLEP
Zbora združenega dela, Zbora občin, in Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije
ob obravnavi osnutka zakona o kulturnoumetniških dejavnostih in o posredovanju
kulturnih vrednot
Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije in Skupščina
Kulturne skupnosti Slovenije na sejah
obeh zborov so na sejah dne 11. maja
1983 obravnavali osnutek zakona o kulturnoumetniških dejavnostih in o posredovanju kulturnih vrednot in na podlagi
6

2. odstavka 277. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejeli naslednji
sklep:
1. Osnutek zakona o kulturnoumetniških dejavnostih in o posredovanju kul-

turnih vrednot se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
Predlagatelj naj predloži v predhodno
obravnavo medzborovski skupini delegatov in zakonodajno-pravni komisiji Skupščine SR Slovenije delovno gradivo predporočevalec

loga zakona.
3. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona upošteva stališča in pripombe
delovnih teles skupščine in zbora, medzborovske skupine delegatov in skupin
delegatov
Pri tem naj v zakon vgradi ustrezno
opredeljen položaj obeh narodnosti (v 8.
in 26. členu). V zvezi z določbami v 22.

členu naj prouči vse možne posledice, če
bo vztrajal na zakonski obvezi za objavljanje ocen filmov.
Predlagatelj naj določilo v drugem odstavku 24. člena konkretizira in opredeli
specifičnosti planiranja na področju kulture v skladu s sistemskim zakonom o
planiranju. Prouči naj še vse sporne do-

ločbe v poglavju o delovnih razmerjih,
zlasti še določbe v 31., 34. in 39. členu
osnutka zakona. V zvezi z načelno pripombo, da se bodo z doslednim uresničevanjem določb zakona še zmanjšala
sredstva za kulturne dejavnosti, pa naj
predlagatelj pripravi ustrezen podzakonski akt in pojasni, koliko novih sredstev
bo potrebnih za njegovo izvajanje.

SKLEP
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o
kulturnoumetniških dejavnostih in o posredovanju kulturnih vrednot
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 11. maja 1983
obravnaval osnutek zakona o kulturnoumetniških dejavnostih in o posredovanju kulturnih vrednot in na podlagi drugega odstavka 277. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji

SKLEP
1. Družbenopolitični zbor Skupščine
SR Slovenije sprejema osnutek zakona o
kulturnoumetniških dejavnostih in o posredovanju kulturnih vrednot.
2. Predlagatelj naj v skladu z resolucijo
o temeljih zakonodajne politike republike opusti vse tiste določbe v zakonu, ki

pomenijo oženje možnosti za samoupravno urejanje odnosov oziroma tiste, ki
le povzemajo določbe iz drugih zakonov,
ne da bi jih tam, kjer je to potrebno (sistem planiranja in usklajevanje planov,
delovna razmerja) uredil na način, ki uveljavlja specifičnosti kulturnoumetniških
dejavnosti.

SKLEP
Zbora združenega dela ob obravnavi letnega poročila Narodne banke Slovenije
za leto 1982, zaključnega računa Narodne banke Slovenije za leto 1982 in
finančnega načrta Narodne banke Slovenije za leto 1983
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji 17. seji dne 11.
maja 1983 obravnaval letno poročilo
Narodne banke Slovenije za leto 1982,
zaključni račun Narodne banke Slovenije za leto 1982 in finančni načrt Narodne
banke Slovenije za leto 1983 in na podlagi 255. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije sprejel naslednji
sklep
1. Zbor združenega dela Skupščine
SR Slovenije sprejema na znanje letno

poročilo o delu Narodne banke Slovenije
v letu 1982. Zbor ugotavlja, da poročilo
omogoča vpogled v najpomembnejše
procese in stanja na področju kreditnomonetarne in devizne politike, kot tucji
kontrole deviznega poslovanja. Opozarja
tudi na pomembnejše probleme, s katerimi se je srečevala banka pri svojem delu,
zlasti pri izvajanju nekaterih ukrepov
Zveznega izvršnega sveta in sprememb
nekaterih sistemskih zakonov, ter na odločitve, ki so bile sprejete v Svetu guvernerjev Narodne banke Jugoslavije.

2. V zvezi s sredstvi presežka zbor poudarja, da zakon o Narodni banki Slovenije v 69. členu sicer določa, da se ta
sredstva vračajo temeljnim organizacijam združenega dela, ni pa pri tem določil kriterijev za njihovo vračanje. Zbor
zato predlaga, da je za prihodnje potrebno sistemsko urediti vprašanje razporejanja ugotovljenih presežkov po zaključnem računu Narodne banke Slovenije,
kar naj pripravita Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije in Narodna banka Slovenije
do konca leta 1983.

SKLEP
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o
določitvi stopnje za združevanje sredstev rezerv v Sklad skupnih rezerv
gospodarstva Slovenije v letu 1983 za zavezance, ki niso sprejeli samoupravnega
sporazuma, s predlogom zakona
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
na 17. seji dne 11. maja 1983 ob obravnavi predloga za izdajo zakona o določitvi stopnje za združevanje sredstev rezerv v Sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije v letu 1983 za zavezance,
ki niso sprejeli samoupravnega sporazuma, s predlogom zakona na podlagi

poročevalec

255. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije sprejel naslednji
sklep:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj
prouči sedanji sistem združevanja sred-

stev v Sklad skupnih rezerv gospodarstva
Slovenije ter način določanja stopnje za
obračun obveznosti združevanja sredstev rezerv po zakonu o skladih skupnih
rezerv ter predlaga, glede na težave, ki so
terjale sprejem intervencijskega zakona,
morebitne spremembe in dopolnitve zakona o skladih skupnih rezerv.
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VPRAŠANJA DELEGACIJ
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 11. 5. 1983
- Kreditni pogoji za naložbe v
kmetijstvu se zaostrujejo
Skupina delegatov za gospodarsko področje
12. okoliša in za kmetijsko področje 1. okoliša Kranj ter
skupine delegatov za Zbor
občin Skupščine SRS so postavile naslednje delegatsko
vprašanje:
V zvezi s sedaj veljavnimi
kreditnimi pogoji za kreditiranje naložb v zasebno kmetijstvo in že dalj časa trajajočo
široko akcijo za izboljšanje
pogojev kreditiranja, nas zanima naslednje:
»Kreditni pogoji za naložbe
v kmetijstvu (drseča obrestna
mera, odplačilna doba določila o začetku odplačevanja
anuitet) se po letu 1981 močno zaostrujejo tako, da je
vprašljiva ekonomičnost najemanja kreditov in s tem tudi
izvršitev planov razvoja zasebnega kmetijstva.
Kakšne so možnosti za takojšnjo odločitev ugodnejših
pogojev za kreditiranje v zasebno kmetijstvo kot so:
- ponovna uvedba moratorija
- določitev fiksne in stimulativne obrestne mere z večjim poudarkom za kreditiranje
v višinska in oddaljena področja?«
Obrazložitev:
1. S Srednjeročnimi načrti
razvoja zasebnega kmetijtva
so po posameznih občinah
sprejete večje obveznosti pri

pridobivanju hrane. Zato je
potrebno omogočiti izvršitev
planov na vseh področjih, posebno še pri vlaganjih v večje
proizvodne zmogljivosti in posodobitev proizvodnje, kar
pogojuje izpolnitev obveznosti in nalog v predvidenih obsegih.
2. Posledice sedaj veljavnih kreditnih pogojev so:
- manjša zainteresiranost
za najemanje kreditov
- odpoved že odobrenih
kreditov in s tem omejevanje
ali celo ustavitev predvidenih
naložb
- predčasno vračanje kreditov zaradi psihološkega
učinka drseče obrestne mere
- otežene možnosti racionalnega odločanja za nove
naložbe, ker niso v naprej
znane cene najetja kreditov,
kar je uveljavljeno pri potrošniških kreditih
- nezmožnost
vračanja
kreditov dokler kreditirane
naložbe ne dajejo učinkov
(moratorij).
3. Za zagotovitev nadaljnjega kreditiranja in odpravo
navedenih posledic, predlagamo:
- ponovna uvedba moratorija pri kreditih za gradnje živinorejskih objektov in nakupih plemenske živine
- določitve fiksne obrestne
mere z večjo olajšavo kreditiranja na hribovitih področjih
in sicer:

živinorejske objekte
nakup plemenske živine
nakup kmetijskih strojev
melioracije in komasacije
naložbe v kmečki turizem
obratni krediti

nižinsko
hribovito
področje obr.področje obr.
. m. v %
m. v %
8
6
8
6
12
8
6
4
8
6
12
8

Na vprašanje je Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije posredoval naslednji pismeni dogovor:
O selektivni politiki obrestnih mer za kredite, ki jih planirajo temeljne banke, odločajo
članice temeljnih bank v skladu z opredelitvami v svojih
planskih dokumentih ter v
skladu s širše opredeljenimi
usmeritvami v družbenih planih.

Na podlagi novega samoupravnega sporazuma bank o
politiki obrestnih mer, ki je bil
sprejet v februarju 1982 na
osnovi sklepa Zveznega izvršnega sveta in predloga Narodne banke Jugoslavije ob povečanju obrestnih mer za kredite iz primarne emisije, so
banke pričele uporabljati nove
obrestne mere od 1. februarja
1983 naprej. V tem obdobju se
je splošna obrestna mera tri-

Kredit za
-
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krat spremenila in povečala za
skoraj 88%. Podobno so se
spreminjale tudi obrestne mere za naložbe v kmetijstvo.
Predlagane spremembe višine obrestnih mer bi skupaj z
uveljavljanjem drsečih obrestnih mer in brez uvedbe moratorija negativno vplivale na
uresničevanje planiranega obsega naložb v kmetijstvo in s
tem na uresničevanje dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1981-85, zato je konzorcij za
zagotavljanje sredstev za proizvodnjo in preskrbo s hrano
za potrebe SR Slovenije in za
izvoz skupaj z Republiškim komitejem za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zadružno
zvezo SR Slovenije, Splošnim
združenjem kmetijstva, živilske industrije in prehrane ter s
Poslovno skupnostjo za razvoj
kmetijstva in živilske industrije
Slovenije predlagal znižanje
obrestnih mer za naložbe v
kmetijsko proizvodnjo, uvedbo
stalnih obrestnih mer za združene kmete, diferenciranih
obrestnih mer za hribovske
kmetije in ponovno uvedbo
moratorija za obdobje, dokler
kreditirana investicija ne daje
učinkov. Na podlagi tega predloga je Ljubljanska banka Združena banka na zboru dne
19. 4. 1983 sprejela samou-,
pravni sporazum o pogojih zagotavljanja dopolnilnih sredstev članicam Ljubljanske
banke - Združene banke, v katerem je v pretežni meri upoštevan tudi predlog konzorcija.

objekti, nakup kmetijske
mehanizacije
15%
- za skladišča repromateriala
in kmetijskih pridelkov,
perutninarstvo
18%
Banke bodo upoštevaje proizvodne in ekonomske značilnosti posameznih investicijskih naložb dovoljevale odlaganje pričetka odplačevanja
dolga od.časa pričetka obratovanje investicije. Odlaganje je
predvideno od 12 do 36 mesecev s tem, da odložitev plačila
glavnice ne povzroči tudi
hkratne predložitve plačila
obresti.
Prav tako samoupravni sporazum predvideva, da bodo
banke pri naložbah za manj
razvita območja SR Slovenije
in hribovska območja zagotav-.
Ijale za 10 odstotnih točk večjo
udeležbo, kot je običajna za
posamezne namene. Poleg tega bodo banke na teh območjih zagotavljale tudi 90 odstotkov obrestne mere na manj
razvitih obmejnih območjih in
v občini Lenart pa 80 odstotkov obrestne mere določene
za posamezne namene.
Za naložbe v kmečki turizem
samoupravni sporazum predvideva olajšave le pri udeležbi
bank v stukturi virov finaciranja investicijskih naložb.
Splošna obrestna mera, ki je
osnova za določanje obrestnih
mer za posamezne prednostne
namene, banke tekoče prilagajajo ukrepom kreditno-monetarne politike in splošne
ekonomske politike, s čimer
uresničujejo načela o prilagajanju obrestnih mer tekočim
V okviru ugodnejših obrest- gospdarskim gibanjem. V sanih mer od splošne, banke od moupravnem sporazumu ni
1. 4. 1983 zagotavljajo za na- predvideno, da bi lahko zdruložbe v osnovno kmetijsko ženi kmetje uveljavljali kredite
proizvodnjo po samouprav- s stalno obrestno mero.
nem sporazumu krddite po naOcenjujemo, _ da sprejeti
slednjih obrestnih merah:
ugodnostni 'pogoji za naložbe
- za melioracije in dokup v kmetijsko proizvodnjo v letu
kmetijskih zemljišč
6% 1983 omogočajo izpolnjevanje
- za govedorejo, prašiče- planiranih naložb. Izvršni svet
rejo,
pa bo tekoče spremljal uresniovčerejo in konjerejo
10% čevanje planiranih naložb v
- za sadovnjake, vinograde, kmetijstvu in po potrebi prednasade hmelja s pripadajočimi lagal tudi ustrezne ukrepe.
- Kdaj intervencijski odkup
kmetijskih in živilskih proizvodov?
Na seji skupine delegatov
za delegiranje delegatov v
zbor občin Skupščine občine
Slovenska Bistrica in v zbor
združenega dela za področje
gospodarstva skupščine SR
Slovenije dne 13. 4. 1983 je

bilo k predlogu zakona o
spremembah in dopolnitvah
zakona o republiških blagovnih rezervah postavljeno naslednje vprašanje:
Podpiramo predlog zakona
o spremembah in dopolnitvah
poročevalec

zakona o republiških blagovnih rezervah. Pti 7. členu, kjer
se doda nov tretji odstavek pa
postavljamo naslednje vprašanje:
Kdaj in v katerem primeru
je dolžan zavod opraviti intervencijski odkup kmetijskih in
živilskih proizvodov po zaščitnih cenah.
Na vprašanje je poslal Izvršni svet skupščine SR Slovenije
naslednji pismeni odgovor:
S 7. in 8 členom zakona o
spremembah in dopolnitvah
zakona o republiških blagovnih rezervah, sprejetim 20. 4.
1983, je dopolnjena določba, s
katero je opredeljeno, da zavod opravlja tudi intervencijski
odkup kmetijskih in živilskih
proizvodov po zaščitnih cenah.
Zavos SR Slovenije za rezervp bo odkupoval kmetijske
proizvode, za katere je dogovorjeno na ravni federacije ali
v SR Sloveniji, da so posebnega družbenega pomena, in za

katere bodo predpisane zaščitne cene.
Zvezni izvršni svet je za leto
1983 predpisal zaščitne cene
naslednjih proizvodov:
1. pšenica
2. koruza
3. neoluščen riž
4. sončnice, soja in olja repica
5. sladkorna pesa
6. surovi bombaž
7. surovi tobak
8. živina
9. volna
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije pa predpisuje zaščitne cene za piščance, mleko in
krompir.
Proizvode bo Zavod SR Slovenije za rezerve odkupoval le
iz družbeno organizirane proizvodnje in do količine, ki bodo dogovorjene v bilanci SR
Slovenije za posamezno ekonomsko leto. Ta dolžnost odkupa kmetijskih proizvodov pa
bi obstala le v primerih, če bi
se njihove cene znižale pod raven zaščitnih cen.

- Kako se uresničuje družbeni
dogovor o urejanju delovnega in
obratovalnega časa?
Na seji zbora združenega
dela SO Maribor-Tabor so delegati postavili naslednje delegatsko vprašanje:
Z uveljavitvijo družbenega
dogovora o urejanju delovnega in obratovalnega časa so
se delavci v OZD in drugih samoupravnih skupnostih v SR
Sloveniji zavezali, da bodo z
upoštevanjem določil dogovora doprinesli k tej družbenoekonomski in družbenopolitični nalogi, zlasti pa večji in
gospodarnejši izrabi družbenih proizvajalnih sredstev kot
skupne podlage pogojev dela
in življenja velike večine ljudi.
* Delegate pa zanima, kako
in v kolikšni meri se je družbeni dogovor o urejanju delovnega in obratovalnega časa uveljavil v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah?
Na vprašanje je Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije posredoval pismeni odgovor:
V SR Sloveniji v zvezi z urejanjem delovnega časa ne gre
za uveljavljanje družbenega
dogovora - ki je sicer res bil
pripravljen in tudi v javni razpravi, bil pa je republiškega in
ne zveznega karakterja - ampak za aktivnosti za uveljavitev
priporočil in sklepov Skupščine SRS. Ta priporočila in sklepi predstavljajo sintezo usmeritev iz javne razprave o omenjenem družbenem dogovoru,
potrebna pa so bila zato, ker bi
poročevalec

samo s premikom urnih kazalcev začeli z delovnim časom
še v zgodnejših urah, kar bi
imelo določene negativne posledice, predvsem v manjši delovni storilnosti, škodljivih
vplivih na zdravje in prehrano
ter večjem številu nesreč pri
delu.
V SFRJ aktivnost glede sprememb delovnega časa poteka
na podlagi določb zakona o
računanju časa, ki v svojem 3.
členu usmerja delavce OZD,
da določijo delovni čas tako,
da bodo delo opravljali v času
dnevne svetlobe. Za ta namen
v vseh republikah in pokrajinah potekajo različne aktivnosti, od akcij družbenopolitičnih organizacij ali priporočil
družbenopolitičnih skupnosti
oziroma izvršnih svetov za premik delovnega časa v skladu z
določbami zakona do sprejema odlokov o spremembah
delovnega časa v organih
uprave, tako republiških kot
občinskih (v Črni gori npr. državna uprava od 27. 3. začne z
delom ob 8. uri, v Bosni in Hercegovini od 31. 3. ob 7.30 uri
itd).
V zvezi s takim neenotnim
uresničevanjem obravnavane
usmeritve v posameznih republikah in pokrajinah je Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije s
pismom pozval Zvezni izvršni
svet, da sproži potrebne aktivnosti za enotno urejanje tega
vprašanja v SFRJ.

- Kakšna je resnična predvidena
politika prispevkov za samoupravne
interesne skupnosti občine?
Skupina delegatov za Zbor
združenega dela Skupščine
občine Maribor Tabor je postavila naslednje delegatsko
vprašanje:
Ni še minilo dolgo časa, ko
smo prenesli del prispevkov
za samoupravne interesne
skupnosti iz osebnih dohodkov med prispevke iz dohodka. Zadnji nepričakovani in
neprijetni dogodki na področju prispevkov iz osebnih dohodkov pa nam obetajo, da se
bomo kmalu znašli na stari višini prispevkov. Zaostrene
omejitve rasti sredstev za
osebne dohodke v odnosu na
dohodke in nenehno povečanje obremenitev osebnih dohodkov kaže, da želimo glavni
del bremena gospodarske
stabilizacije prevaliti na občutno slabšanje življenjske
ravni delavcev. Smo za odrekanje, vendar ne v korist drugih in še to na nesamoupravni
način. S takšno politiko se nikakor ne strinjamo in zahtevamo, da se nam od občinskih oziroma republiških organov zagotovijo dogovori na
naslednja vprašanja:
1. Kakšna je resnična predvidena politika prispevkov za
samoupravne
interesne
skupnosti občine?
2. Kako je mogoče, da smo
ob tako širokem delegatskem
sistemu šele po odločitvi o
večjih prispevkih izvedeli za
spremembe?
3. Kdo je konkretno poleg
delegatov še odgovoren za
nepričakovano povečanje prispevkov, ki povzroča ob velikih podražitvah veliko nezadovoljstva med delavci?
Menimo, da v sedanjih razmerah ne bi bilo primerno
graditi novih dragih muzejev
kot to nekateri napovedujejo.
Kaj in kako bomo napravili,
da bomo končno sposobni
obvladati politiko cen v naši
družbi?
Na vprašanje je Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije posredoval pismeni odgovor:
1. Kakšna je resnična predvidena politika prispevkov za
samoupravne interesne skupnosti občine?
Resolucija o politiki družbenogospodarskega razvoja SR
Slovenije v 1983. letu določa,
da bodo sredsta za zadovoljevanje skupnih potreb oblikovana v odnosih svobodne menjave dela, rasla za polovico
počasneje od rasti dohodka
To pomeni, da bi se ob predvideni rasti dohodka za 21,4%

sredstva za zadovoljevanje
skupnih potreb lahko povečala
v globalu ža 10,7%, V ta okvir
niso vključena sredstva Skupnosti za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in starostno zavarovanje kmetov, za katera resolucija opredeljuje povečanje za 29,2%. Samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti so bile v skladu z resolucijo dolžne prilagoditi planirano vrednost svojih
programov tem okvirom. Kljub
veliki stopnji usklajenosti planirane vrednosti programov,
pa so bile v začetku leta uveljavljene prispevne stopnje višje, kot bi morale biti glede na
dogovorjene okvire. Tako je
zbir planiranih združenih sredstev za občinske samoupravne
interesne skupnosti za 1,9%
presegel dogovorjene okvire,
za republiške samoupravne interesne skupnosti pa za 1,2%.
Povprečna prispevna stopnja
za občinske samoupravne interesne skupnosti je v januarju
znašala 21,30% od osebnega
dohodka in je bila po oceni
previsoka za 0,85% od osebnega dohodka glede na dogovorjene okvire; za vse republiške samoupravne interesne
skupnosti je le-ta znašala
15,49% in je bila previsoka za
0,7% od osebnega dohodka.
Takoj v januarju se je pričela
akcija za ustrezno znižanje prispevnih stopenj in sicer tako,
da sredstva samoupravnih interesnih skupnosti ne bi presegla dogovorjenih okvirov za
1983. leto. Po podatkih občinskih izvršnih svetov so do aprila občinske samoupravne interesne skupnosti znižale prispevne stopnje za 0,85% od
osebnega dohodka. Prispevne
stopnje republiških samoupravnih interesnih skupnosti
pa se znižujejo za 0,7% od
osebnega dohodka. Skupno
znižanje prispevnih stopenj
znaša 1,55% od osebnega dohodka. S tem so po ocenah ob
planirani rasti osebnih dohodkov prispevne stopnje v globalu usklajene z okviri republiške
resolucije.
V posamezni občini opredeljujejo politiko prioritet in
usmeritve na področju posameznih družbenih dejavnosti v
odvisnosti od materialnih
možnosti in konkretnih razvojnih problemov. To pomeni, da
se v SR Sloveniji dogovarjamo
z republiškimi akti le za globalen okvir, medtem ko rast sredstev za posamezne dejavnosti
v občinah opredeljujejo v okvi9

ru občinskih bilanc s planskimi akti, ki jih sprejemajo v občini Zato lahko politiko prispevkov za občinske samoupravne interesne skupnosti
ugotavljamo le na ravni občine, na republiški ravni pa pripravljamo za občinske samoupravne interesne skupnosti
zbirni pregled skladnosti planiranih programov in sredstev
glede na skupno dogovorjene
usmeritve.
2. Kako je mogoče, da smo
ob tako širokem delegatskem
sistemu šele po odločitvi o
večjih prispevnih stopnjah
izvedeli za spremembe?
3. Kdo je kontretno poleg
delegatov še odgovoren za nepričakovano povečanje prispevkov, ki povzroča ob velikih podražitvah veliko nezadovoljstva med delavci?
V začetku leta veljavne prispevne stopnje so v samoupravnih interesnih skupnostih
sprejemali v decembru lani.
Takrat še niso razpolagali s
podatki o ustvarjenih presežkih v 1982. letu, saj so le-te
lahko ugotovili večinoma šele
v januarju ali celo kasneje (za
prispevke na osnovi dohodka
po zaključnem računu). Zato
pri planiranju združevanja
sredstev za letos samopravne
interesne skupnosti niso mogle v celoti poračunati teh presežkov z ustreznim znižanjem
prispevnih stopenj - to so morale opraviti v naslednjih mesecih
Dodatno so samoupravne
interesne skupnosti pri določanju prispevnih stopenj računale s prenizko rastjo osebnih
dohodkov za 1983 leto V povprečju so zato morale znižati
prispevne stopnje za 0,5% od
osebnih dohodkov. Ob predlogu resolucije se je v bilanci
računalo s povečanjem prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za 1,95%
(zaradi hitrejše rasti števila
upokojencev, prenosa obveznosti za pokojnine borcev v to

skupnost ter zagotavljanja nujne likvidnosti pri izplačevanju
pokojnin) ter skupnim povečanjem stopenj davkov iz osebnih dohodkov za 0,7% (0,3%
povečanje republiškega davka
iz osebnega dohodka za pokrivanje obveznosti SR Slovenije
do zveznega proračuna in
uvedba posebnega republiškega davka za zagotavljanje
republiških blagovnih rezerv v
višini 0,4% osebnega dohodka). V času razprav o predlogu
republiške resolucije so bili
poleg teh predlogov prisotni
tudi variantni predlogi npr. za
neposredno financiranje dela
zveznega proračuna iz osebnih dohodkov (pokrivanje potreb JLA).
Glede na postopek planiranja in sprejemanja planskih
aktov in prispevnih stopenj v
občinskih samoupravnih interesnih skupnostih ter po drugi
strani obveznost samoupravnih interesnih skupnosti, da
objavijo prispevne stopnje za
prihodnje leto v decembru
preteklega leta, morajo v občinah zagotoviti, da ob bilanci
sredstev informirajo delavce o
višini združevanja sredstev kot
izhaja iz sprejetih planov in
programov. Ugotavljamo pa,
da so bile tudi tokrat prisotne
težnje, da se v posameznem
okolju omogoči zagotavljanje
skupnih potreb v materialnih
okvirih, ki niso v skladu z dogovorjeno politiko. Le tako si
je moč razlagati dejstvo, da so
bile v začetku leta veljavne prispevne stopnje v posameznih
občinah celo za 4,5% previsoke. Izvršni svet Skupščine SR
Slovenija je v okviru svojega
delovnega sodelovanja z občinskimi izvršnimi sveti že v
začetku leta opozoril na odgovornost občinskih izvršnih
svetov za tekoče spremljanje
gibanj sredstev občinskih samoupravnih interesnih skupnosti in uresničevanje selektivne politike skupne porabe v
občini v globalno dogovorjenih okvirih.

- Kaj z olimpijskimi objekti po
olimpiadi?
Delegatsko vprašanje, ki ga
je na 7. seji zbora združenega
dela skupščine občine Jesenice postavil delegat tozd
energetika železarne Jesenice tov* Martin Junež, dne 2.
12. 1982 in je namenjeno
Zveznemu zboru Skupščine
SFRJ:
Glede na to, da v našem
skupščinskem sistemu lahko
delegat delavskega sveta
prek predstavnika delavskega sveta v zboru združenega
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dela občinske skupščine zastavi vprašanje Zveznemu
zboru skupščine SFRJ, izkoriščamo to možnost in postavljamo delegatsko vprašanje
Zveznemu zboru Skupščine
SFRJ in sicer:
V času, ko se borimo za zunanjo likvidnost države, za
vsako devizo, ki jo potrebujemo za uvoz repromateriala
(občasno se zgodi, da nam
primanjkuje nakaterih vrst živil, za nakup bencina smo

uvedli bone, v nekaterih predelih SR Srbije in SR Makedonije so uvedli bone za nakup
nekaterih vrst živil, v časopisju se pojavljajo teme, iz katerih je razvidno, da se razmišlja o razpisu družbenega posojila, uvedli smo depozit za
prehod meje, kar vse to razumemo, saj bodo ti ukrepi pomagali k ekonomsko bolj stabilni SFRJ), ne moremo razumeti, da si v takih časih upamo organizirati olimpijske
zimske igre v Sarajevu, ko so
nekatere ekonomsko močnejše države odstopile od take
zamisli. Mnenja smo, da če
sedaj odpovemo te zimske
igre, je to lahko samo v našo
korist. Če pa se bodo igre
vseeno izvedle, pa nas zanima, kaj bo z olimpijskimi objekti po končani olimpiadi kdo jih bo vzdrževal; npr. kaj
bo s skakalnicami, bob stezo,
ledeno ploskvijo za hitrostno
drsanje itd.
Ali nimamo že dovolj zgrešenih investicij?
Za primer si vzemimo kongresni center Sava v Beogradu, ki dolguje denar za ogrevanje za preteklo leto in posluje z izgubo, poleg tega pa
avtor članka, ki je izšel v sobotni prilogi Dela dne 6. 11.
1982 navaja, da niti en vijak v
poslopju ni domače izdelave.
Vsi kongresi, simpoziji in posvetovanja na vsem Balkanu
ne bi bili dovolj, da bi zmogljivost tega velikana izkoristili
100%.
Ne bomo zadovoljni z odgovorom, da bi s tem, če sedaj
odpovemo izvedbo iger, škodovali ugledu SFRJ.
Iz sobotne priloge Dela dne
30. 10. 1982 vidimo, da smo na
61. mestu držav, glede na boniteto pridobitve posojil pri
mednarodnih bankah. Pred
nami so države, kot so: na 37.
mestu Portugalska, na 42.
mestu Madžarska, na 46. mestu ČSSR, na 48. mestu Argentina, na 49. mestu Brazilija, na 57. mestu Irak in Bolgarija na 58. mestu. To pa so za
laika dovolj zgovorni podatki.
Na vprašanje je Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije posredoval naslednji pisni odgovor:
V zvezi z vprašanjem »Kaj bo
z olimpijskimi objekti po končani olimpijadi in kdo jih bo
vzdrževal«, ki ga je na 7. seji
zbora združenega dela SOB
Jesenice postavil delegat
TOZD Energetika Železarne
Jesenice, dajemo naslednji
odgovor: na osnovi gradiva, ki
ga je Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije posredoval
Republiški komite za energetiko in industrijo SR BiH:
Že od samega začetka ra-

zmišljanj oziroma od sprejetja
pobude za kandidiranje za
prevzem organizacije 14. zimskih olimpijskih iger je bilo v
ospredju zlasti vprašanje ekonomske upravičenosti celotnega projekta in je nazadnje
tudi odločilno vplivalo na
končno odločitev.
Posamezni olimpijski objekti
so locirani tako, da tvorijo kar
najbolj zaokroženo celoto in
da se funkcionalno vključujejo
v športno-turistično ponudbo
in da lahko služijo tudi gospodarskim in kulturnim potrebam.
Posamezni objekti, kot so
smučarske skakalnice, ki se sicer poredkoma uporabljajo za
športne prireditve, so postavljene v okolju, ki je namenjeno
tudi nordijskim in alpskim
smučarskim disciplinam in se
zato lahko obstoječe žičnice
uporabljajo" tudi za tekmovalno in rekreacijsko alpsko smučanje, spremljajoči objekti pa
lahko služijo tudi za bivanje.
Kombinirana steza za bob in
sankanje je grajena tako, da je
sestavljena iz treh samostojnih
delov in se glede na namen
(rekreacija, treningi, tekmovanja) lahko zaledenijo le posamezne enote.
Pomembno je tudi to, da je
ta steza locirana v pasu, ki je
tudi sicer namenjen športu in
rekreaciji, z manjšimi dodatnimi naložbami pa se lahko hladilne naprave izkoristijo tudi
za hlajenje skladišč.
Steza za hitrostno drsanje v
kompleksu Zetre je bila že v
začetku
zelo
obiskana
(210.000 začetnikov v okviru
»osnovne šole drsanja« ter
60.000 udeležencev rekreativnega drsanja v slabem mesecu
in pol).
Centra Zetra in Skenderija
sta projektirana za več namenov (prodajalne, skladišča,
razstavni prostori, kongresna
in kulturna dejavnost in podobno). Hoteli in drugi objekti
so prav tako grajeni v okoljih,
kjer se normalno vključujejo v
zadovoljevanje potreb mesta
oziroma turizma.
Že pri snovanju celotnega
projekta Izgradnje olimpijskih
objektov je bila stalno v ospredju tudi skrb za njhovo uporabo in vzdrževanje po igrah. Na
podlagi republiškega zakona o
javnih smučiščih iz leta 1980 je
bil sprejet sklep o ustanovitvi
posebne delovne organizacije,
ki že sedaj skrbi za funkcioniranje in vzdrževanje objektov.
Financiranje obratovanja in
vzdrževanja temelji na prispevkih neposrednih uporabnikov,
zagotovljeni pa so tudi nekateri drugi viri za posamezne objekte (na primer turistična takporočevalec

sa, taksa za uporabo posameznih objektov, del prihodka od
žičnic, ekonomska propaganda, organizacija športnih šol,
vstopnine, gostinske usluge,
prodaja spominkov in podob-

no). Prav tako je zagotovljeno
tudi prelivanje sredstev za
vzdrževanje ekonomsko deficitarnih objektov v okviru celotnega kompleksa olimpijskih
objektov.

ZBOR OBČIN - 11. 5. 1983
- Kreditni pogoji za naložbe v
kmetijstvu se zaostrujejo
Tudi na Zbor občin je bilo zastavljeno enako vprašanje
skupine delegatov Skupščine občine Kranj v zvezi s
kreditnimi pogoji za naložbe v kmetijstvu kot na Zboru
združenega dela.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je posredoval enak
odgovor, ki ga objavljamo v tej številki Poročevalca.
«
S
- Kdaj intervencijski odkup
kmetijskih in živilskih proizvodov?
Na Zboru občin'je bilo v zvezi z intervencijskim odkupom
kmetijških in živilskih proizvodov zastavljeno enako
vprašanje skupine delegatov Skupščine občine Slovenska
Bistrica kot na Zboru Združenega dela.
Izvršni svet Skupščine Slovenije je posredoval enak
odgovor, ki ga objavljamo v tej številki Poročevalca
- Kakšne kazni za tiste, ki niso
plačali depozitov?
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v 'Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz
občine Ljubljana Šiška je ob
obravnavi informacije o obmejnem sodelovanju SR Slovenije s sosednjimi državami
in pokrajinama na 16. seji
Zbora občin dne 20. aprila
1983, zastavila vprašanje, ali

poročevalec

in kakšni ukrepi so bili sprejeti proti tistim, ki so prešli prek
meje, ne da bi plačali depozit
in, koliko je bilo takšnih primerov v Sloveniji doslej?
Po naših podatkih, je bilo na
mejnih prehodih na območju
SR Slovenije, v prvih treh mesecih letošnjega leta, predla-

ganih s strani carinskih organov v postopek deviznemu inšpektoratu 2015 oseb, ker so
kljub opozorilu nadaljevale
potovanje v tujino, depozita pa
niso hotele plačati. S točnimi
podatki in o nadaljnih ukrepih
zoper take osebe razpolaga

Zvezni devizni inšpektorat v
Beogradu, del podatkov pa
ima tudi Zv.ezni devizni inšpektorat, oddelek za SR Slovenijo,
cesta VII Korpusa št. 1, Ljubljana, za osebe s stalnim bivališčem na območju SR Slovenije.

- Obveznosti zavezancev niso enake
obveznostim podpisnikov
1. Skupina delegatov za delegiranje delegata v zbor občin skupščine SR Slovenije
Skupščine občine Ravne na
Koroškem ima ob obravnavi
predloga zakona o določitvi
stopnje za združevanje sredstev rezerv v sklad skupnih
rezerv gospodarstva Slovenije v letu 1983 za zavezance, ki
niso sprejeli samoupravnega
sporazuma pomislek, da obveznosti zavezancev po zakonu niso izenačene z obveznostmi podpisnikov samoupravnega sporazuma, saj za
leti 1980 in 1981 ne bodo poravnali obveznosti.
Na vprašanje je Izvršni svet
skupščine SR Slovenije posredoval pismeni odgovor:
Skupina delegatov za delegiranje delegata v zbor občin
Skupščine SR Slovenije iz Raven na Koroškem ima ob
obravnavi predloga zakona o
določitvi stopnje za združevanje sredstev rezerv v sklad
skupnih rezerv gospodarstva
Slovenije v letu 1983 za zavezance, ki niso sprejeli samoupravnega sporazuma pomislek, da obveznosti zavezancev po zakonu niso izenačene
z obveznostmi podpisnikov sa-

moupravnega sporazuzma, saj
za leti 1980 in 1981 ne bodo
poravnali obveznosti.
Naveden pomislek oziroma
bojazen skupine delegatov je
odveč, saj so zavezanci za
združevanje sredstev rezerv v
sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije, ki do leta
1980 niso sprejeli sporazuma o
združevanju sredstev rezerv v
republiški sklad skupnih rezerv, obveznost za leto 1980
poravnali na podlagi zakona, s
katerim so bili k plačilu zavezani vsi nepodpisniki omenjenega Samoupravnega sporazuma. Zakon je bil objavljen v
Uradnem listu SRS, št. 11/81
Podobno so tudi v letu 1982
poravnali obveznosti po zaključnem računu za leto 1981
vsi zavezanci za združevanje
sredstev rezerv neodvisno od
tega ali so dotlej podpisali samoupravni sporazum ali ne,
saj je bil za to leto sprejet zakon, s katerim je bila določena
povečana stopnja za obračun
in vplačilo obveznosti za leto
1981 za vse organizacije združenega dela zavezanke za
združevanje sredstev. Ta zakon je bil objavljen v Uradnem
listu SRS, št. 39/81.
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Nove carinske olajšave za izvozno
gospodarstvo
& Uvoz surovin in reprodukcijskega materiala, realizirana na podlagi blagovnih
kreditov in namenjen proizvodnji za izvoz, mora biti oproščen carine
9 Blago, izdelano iz uvoženih materialov je treba izvoziti v predvidenem znesku in
v roku devetih mesecev
• Nadzorstvo nad celotnim uvozom na podlagi te ugodnosti bodo opravljale
carinarnice
• Nova verzija dopolnitev Zakona o carinski tarifi predvideva precej manjše
možnosti uporabe te ugodnosti, saj velja le za uvoz na podlagi blagovnih kreditov
in določeni vrednosti, Osnutek
V okviru dogovorjene eko- mi), plačevala carina. Pogoj za lagi te olajšave.
Podrobnejše predpise o na- zakona predvideva denarno
nomske politike za letos so to pa je, da je uvoženo blago
največje naloge za izvozno go- plačano s sredstvi blagovnih činu in postopku vlaganja do- kazen za prekršek v znesku
spodarstvo, saj tako zahtevajo kreditov, ki se uporabljajo na kumentacije za izvedbo uvoza desetkratne neplačane carine
problemi na področju devizne podlagi Zakona o najemanju in izvoza na tej podlagi, prav za uvoz. Za odgovorno osebo v
likvidnosti države. Za uresniči- določenih blagovnih kreditov v tako pa način nadzorovanja taki organizaciji pa je predvitev teh nalog je proizvajalcem tujini v letih 1983 in 1984 ali na delovanja na tem področju pa dena denarna kazen v znesku
blaga za izvoz nujno treba za- podlagi drugega zakona, ki naj bi sprejel zvezni sekretar od 3.000 do 20.000 dinarjev.
Če prosto uvoženo blago orgotoviti boljše pogoje gospo- predvideva uporabo tujih kre- za finance, in sicer potem, ko
dobi mnenje Zvezne carinske ganizacija ne uporabi v proizdarjenja in milejši ekonomski ditov za te namene.
Uvoznik, ki izkoristi to ugo- uprave. Rok za sprejetje teh vodnji za izvoz, Osnutek zakopoložaj. To pa je tudi eno temeljnih načel Osnutka zakona dnost, mora poleg deklaracije predpisov je 8 dni od uveljavi- na napoveduje varstveni ukrep
odvzema tega blaga, ki bo
o dopolnitvi Zakona o carinski predložiti pristojni carinarnici tve omenjenega Zakona.
odvzeto tudi, če ni izvoženo v
tarifi (AS 189), ki ga je Zvezni tudi podatke o vrsti in vrednopredvidenem roku.
izvršni svet poslal v obravnavo sti blaga, ki ga bo izvozil in NADZORSTVO NAD
Skupščini SFRJ. ZIS predlaga, pismeno izjavo, da bo v roku UPORABO
ZAVRNJEN PRVOTNI
da bi ga sprejeli po hitrem po- devetih mesecev od dneva
stopku, saj sodi, da bi Zakon uvoza, proizvedeno blago UVOŽENEGA BLAGA
Osnutek zakona nadalje PREDLOG
morali čimprej uveljaviti. Za opredeljene vrednosti tudi
V našem sistemu doslej ni
sprejetje tega Zakona je pri- izvozil Izjemoma bi se ta rok predlaga, da Zvezna carinska
stojen Zbor republik in pokra- lahko podaljšal še za največ uprava v celoti nadzoruje bilo carinskih olajšav za uvoz
jin.
dva meseca, če je to potrebno opravljen izvoz in uvoz. Oprav- surovin in reprodukcijskega:
zaradi dokončanja proizvod- ljala bi vso evidenco o uvozu in materiala, namenjenega proiz
nje, za katero je uvoz odobren. izvozu blaga na podlagi pred- vodnji za izvoz, čeprav je v sveOPROSTITEV CARINE
Po Osnutku zakona bi lahko laganih dopolnitev Zakona o tu taka olajšava znana. Za ureOsnutek zakona o dopolnitvi Zvezna carinska uprava " po- carinski tarifi, o njej pa naj bi sničevanje načrtovanega deZakona o carinski tarifi predla- daljšala ta rok le na zahtevo obveščala Zvezni sekretariat viznega priliva v letu 1983 pa je
ga ugodnejše pogoje za oživ- vlagatelja deklaracije in ob za finance in Zvezni sekretariat nujna tudi taka oblika stimulaljanje proizvodnje, namenjene predhodno pridobljenem so- za zunanjo trgovino, vsakih cije. Zaradi tega je ZIS že koizvozu, in sicer v tem in pri- glasju Zveznega sekretariata šest mesecev pa bi predložila nec decembra lani predlagal
hodnjem letu, kar je tudi eden za zunanjo trgovino in Zvezne- tudi ZIS poročilo o izvajanju Skupščini SFRJ dopolnitev Zaomenjenega Zakona.
od ukrepov za učinkovitejše ga sekretariata za finance.
kona o carinski tarifi.
uresničevanje sprejete ekoPri tem je upošteval, da veZa primere nespoštovanja
Uvoz in izvoz blaga bi potenomske politike. Osnutek kal prek carinarnice, pristojne določb omenjenega Zakona so ljavni sistem vračanja carine
predlaga, da se ne bi za uvoz v kraju, kjer je sedež organiza- predvidene precej visoke kazni ne zagotavlja polne kompensurovin in reprodukcijskega cije združenega dela, ki proi- za organizacije združenega zacije izvoznemu gospodarmateriala, namenjenega proiz- zvaja blago za zvoz, tako da bi dela in za odgovorne osebe v stvu za stroške pri uvozu surovodnji blaga za izvoz (ki se pla pristojna carinarnica tudi nad- njih. Če na primer organizacija vin in reprodukcijskega matečuje s konvertibilnimi deviza- zorovala izvoz in uvoz na pod- združenega dela ne bi upora- riala, namenjenega proizvodX»60 bila prosto uvoženega repro- nji za zvoz. Upošteval je tudi,
oooocooooooo
dukcijskega materiala in suro- da program ukrepov za uresni*IN- K vin za proizvodnjo blaga za čevanje ekonomska politike za
OSNUTEK ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O CARIN
SKI TARIFI - AS 189
n izvoz ali pa tega izvoza ne bi leto 1983 napoveduje preučesoooosooo»ooec<>oo'A izpeljala v predvidenem roku vanje sistema za spodbujanje
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izvoza. ZIS je že takrat predložil, da bi izvozno gospodarstvo
letos oprostili dajatev na uvoz
surovin in reprodukcijskega
materiala, namenjenega izvozu, kar naj bi zamenjalo vračanje carin
O tem predlogu pa ni bilo
doseženo soglasje skupščin
republik in pokrajin. K Osnutku tega Zakona je dalo soglasje sedem skupščin. Skupščina
SR Bosne in Hercegovine pa
ga ni dala, ker je menila, da bi
sprejetje tega Zakona pomenilo oblikovanje novega sistema
spodbujanja
ekonomskih
odnosov s tujino, ki bi deloval
poleg obstoječega. Poleg tega
je Skupščina BiH poudarila, da
bi tak ukrep negativno vplival
na procese zamenjave uvoženih surovin z domačimi, da bi
se zmanjšali izvirni prihodki
proračuna federacije, s tem pa
tudi sredstva za spodbujanje
izvoza, kakor tudi, da bi carinarnice izredno težko nadzorovale izvajanje tega ukrepa.
Ob upoštevanju tudi drugih
razlogov, ki jih je navedla
Skupščina SR Bosne in Hercegovine in ob upoštevanju ocene, da je sprememba carinske
tarife nujen ukrep za spodbujanje izvoza, je Zvezni izvršni
svet sedaj predložil ta Osnutek
zakona o dopolnitvi Zakona o
carinski tarifi, ki je le nova inačica prejšnjega predloga. Besedilo predpisuje obveznost,

da bi carine oprostili le uvoz
surovin in reprodukcijskega
materiala, namenjenega proizvodnji za izvoz v letih 1983 in
1984, ki se plačajo s sredstvi
blagovnih kreditov. Na ta način so bistveno bolj opredeljeni in tudi zoženi pogoji za
oprostitev plačevanja carine
pri uvozu, tako da ne bi bila
ogrožena domača proizvodnja
surovin in reprodukcijskega
materiala.
Sprejetje tega Zakona ne bi
smeli tolmačiti kot spremembo
veljavnega koncepta spodbujanja izvoza, posebej poudarja
obrazložitev Zakona. Dodaja
pa tudi, da zapleteni ekonomski tokovi terjajo tudi na tem
področju sprejetje izjemnih
ukrepov, ki bodo zagotovili
učinkovitost izvajanja predvidenega programa ekonomske
stabilizacije, posebej na področju zunanje likvidnosti države.
OLAJŠANJE
POLOŽAJA
IZVOZNEGA
GOSPODARSTVA
Temeljni namen Osnutka zakona je olajšanje položaja
izvoznega gospodarstva in
izboljšanje pogojev gospodarjenja. Kako je to nujno potrebno, kažejo že podatki o gibanju uvoza in izvoza v prvih
dveh mesecih letos. Planirani

mednarodne

tokovi menjave s tujino v tem
obdobju niso povsem doseženi. Čeprav se je izvoz povečal
za 6 odstotkov v primerjavi z
letom poprej, uvoz pa se je
zmanjšal za 15 odstotkov, podatki kažejo, da se je najbolj
zmanjšal uvoz reprodukcijske•ga materiala - za 18 odstotkov,
blaga za široko porabo - za 13
odstotkov, medtem ko je uvoz
opreme ostal na lanskoletni
ravni. Prav to vpliva na zelo
neugodno strukturo uvoza s
konvertibilnega območja, od
koder je bilo za 27 odstotkov
manj uvoženega reprodukcijskega materiala, za 26 odstotkov manj blaga za široko porabo, medtem ko se je uvoz
zmanjšal le za odstotek.
Take težnje bi lahko ogrozile
uresničevanje
planiranega
izvoza na konvertibilno območie, kar je tudi vzrok, da se
je ZIS odločil za ta ukrep, ki
mora vplivati na pocenitev
proizvodnih stroškov izvoznega gospodarstva.
Pravi učinek tega ukrepa je
znan. V planiranem izvozu našega blaga na konvertibilno
območje v znesku 443,8 milijarde dinarjev, je delež uvoženega reprodukcijskega materiala ocenjen na 12 odstotkov,
tako da znaša 53,2 milijarde
dinarjev. Lani je za uvoz tega
blaga znašala povprečna carinska stopnja 7,61 odstotka.
Mogoče je izračunati, da bi

učinek predlagane oprostitve
carin znašal 14,11 milijarde dinarjev. Za toliko bi se zmanjšali tudi izvirni prihodki proračuna federacije, ki pripadajo Interesni skupnosti za ekonomske odnose s tujino. Vendar bi
se hkrati tudi zmanjšali odhodki Interesne skupnosti, ker bi
bilo po sprejetju tega Zakona
ukinjeno vračanje carin. Taka
rešitev pa je tudi odgovor na
eno od pomembnih pripomb
Skupščine SR Bosne in Hercegovine.
Naše gospodarstvo letos ne
bo moglo uvažati surovin in reprodukcijskega materiala, ki
ga je moč kupiti v državi, saj
zelo primanjkuje deviznih
sredstev. Rešitve v Osnutku
zakona pa so namenjene le organizacijam združenega dela,
ki morajo uvažati surovine in
reprodukcijski material zaradi
zagotavljanja proizvodnje za
izvoz. Prav ta proizvodnja mora vplivati na izboljšanje dinarske likvidnosti teh organizacij
in poceniti proizvodnjo za
izvoz. Zagotoviti pa mora tudi
pogoje za čimbolj učinkovito
in hitrejšo organizacijo proizvodnje za izvoz.
Zaradi vsega tega sodi predlagana carinska oprostitev
med ukrepe za učinkovitejšo
uporabo tujih blagovnih kreditov v njihovem temeljnem namenu - namenjena je krepitvi
zunanje likvidnosti države.

pogodbe

Posojilo za projekt varstva človekovega
okolja - Tuzla
• Mednarodna banka za obnovo in razvoj je odobrila regionalnemu podjetju»Kompred« iz Tuzle posojilo 30 milijonov dolarjev za projekt varstva človekovega
okolja - Tuzla
• Skupni rok vračanja posojila je 15 let s spremenljivo obrestno mero, ki je na dan
podpisa znašala 10,93 odstotka
Zvezni izvršni svet je poslal
Skupščini SFRJ Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o
garanciji (Projekt varstva človekovega okolja - Tuzla) med
SFRJ in Mednarodno banko za
obnovo in razvoj. Namen sprejetja !ega Zakona je zagotovi-

tev operativnosti posojila v višini 30 milijonov dolarjev, ki ga
daje ta banka na podlagi Pogodbe o posojilu, sklenjene
10. februarja 1983. Z njo je
Banka regionalnemu podjetju
»Kompred« iz Tuzle odobrila
kredit za Projekt varstva člove-

0 PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O S
0 GARANCIJI MED SFRJ IN MEDNARODNO BANKO ZA b
fi OBNOVO IN RAZVOJ
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0
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kovega okolja Tuzla. Ker Jugoslavija po Pogodbi o posojilu
ni neposredni kreditojemalec,
je, skladno z določbami Statuta Banke, z njo 10. februarja
1983 v Washingtonu sklenila
poseben Sporazum o garanciji.
Za sprejetje tega Zakona je
pristojen Zbor republik n pokrajin
nhravif>-i • -7 L.
Po obrazložitvi Zakona izhaja IZ Sporazuma o garanciji
obveznost federacije, da kot

garant brezpogojno jamči kot
prva obveznica za točno in
pravočasno plačilo glavnice,
obresti in drugih bremen posojila, kakor tudi premij za odplačilo posojila pred rokom.
Federacija mora kot garant tudi jamčiti, da noben tuji dolg
ne bo imel kakršnekoli prednosti glede na posojilo Mednarodne banke za obnovo in
razvoj. To velja tako za dodeljevanje, realizacijo kot za razporejanje deviz, ki so pod nadzorstvom ali v korist Jugoslavi13

V obrazložitvi, ko govori o
je. Federacija se nadalje obvezuje, da ne bo prevzemala ali posojilnih pogojih, je med drupa dovolila prevzemanja ka- gim zapisano, da skupna odkršnihkoli ukrepov, ki bi pre- plačilna doba znaša 15 let, in
prečevali posojilojemalcu, da sicer s spremenljivo obrestno
bi lahko izpolnjeval obveznosti mero. Na dan podpisa pogodpo Pogodbi o posojilu. Obve- be je ta znašala 10,93 odstotzuje pa se tudi, da bo v mejah ka. Provizija za neizkoriščeni
svojih pooblastil sprejemala del posojila znaša 0,75 odstotukrepe, ki so nujno potrebni za ka letno, enkratna provizija za
izpolnjevanje obveznosti po- znesek posojila pa znaša 1,5
odstotka. Posojilo se mora
sojilojemalca.

ANALIZE

operacionalizirati najpozneje v
treh mesecih od dneva podpisa pogodbene dokumentacije.
Predlog zakona med drugim
predvideva, da zvezni sekretar
za finance zagotavlja izvajanje
Sporazuma o garanciji, določene pa so tudi obveznosti SR
Bosne in Hercegovine, da federaciji povrne sredstva, če bo
ta morala poravnati dospele
obveznosti Mednarodne^ ban-

ke za obnovo in razvoj. Ce namreč posojilojemalec ne bo izpolnil dospele obveznosti v
predvidenem roku, bo morala
kot garant to obveznost izpolniti federacija. Pri tem bo Služba družbenega knjigovodstva
po nalogu zveznega sekretarja
za finance znesek te obveznosti prenesla iz prihodkov SR
Bosne in Hercegovine v korist
federacije.

IN OCENE

Največ vlog

delovnih

ljudi

in občanov se

nanaša na stanovanjsko-komunalne
zadeve
§ Najvišji organi federacije so dobili lani 15.523 vlog in predlogov, kar je v
primerjavi z letom 1981 za 4 odstotke manj
• Delavci v gospodarstvu, zdravstveni in prosvetni delavci ter upokojenci najpogosteje vlagajo zahtevo za dodelitev stanovanja
• V vlogah s področja stanovanjskih sporov je največ zahtev za odložitev izvršitve
sodnega sklepa o izselitvi iz stanovanja ali opozarja na počasnost postopka pred
sodišči, kot tudi na neizvrševanje sodnih sklepov
• Z uvajanjem samoprispevka občani najpogosteje zahtevajo pojasnilo o razlogih
za uvajanje, načinu zadolževanja, oprostitvah in olajševali plačevanja, kot tudi o
načinu uporabe zbranih sredstev
• Veliko število vlog se nanaša na probleme, ki so povezani z izvajanjem ukrepov
ekonomske stabilizacije — na zmanjšanje življenjskega standarda, zviševanje cen
in motnje v preskrbi
Te ocene so navedene v po- v preteklih letih, čeprav so tudi pomoč obračajo tudi delavci z
Predsedstvu SFRJ, Skupščiročilu
o delu Biroja za vlogo in novi. Najštevilnejše so vloge, daljšo delovno dobo, ceio tisti
ni SFRJ in Zveznemu izvršnepredloge
Skupščine SFRJ za- ki se nanašajo na življenjska pred upokojitvijo.
mu svetu je bilo v letu 1982
Posebno kategorijo občaobčanov - stanoposlanih 15.523 vlog in predlo- leto 1982, ki je bilo poslano vprašanja
problematiko, delo in nov z nerešenim stanovanjgov, od tega 10.927 pismenih delegatom v Skupščini SFRJ v vanjsko
skim vprašanjem predstavljajo
in drugo.
vlog. Od tega je dobilo Pred- obravnavo. V poročilu je pre- zaposlovanje
Čeprav je v primerjavi s mirnodobni vojaški invalidi. Z
sedstvo okrog 53 odstotkov, gled obdelanih predlogov in skupnim
številom vlog število zakonom o temeljnih pravicah
Skupščina okrog 22 in ZIS pritožb po gradivu na katerega vlog iz stanovanjsko-komunalvojaških invalidov je družbeno
se
nanaša,
kot
tudi
ustrezni
taokrog 25 odstotkov. V primervarstvo mirnodobnih vojaških
nega
področja
še
naprej
najbelarni
prikazi
predlogov
po
javi z letom 1981 je število preinvalidov vključeno v sistem
večje,
se
je
lani
zmanjšalo
za
teritorialni
pripadnosti
vlagajetih vlog in predlogov v letu
varstva
vojaških vojnih invaliokrog
22
odstotkov.
Vlagatelji
teljev
in
po
organih
katerim
so
1982 manjše za okrog 4 odnamenjeni in pregled socialne so najpogosteje delovni ljudje dov, kar pomeni, da jim je zastotke.
in občani brez stanovanj, s sla- gotovljeno materialno in
Zmanjšanje števila vlog v le- Strukture vlagateljev.
bimi stanovanjskimi pogoji, zdravstveno varstvo. Ko pa je
tu 1982 je rezultat povečane
kot tudi tisti, ki menijo, da jim govor o uresničevanju pravic
možnosti družbe, da zadovolji VLOGE O
je bila storjena krivica glede do stanovanja te kategorije inpotrebam svojih občanov, kre- STANOVANJSKIH
validov za zdaj ni pozitivnih
pravice do stanovanja.
pitvi samoupravnih odnosov, PROBLEMIH
predpisov, ki bi urejali to graZ
zahtevami
za
dodelitev
kakor tudi razvijanja dela obdivo.
stanovanja
se
obračajo
delavci
Problemi na katere delovni
činskih komisij za vloge in
stanje, je poudarjepredloge. Zato je treba priča- ljudje in občani opozarjajo v v gospodarstvu, zdravstveni in noTakšno
ima svoj polikovati, da se bo ta trend nada- svojih vlogah in predlogih so prosvetni delavci, upokojenci tičniv informaciji,
in ne samo socialni vidik,
največkrat isti ali podobni kot in druge kategorije občanov. ker gre
ljeval tudi v prihodnjih letih.
za zelo mlade ljudi, ki
To so predvsem delavci s krajroo&ooscoocooooooooccoeacccecc
šo delovno dobo, ki v svojih so brez svoje krivde, pri izvršetemeljnih organizacijah zdru- vanju vojaške obveznosti, iz»OROČILO O DELU BIROJA ZA VLOGE IN PREDLOGE S ženega dela ne bodo mogli re- gubili zdravstveno sposobnost
S SKUPŠČINE SFRJ ZA LETO 1982
8 šiti stanovanjskega problema. in postali invalidi. Zaradi tega
O
'^sssosooooocoooe« So pa tudi primeri, da se za je treba zavzeto prizadevanje
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vseh dejavnikov družbe, da se
tej kategoriji državljanov SFRJ
zakonsko uredi pravica do stanovanja.
STANOVANJSKI SPORI
Več kot 42 odstotkov vseh
vlog in pritožb s stanovanjskokomunalnega področja se nanaša na stanovanjske spore. V
njih vlagatelji zahtevajo, da se
preloži izvršitev pravnomočnih
sodnih odločb, zlasti odločb o
izselitvi iz stanovanja, najpogosteje pa se pritožujejo nad
počasnostjo postopka pred
sodiščem združenega dela
nad delom sodišč sploh, posebej neizvrševanje oziroma počasno ali nepopolno izvrševanje pravnomočnih sodnih odločb v organizacijah združenega dela.
. Razlog za neizvrševanje sodnih odločb je predvsem v nerazvitih samoupravnih odnosih, kot tudi v nepopolni formulaciji sodnih odločb. Končno je tudi nepopolno definira-1
no sodno varstvo pravic delovnih ljudi pri dodeljevanju stanovanj pomemben dejavnik pri
neizvrševanju odločb. Z njimi
se le odpravi dokončen sklep
delovne organizacije o delitvi
stanovanj in določi obveznost,
da se opravi ponovna delitev
po določenem vrstnem redu.
Z vlogami s področja brezpravne gradnje iščejo delovni
ljudje najpogosteje pomoč in
posredovanje pri pristojnih
občinskih organih, da bi ustavili rušenje objektov, ki so bili
zgrajeni brez dovoljenja, ali pa
se pritožujejo zaradi rušenja.
Pogoste so tudi pritožbe, da
pristojni organi ne ravnajo
enako z vsemi občani, lastniki
brezpravno zgrajenih ' objektov. Posamezne občine tudi
tolerirajo takšno gradnjo, tako
da od lastnikov brezpravno
zgrajenih objektov izterjajo
prispevek za uporabo zemljišča, komunalnih storitev, za
gradnjo vodovodnega omrežja
in podobno. Pozneje pa izdajo
odlok o rušenju objektov in celo celih naselij.
V posameznih vlogah se občani pritožujejo, da je procedura dolga in zapletena pri izdajanju gradbenih dovoljenj.
Takšne pritožbe pošiljajo tudi
naši delavci na začasnem delu
v tujini.
PRITOŽBE S
PODROČJA DELOVNIH
RAZMERIJ
Ko je govor o vlogah s področja dela in delovnih razmerij se število leta 1982 v primerjavi z letom 1981 ni bistveno spremenilo - na najvišje orporočevalec

gane federacije se je obrnilo
skupaj 2.598 občanov in delovnih ljudi, kar je zmanjšanje za
2 odstotka. Najštevilnejše so
bile vloge s področja zaposlovanja in jih lahko razvrstimo v
dve skupini. Prvo sestavljajo
vloge, ki jih pošiljajo predvsem
nekvalificirani delavci brez zaposlitve, drugo skupino pa vloge, ki jih pošiljajo šolani in
strokovno izobraženi delavci,
ki se po končani šoli ali dobljeni kvalifikaciji prvič zaposlujejo.
Vloge s področja združenega dela, je poudarjeno v poročilu, se največkrat nanašajo na
razporeditev delavcev na
ustrezna dela in naloge, na delitev po ustvarjenih delovnih
rezultatih ter na kršitev pravic
delavcev iz delovnega razmerja. Vlagalci se pritožujejo, da
njihova razporeditev na druga
dela in naloge ni v skladu z
zakonom, da so oškodovani,
ker na teh delih in nalogah dosegajo manjši osebni dohodek.
Značilno je, da se število
vlog, ki se nanašajo na delovni
spor iz leta v leto povečuje, kot
tudi vlog iz stanovanjskega
spora. Te vloge največkrat zahtevajo, da se pospeši postopek pred sodiščem združenega dela, včasih pa tudi da se
preučijo pravnomočne odločbe teh sodišč. Takšne vloge
vlagajo največkrat tisti delavci,
ki so zahtevali od sodišča varstvo svojih pravic glede nezakonitega prenehanja delovnega razmerja ali razporeditve na
druga ustrezna dela in naloge.
V poročilu je poudarjeno, da
je neizvrševanje pravnomočnih sodnih odločb pomembno
družbenopolitično vprašanje,
ki neposredno vpliva na zaupanje občanov do organov, ki
odločajo o pravicah, dolžnostih in odgovornostih samoupravnih subjektov v našem
družbenopolitičnem in ustavno-pravnem sistemu.

V vlogah, ki se nanašajo na skoinvalidskega zavarovanja
komasacijo in arondacijo - se in socialnega varstva je pouindividualni kmetijski proizva- darjeno, da je bilo število teh
jalci pritožujejo čez delo komi- vlog v letu 1982 manjše za
sij za komasacijo, češ, da jim okrog 20 odstotkov kot v letu
je dodeljeno zemljišče, ki je 1981. Vloge največkrat vsebuslabše kakovosti od zemljišča, jejo zahteve, da morajo pokojki so ga dali v komasacijsko ninski in drugi prejemki doslemaso. Obenem pa se vloge v dneje spremljati znatnb povezvezi z razlastitvijo nanašajo v čane življenjske stroške in
glavnem na odškodnino za ra- opozarjajo, da upokojenci sozlaščeno premoženje. Občani dijo v kategorijo ekonomsko
se večinoma pritožujejo zaradi najbolj ogroženih. So tudi prizelo nizke ponudbe, ki je dana tožbe proti višini pokojnin uvekot pravična odškodnina, kar ljavljenih na podlagi odstopljepraktično onemogoča izven- nega zemljišča družbenosodno poravnavo in povzroča pravni osebi, pri čemer navajasodni spor.
jo, da ostarela gospodinjstva
Kar zadeva vloge glede sa- nimajo možnosti vplivati na
moprispevka 4se največkrat na- pogoje in višino teh prejemnašajo na razloge za uvedbo kov, temveč so prisiljena prisamoprispevka, na način za- stati na ponujeni znesek.
dolževanja, oprostitve plačila
Vloge, ki vsebujejo zahteve
in olajšave pri plačilu ter na
način uporabe sredstev, zbra- za priznanje pravice do bornih s samoprispevkom. Skup- čevske ali izredne pokojnine
na značilnost vseh vlog, ki se največkrat pošiljajo osebe, ki
nanašajo na uporabo sredstev ne izpolnjujejo zakonskih poiz samoprispevka so zahteve gojev za ureditev teh pravic.
Ko je govor o področju invapo popolnejši in objektivnejši
obveščenosti o načinu upora- lidskega zavarovanja so najpobe sredstev. Zaradi tega je tre- gostejše pripombe na delo inba posvetiti posebno pozor- validskih komisij in pa zavlačenost pravočasni in popolni ob- vanje postopka pri razporejaveščenosti delovnih ljudi in nju na drugo delovno mesto
občanov o vseh vprašanjih, ki na podlagi preostale možnosti.
se nanašajo na uvajanje in rea- Često se nanašajo pripombe k
lizacijo samoprispevka Kot je izvedenskim opravilom zdravbilo že poudarjeno je največje niške komisije -I. stopnje, ker
število vlog s področja premo- tega ne opravljajo na podlagi
ženjsko-pravnih razmerij, ki se ugotovitev pri pregledu zavananašajo na civilni spor. Naj- rovanca, temveč pretežno na
večkrat gre za pritožbe zoper podlagi medicinske dokumendelo sodišč, zaradi dolgega tacije, celo v primerih, kadar je
trajanja postopka. Kot pro- nepopolna.
blem pa se pojavlja tudi neizvrPoročilo zlasti "opozarja na
ševanje pravnomočnih sodnih probleme
ki jih v vlogah poodločb, kar povzroča upravi- udarjajo določene
čeno nezadovoljstvo. Tako po- invalidnih oseb. To kategorije
so predstaja vprašljiva učinkovitost vsem vzgoja in izobraževanje
celotnega pravnega sistema,
oseb, izbira posaj občan, ki ni uveljavil svoje poškodovanih
in strokovnega usposabpravice, popolnoma izgubi klica
ljanja, kot tudi pogoji za njihozaupanje v možnost družbene vo
profesionalno rehabilitaciintervencije oziroma realizaci- jo. Prav
zaradi slabe koorje svoje pravice, ki jo je poprej dinacije tako
in neizenačenih preduveljavil pred sodiščem.
kot tudi zaradi njihove
S področja carin in carinskih pisov,
nedosledne uporabe v praksi
prekrškov so vlagatelji najpo- ostajajo
nekatere nujne oblike
gosteje naši delavci na zača- varstva še
PREMOŽENJSKOvedno nedostopne
snem delu v tujini, ki pišejo o
nezavarovaPRAVNA RAZMERJA
negativnih mnenjih v zvezi z takoimenovanim
nim osebam. Tako se v okviru
Število vlog s področja pre- novimi carinskimi predpisi, ki same invalidne populacije,
moženjsko-pravnih razmerij je se nanašajo na uvoz določenih kljub isti vrsti in stopnji invalibilo v primerjavi z letom 1981 v predmetov in blaga iz tujine. dnosti, oblikujejo kategorije,
letu 1982 manjše za okrog 4 Večkrat se v teh vlogah opo- odvisno od republike oziroma
odstotke in je v primerjavi z zarja na skrajno* nekorektno pokrajine, po katerih predpisih
vlogami iz drugih podroeij še ravnanje nekaterih carinskih uveljavljajo dolpčene pravjce.
naprej veliko (3.203 vloge). V delavcev do naših delavcev, ki
Številne so tudi vloge oseb,
njih so nakazani problemi s začasno delajo v tujini.
ki so leta in leta kupovale v
področja komasacij in arondatujini zdravila, ki se pri nas ne
cij, razlastitev, nacionalizacij VLOGE S PODROČJA
proizvajajo oziroma ki jih ne
in samoprispevka. Največje POKOJNINSKOuvažamo, stroški za njihovo
število vlog s tega področja se INVALIDSKEGA
dobavo pa presegajo znesek
nanaša na civilni spor - uvedoločen
z odlokom, po kateljavljanje in varstvo premo- ZAVAROVANJA
rem lahko fizične osebe uvažaženjskih in drugih pravic pred
V delu poročila, ki se nanaša jo, prinašajo ali prejemajo
pristojnimi sodišči.
na vloge s področja pokojnin- predmete iz tujine.
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PROBLEMI
SOCIALNEGA
VARSTVA
Število vlog s področja socialnega varstva se je prav tako zmanjšalo, čeprav je viden
porast števila uporabnikov
raznih oblik tega varstva. Največ pritožb se nanaša na višino denarne pomoči kljub dejstvu, da so se v vseh republikah in pokrajinah ti zneski povečali, na nerazvitih področjih
še vedno ne zadostujejo za zadovoljitev eksistenčnega minimuma.
Institut nastanitve v ustanove socialnega varstva se premalo uporablja pri delu služb
socialnega skrbstva predvsem
zaradi omejenih sredstev, razen za otroke brez staršev,
otroke, za katere starši ne skrbijo in otroke s težjimi motnjami v psihofizičnem razvoju.
Zato je treba za uresničitev
socialne varnosti, ohranitev
standarda in napredek vseh
socialno-varstvenih
potreb
uživalcev socialnega varstva
še naprej krepiti materialno
osnovo socialnega varstva.
Izvajanje politike ekonomske
stabilizacije ne bi smelo ovirati
usklajevanja stalne denarne
pomoči z gibanji zajamčenega
osebnega dohodka na območju občine. Omejene možnosti
nerazvitih občin in regij zahtevajo razvijanje raznih oblik so-

lidarnosti, vsaj do stopnje, da ter drugih.
Občani opozarjajo na motese zagotovijo enotne minimalne pravice do socialnega var- no preskrbovanje trga, zlasti z
blagom za široko porabo, kar
stva.
je vplivalo na ustvarjanje nepotrebne psihoze negotovosti
VLOGE SPLOŠNEGA
glede preskrbe, umetno povZNAČAJA
praševanje po določenih artiV poročilu so posebej obde- klih in kopičenje čezmernih
lane vloge, ki so uvrščene pod zalog v gospodinjstvih.
V drugi skupini pa so vloge,
rubriko - ostalo, ki po vsebini
niso mogle biti obravnavane v ki se nanašajo na stanje na Konobenem od prejšnjih podro- sovu. Za razliko od leta 1981,
čij. Takšnih vlog je bilo v prete- ko so občani v svojih vlogah
klem letu 4.529, kar je poveča- reagirali na kontrarevolucionarne dogodke na Kosovu,
nje za okrog 27 odstotkov.
Veliko število vlog splošne- opozarjajo v letu 1982 na priga značaja se nanaša na pro- silno izseljevanje Srbov in Črbleme in pojave v zvezi z izva- nogorcev iz SAP Kosovo. Večji
janjem ukrepov ekonomske del vlog se nanaša na splošno
stabilizacije. V njih je podpora stanje prisile in na sprejete
zastavljenim ciljem in nalogam ukrepe pristojnih organov in
in izražena pripravljenost za so bile poslane ustrezni kominova odrekanja za uspešno siji v Zveznem izvršnem svetu.
izvajanje teh ukrepov. Obenem Manjše število se nanaša na
so nakazani tudi negativni po- konkretne primere_ prisile za
javi, ki zavirajo izvajanje stabi- izselitev Srbov in Črnogorcev
lizacijskih ukrepov.
in postopek s temi vlogami še
Skoraj v vseh vlogah občani ni končan.
Glede na to, da v drugi poloopozarjajo na padec življenjskega standarda, ki najnepo- vici leta 1982 ni bila prejeta
sredneje vpliva na motivira- nobena vloga v zvezi s prisilnost delovnih ljudi za večjo nim izseljevanjem s Kosova,
produktivnost in dohodek, po- lahko sklepamo, da je političsebej ko je govor o osebnih na klima, zlasti po izhodiščih
dohodkih proizvodnih delav- CK ZKJ in ukrepih najvišjih drcev. Opozarjajo tudi na stalno žavnih organov, pozitivno vplirast cen proizvodov in storitev vala na preprečevanje nadaljin se več kot 90 odstotkov pri- njega širjenja izseljevanja
tožb nanaša na rast cen živil, nealbanskega prebivalstva iz
kurjave in komunalnih storitev SAP Kosovo.

Dobro delovanje

UČINKOVITOST DELA
PRI VLOGAH
Na koncu poročila je govor o
učinkovitosti dela pri vlogah in
pritožbah in o informiranju
javnosti o delu o tej problematiki. S tem v zvezi je poudarjeno, da je Biro za vloge in predloge lani obdelal oziroma
spremljal postopek za 853 vlog
in da je ob tej priložnosti ugotovil, da je bilo 64 odstotkov
pritožb upravičenih.
Glede obveščanja javnosti o
delu v zvezi s problematiko
vlog in predlogov v preteklem
letu niso bili doseženi zadovoljivi rezultati. Glavna življenjska vprašanja, na katera občani opozarjajo, niso dovolj prodrla v javnost oziroma niso dobila ustreznega mesta v sredstvih obveščanja. Gre predvsem za dnevni tisk, medtem
ko so si tedniki prizadevali, da
z več entuziazma prikazujejo
problematiko, na katero so
opozarjali delovni ljudje in občani.
Tisk, radio in televizija lahko
hkrati z analitično oceno zapletenih družbenopolitičnih in
ekonomskih gibanj veliko več
prispevajo k odkrivanju in zlasti k razreševanju pojavov in
problemov,, na katere v svojih
vlogah in predlogih opozarjajo
delovni ljudje in občani, s tem
pa tudi k odpravljanju vzrokov
družbeno negativnih pojavov.

PTT prometa v letu

1982

• Dejavnost PTT prometa opravlja 328 organizacij združenega dela in 52 delovnih
organizacij
• V letu 1982 ustvarjeni obseg storitev v poštnem prometu je za 6,5 odstotka
manjši od planiranega
• V avtomatski krajevni in medmestni promet je vključeno 99,6 odstotka telefonskih priključkov
• Jugoslovanska teleks mreža ima majhno število naročnikov glede na število
prebivalcev v državi
• Zaradi zelo drage opreme akumulacija v telefonskem prometu ne zadošča za
nadaljnji razvoj telekomunikacij
9 Z uresničevanjem pravic do deviz za opravljeni mednarodni PTT promet se je
izboljšal položaj te gospodarske panoge v deviznem sistemu države
Kljub številnim problemom glede določenih kakovosti teh obravnavo delegatom v Zboru lovnih organizacij. Delovne
in težavam zaradi preskromnih storitev.
republik in pokrajin Skupščine PTT organizacije se v skladu z
To je poudarjeno v poročilu SFRJ. Poročilo je pripravila zakonom obvezno združujejo
sredstev in zmogljivosti je bilo
delovanje PTT prometa v letu o stanju in problemih delova- Skupnost jugoslovanskih pošt, v Skupnost JPTT in to nepo1982 zadovoljivo, tako glede nja PTT prometa Jugoslavije v telegrafov in telefonov.
sredno ali prek sestavljenih orobsega PTT storitev kot tudi letu 1982, ki je bilo poslano v
ganizacij združenega dela v
»SOOSOBOOSOOOOC
katere so združene. V Skupmooooooocoooooo:
SAMOUPRAVNO
nost JPTT sta združeni tudi
1 ORGANIZIRANJE
Delovna organizacija za proizPOROČILO O STANJU IN PROBLEMIH DELOVANJA PTT
Dejavnost PTT prometa Ju- vodnjo in promet poštnih
PROMETA JUGOSLAVIJE V LETU 1982
goslavije opravlja 328 organi- znamk »Jugomarka« in Poštna
zacij združenega dela in 52 de- hranilnica.
oocooooosoocooc
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poročevalec

Skupščina Skupnosti JPTT
je organ upravljanja Skupnosti
JPTT in sprejema samoupravne splošne akte, ki urejajo organizacijo in opravljanje poštnega, telegrafskega in telefonskega prometa. V letu 1982 je
bila, kot je poudarjeno v poročilu, najpomembnejša aktivnost organov Skupnosti JPTT
in združenih PTT organizacij
usmerjena v sprejemanje samoupravnega sporazuma o
urejanju medsebojnih odnosov, ki izhajajo iz tehnično-tehnološke enotnosti sredstev in
dela pri opravljanju poštnih,
telegrafskih in telefonskih storitev (samoupravni sporazum
o ekonomskih odnosih)
Ob tej priložnosti je bila narejena analiza vzrokov zakaj
določene PTT organizacije niso sprejele predloga navedenega sporazuma. Analiza je
pokazala, da bi bile z njegovo
uporabo PTT organizacije
Skopje, Titograd in Priština v
težjem ekonomskem položaju
zaradi nerazvitosti in ker je njihov položaj na omrežju JPTT
periferen. V zvezi s tem so PTT
organizacije soglašale, da
zmanjšajo obveznosti teh organizacij, ki izhajajo iz uporabe navedenega samoupravnega sporazuma.
Na ta način je bila dana možnost, da predlog samoupravnega sporazuma sprejmejo
vse PTT organizacije, vendar
bi bila veljavnost tega sporazuma in sklepa o zmanjšanju
obveznosti teh PTT organizacij
omejena na leto 1983. Obenem
je bila ustanovljena Komisija
Skupščine Skupnosti JPTT z
nalogo, da pripravi predlog samoupravnega sporazuma o
spremembah in dopolnitvah
tega sporazuma, da bi začel
veljati 1. januarja 1984
NAČRT RAZVOJA PTT
PROMETA
Prav tako so pomembne aktivnosti pri sprejemanju Temeljev skupnega razvojnega načrta PTT prometa za obdobje
od leta 1981 do 1985. V zvezi s
tem so se leta 1982 pojavile
določene težave, ker se je pokazala potreba za spremembo
sprejetih programov razvoja
PTT organizacij za omenjeno
obdobje, da bi se uskladili z
realnimi možnostmi financiranja. Kot ilustracijo je treba povedati, da so morale posamezne PIT organizacije v republikah in pokrajinah zmanjšati
svoje planske opredelitve tudi
za 50 odstotkov.
V poročilu so prav tako poudarjene aktivnosti pri spremembah in dopolnitvah nekaterih sistemskih predpisov, ki
poročevalec

urejajo PTT dejavnost in ki se
bodo nadaljevale tudi letos.
Gre predvsem za spremembe
in dopolnitve Zakona o združevanju v Skupnost JPTT, Zakona o temeljih sistema in zvez
in Zakona o PTT storitvah, kakor tudi za spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev za
opravljanje PTT storitev in Nomenklature PTT storitev.
Izkušnje iz dosedanjega procesa samoupravnega dogovarjanja in sporazumevanja
kažejo na nezadostno učinkovitost pri sprejemanju teh dokumentov. Postopek njihovega sprejemanja posega široko
v celotno bazo PTT prometa
Jugoslavije. Kar na eni strani
zagotavlja popolnost pri oblikovanju stališč in mnenj združenega dela, na drugi strani pa
pomeni dolg proces, ki je potreben za njihovo sprejemanje
in ki zavira operativnost pri izpolnjevanju zelo pomembnih
nalog, ki so pred PTT organizacijami.
Zato je bila dana pobuda,
naj se ta problematika vsestransko in globlje obravnava
in bosta v tem smislu in zaradi
povečane učinkovitosti in operativnosti Zvezni odbor sindikata delavcev prometa in zvez
Jugoslavije in Skupnost JPTT
v letu 1983 pripravila analizo o
sedanjem stanju organiziranosti. PTT dejavnosti s stališča
Zakona o združene delu, potreb združenega dela in nadaljnje krepitve tehnično-tehnološke enotnosti PTT sistema.
POŠTNI PROMET
Poštni promet deluje kot
enoten tehnološki sistem, kar
pomeni enotno tehnologijo pri
opravljanju prenosa poštnih
pošiljk na podlagi samoupravnih splošnih aktov, ki jih sprejema Skupnost JPTT. V poročilu je poudarjeno, da je bila v
letu 1982 posebna pozornost
posvečena urejanju izmenjave
poštnih pošiljk s tujino z uporabo novih carinskih in deviznih predpisov.
Opaziti je namreč, da se
zvezni predpisi pogosto sprejemajo brez sodelovanja predstavnikov Skupnosti JPTT, čeprav se tičejo njenega poslovanja. To povzroča težave pri
uporabi in je potrebno, da
Skupnost JPTT sodeluje pri
pripravah teh predpisov s katerimi bo določena za neposrednega izvršitelja.
Razširjenost
poštnega
omrežja po republikah in pokrajinah je precej neizenačena, iz česar izhaja neenakomerna zajetost prebivalstva. Iz
podatkov o opravljenem planu
je videti, da je bil razvoj pošt-

nega omrežja v letu 1982 ure- nim prošnjam za priključitev
sničen s 94 odstotki glede na" telefona. Proces popolne avtoplanirani razvoj. Poleg tega je matizacije zavira tudi okrog
bil v letu 1982 v primerjavi z 1000 ročnih central, prav tako
letom 1981 realiziran za 0,1 je nezadostna tudi zmogljivost
odstotka manjši obseg stori- medkrajevnega omrežja k votev, medtem ko je bila realiza- zelnim in končnim centralam,
cija v primerjavi s planom za kar vpliva na poslabšanje kaleto 1982 manjša za 6,5 od- kovosti prometa k manjšim
stotka.
krajem.
Na znantno povečanje časoV mednarodnem prometu z
pisov, časnikov in paketov v evropskimi državami je bila
strukturi poštnih storitev so dosežena visoka stopnja avtopredvsem vplivale nizke cene matizacije (93,68 odstotka).
za prenos poštnih pošiljk. Lani Medcelinski promet se v odhoje bila posebna pozornost po- du opravlja v celoti ob posresvečena nadaljnji širitvi denar- dovanju telefonistk Pri dohonega prometa. Na podlagi sta- du se večji del medcelinskega
tističnih podatkov predstavlja prometa opravlja avtomatsko,
struktura denarnih storitev po zato so veliki disproporci med
vrstah in nosilcih pomemben obsegom odhodnega in dohodel v skupni količini poštnih dnega prometa.
storitev
Stanje zgrajenosti krajevnih
V poročilu je poudarjeno, da
kakovost prenosa poštnih po- kapacitet v primerjavi s potrešiljk ne kaže izrazitih nihanj. bami je nezadovoljivo. To najZanesljivo je, da bi bila v ob- bolje kaže podatek, da je več
stoječih pogojih kakovost pre- prošenj za uvajanje novih telenosa poštnih pošiljk lahko fonov, kot pa je instaliranih teboljša z odpravo nekaterih lefonov (konec preteklega leta
subjektivnih slabosti in po- je bilo instalinirah okrog 2,3
stopnim
moderniziranjem milijona priključkov.
Po srednjeročnih planih ravseh faz dela v poštnem prometu, posebej pa pri transpor- zvoja PTT organizacij je predvideno, da se bodo zmogljivotu poštnih pošiljk.
Posebni problemi pri preno- sti krajevnih priključkov posu pošiljk nastajajo zaradi dvojile, da bi bilo konec leta
neusklajenih odnosov z veliki- 1985 okrog 4,1 milijona instalimi prevozniki, katerih storitve ranih priključkov. Glede na sePTT uporabljajo (Jugoslovan- danje možnosti PTT organizaske železnice, JAT). To one- cij pa se bodo morale planiramogoča tudi razreševanje ne zmogljivosti zmanjšati. Da
odnosov z velikimi uporabniki, bi lahko zgradili s planom
posebej časopisnimi podjetji, predvideno število novih prikker PTT ne more nuditi ustrez- ljučkov je treba precej razširiti
nih zmogljivosti niti kakovost- magistralno in mednarodno
nih storitev. Zato je Skupnost omrežje, da ne bi prišlo do zaJPTT pripravila elaborat o pre- dušitve v prometu
Kakovost notranjega in menosu poštnih pošiljk, kjer so
določene rešitve za postopno dnarodnega prometa v celoti
realizcijo v naslednjih dveh le- je zadovoljiva. Vendar pa se v
prometu k vozelnim in končtih.
Čeprav morajo PTT organi- nim centralam zaradi nezadozacije po zakonu o PTT stori- Ijivih zmogljivosti pojavlja netvah na vsem ozemlju Jugosla- koliko slabša kakovost promevije opravljati svoje storitve so ta, kar se deloma odraža tudi
še hribovskoplaninska po- na višji ravni omrežja zaradi
dročja, ki so zelo oddaljena od ponavljanja klicov k krajem, ki
enot PTT omrežja in okrog 0,5 se težje izbirajo. To je čutiti
odstotka prebivalstva še vedno zlasti v prometu s primorskimi
ni zajeto z dostavo poštnih po- kraji v času turistične sezone.
šiljk. To so resni problemi, s Nadaljnje zboljšanje kakovosti
mednarodnega
katerimi se že več let srečuje odhodnega
poštni promet, ki pa jih sam ne prometa bi dosegli z uvedbo
more rešiti zaradi spcifičnih avtomatskega medcelinskega
geografskih, klimatskih, eko- prometa.
nomskih in drugih pogojev.
TELEGRAFSKI
TELEFONSKI PROMET PROMET
Ko je govor o telefonskem
V okviru telegrafskega
prometu je v poročilu poudar- omrežja je konec leta 1982
jeno, da je 99,6 odstotka ob- prek telegrafskega omrežja
stoječih telefonskih priključ- potekal javni telegrafski prokov vključenih v avtomatski met (prenos telegramov) in nakrajevni in medkrajevni pro- ročniški promet (teleks). Zaramet. Zmogljivost krajevnih di pomanjkanja finančnih
central je nezadostna zaradi sredstev v telegrafsko omrežje
česar ni mogoče ugoditi števil- niso bili uvedeni najnovejši si17

stemi eksploatacije (teleteks,
videoteks, omrežje za prenos
podatkov).
V poročilu je poudarjeno, da
ima jugoslovansko teleks
omrežje majhno število naročnikov glede na število prebivalcev v državi.
Notranji teleks promet je popolnoma avtomatiziran, kot tudi z vsemi državami, ki lahko
sprejemajo takšen sistem eksploatacije.
Poleg tega je v jugoslovanski javni avtomatski telegrafski
promet (JATES) vključeno samo 18,8 odstotka telegrafov,
medtem ko je v mednarodni
genteks promet vključeno 18
telegrafov. Le-ti avtomatsko
odpremljajo in prevzemajo telegrame s telegrafi 134 držav.
• Cene storitev v telegrafskem
prometu so izrazito nizke, tako
da ne morejo pokriti niti poslovnih stroškov, je poudarjeno v poročilu. Malo število naročnikov v teleks prometu, avtomatizacija pri prenosu telegramov ni mogoča in visoki
stroški vročanja telegramov
vplivajo na to, da telegrafski
promet posluje z izgubo. Iz tega je mogoče sklepati, da je
telegrafski promet premalo
razvit in da bi bilo treba za
njegov razvoj vložiti precejšnja
sredstva.
V letu 1982 se je število prejetih telegramov v notranjem
prometu neznatno^ povečalo
(za 1,8 odstotka). Število mednarodnih telegramov se je
zmanjšalo za 9,9 odstotka,
medtem ko se je število vročenih telegramov zmanjšalo za
0,2 odstotka. Zmanjševanje telegrafskega prometa je posledica povečanja števila telefonskih in teleks naročnikov. Nizke cene storitev pa so vplivale,
da zmanjšanje ni bilo večje.
EKONOMSKI POLOŽAJ
PTT
PTT promet je v celoti gledano relativno visoko akumulativna panoga gospodarstva in
bi lahko dobili vtis, da lahko
zagotovi vse potrebe za razvoj
PZZ prometa. V poročilu pa je
ugotovitev, da ta akumulativnost ne more zadovoljiti čedalje večjih potreb, ki so vsak
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dan bolj izrazite Poseben problem se pojavlja pri poštnem
in telegrafskem prometu, katerega akumulativnost ne more
pokriti potreb enostavne reprodukcije,
Hkrati obstoječa akumulacija v telefonskem prometu ne
zadošča za nadaljnji razvoj telekomunikacij, ker je oprema
za ta del PTT prometa zelo
draga. To pomeni, da del akumulacije, ki se preliva v poštni
promet, zavira delno tudi nadaljnji razvoj telekomunikacij.
V poročilu je prav tako nakazana specifičnost PTT sistema
glede na ostalo gospodarstvo.
PTT organizacije namreč nudijo storitve tudi takrat kadar lete povzročajo izgube, obenem
pa morajo graditi in širiti
omrežje v skladu s potrebami
gospodarstva in družbe v celoti, ne glede na to za kakšno
rentabilnost gre. Poseben problem so nizke in različne cene
posameznih PTT storitev po
republikah in pokrajinah. Izgube so posebej izražene v poštnem prometu (leta 1982 prek 2
milijardi dinarjev) in nastajajo
zaradi depresiranih cen pisem
in dopisnic v notranjem prometu.
Cene PTT storitev v mednarodnem prometu so pod kontrolo pristojnih organov v federaciji. Čeprav je z akti mednarodnih PTT organizacij
predpisan način uporabe posameznih delov omrežja, prodajne cene storitev in uporabe
največkrat niso bile v zvezi z
višino obveznosti do tujine.
Poleg tega ni mehanizma usklajevanja teh cen s tečajem
dinarja do konvertibilnih valut
s katerimi se plačujejo obveznosti do tujine in tako vsaka
devalvacija zmanjšuje prihodek jugoslovanskih PTT.
Vse to kaže na posebne okoliščine v katerih se odvija proces vzpostavljanja dohodkovnih razmerij med PTT organizacijami. Tehnološka enotnost
sistema, njegova kompleksnost in vseobsežnost, enotna politika cen na ravni federacije oziroma republik in pokrajin, neizenačenost pogojev povezovanja in organizacijska
struktura sistema vplivajo na
počasnejše reševanje eko-

nomskih odnosov v PTT prometu.
RAZVOJ PTT
PROMETA
Razvoj PTT prometa v letu
1982 je, kot je poudarjeno v
poročilu, bil v skladu z razvojem prejšnjih let. Sprejeti so
bili ukrepi za postopno dokončanje del na začetnih objektih
in montaži naprav in opreme.
V začetku lanskega leta so se
PTT organizacije lotile usklajevanja razvojnih planov za obdobje 1981-1985 z razpoložljivimi sredstvi in ocenjenimi
možnostmi graditve in modernizacije sistema.
Procesi usklajevanja razvojnih programov PTT prometa v
republikah in pokrajinah še ne
tečejo. V poročilu je prav tako
nakazan problem PTT prometa, da razširi svoje zmogljivosti
iz lastnih virov financiranja. Na
vse to predvsem vplivajo visoke izgube v poštnem in telegrafskem prometu, visoka zadolženost PTT organizacij in
kreditne obveznosti, ki znašajo
15 milijard dinarjev, kakor tudi
hitrejša rast cen PTT naprav in
opreme od cen PTT storitev.
Zato je nujno, da se PTT promet usmeri na nove vire financiranja
in
vzpostavljanja
ustreznih odnosov med PTT in
zainteresiranimi uporabniki.
SODELOVANJE Z
DOMAČO INDUSTRIJO
Skupnosti jugoslovanskih
PTT neposredno sodeluje z
domačo industrijo PTT opreme, posebej glede njenega
usmerjanja in usposabljanja za
proizvodnjo opreme, potrebne
za razvoj PTT sistema. V tem
smislu to sodelovanje in koordiniranje terja tudi nadaljnje
izpolnjevanje posameznih določb sporazuma o medsebojnem sodelovanju, saj določene rešitve pri dosedanji uporabi niso dale pričakovanih rezultatov.
Posebno težavo -v zadnjih
dveh letih predstavlja pomanjkanje skoraj vseh vrst TT kablov, ki jih domača industrija
izdeluje, vendar večinoma
izvaža. Tako jih za potrebe PTT

organizacij ni ostalo, ker ne
morejo zagotoviti deviznih
sredstev. Zaradi tega je vprašljivo uresničevanje razvojnih
načrtov v PTT organizacijah in
bo to treba z družbenimi ukrepi preseči in rešiti.
Glede načina pridobivanja
deviznih sredstev se je položaj
PTT organizacij z delovanjem
novega deviznega sistema nekoliko izboljšal. Novost predstavlja možnost PTT organizacij, da si pridobe pravico do
deviz za opravljeni mednarodni PTT promet za katerega je
bila PTT storitev od uporabnika plačana v dinarjih. Zvezni
izvršni svet je pooblaščen, da
predpiše pogoje in način po
katerem bodo PTT organizacije ustvarjale devize na ta način. Učinek, ki ga pričakujejo z
realizacijo omenjene rešitve
naj bi precej izboljšal položaj
PTT prometa v deviznem sistemu države.
Leta 1982 je Skupnost JPTT
sprejela določene ukrepe za
pripravo zimskih olimpijskih
iger v Sarajevu, ki bodo leta
1984. Ustanovljen je bil Koordinacijski odbor, ki naj združuje in usklajuje aktivnosti, ki se
nanašajo na pripravo PTT prometa za potrebe olimpiade. V
zvezi s tem so se lani pojavili
določeni problemi pri zagotavljanju potrebnih deviznih sredstev. Skupnost JPTT je skupaj
z Olimpijskim komitejem zahtevala intervencijo Zveznega
izvršnega sveta, da se iz zakona izvzame najnujnejši uvoz
opreme za olimpiado.
Upoštevajoč
objektivne
možnosti PTT organizacij je v
poročilu ugotovitev, da je bil
PTT promet v največjem delu
kvalitetno opravljen. Kljub temu so se dogajale napake pri
delu, katerih vzroki so objektivne in subjektivne narave.
Eden najbolj bistvenih predpogojev za uspešno delovanje
PTT prometa v predstoječem
obdobju je reševanje problemov nakupa uvoznih rezervnih
delov, brez katerih ne bo mogoče zagotoviti kakovosti
vzdrževanja naprav in opreme.
Gre pa tudi za prizadevanja, da
se zagotovi hitrejši prenos
poštnih pošiljk in da se še
izboljša delovanje telefonskega in telegrafskega prometa.

poročevalec

IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV

Skupščine

in

izvršni

nadzorujejo delo

organi

upravnih

premalo
organov

• Delo Zveznega sekretariata za pravosodje in organizacijo zvezne uprave je bilo
v letu 1982 najbolj usmerjeno k nadaljnjemu dograjevanju zvezne zakonodaje in k
transformaciji zvezne uprave
• Posebna pozornost je bila posvečana samoupravnemu sodstvu, posebej postopku pred sodišči združenega dela
• Konec leta 1982 je bilo v vseh zveznih organih in strokovno-tehničnih službah
15.300 zaposlenih in je opaziti, da število postopoma upada
.Delegati Zveznega zbora so
dobili v obravnavo Poročilo o
delu Zveznega sekretariata za
pravosodje in organizacijo
zvezne uprave v letu 1982. V
pristojnost tega Sekretariata
sodijo zadeve s področij zvezne kazenske zakonodaje, zvezne zakonodaje o gospodarskih
prestopkih in prekrških, obligacijska in lastninskopravna
razmerja, mednarodna pravna
pomoč, ekstradicija in pomilostitve, sodni postopki in splošni upravni postopek. Nadalje
sodijo v njegovo pristojnost
organizacija in način dela
zveznih organov, pravice,
dolžnosti in odgovornosti delavcev v zveznih upravnih organih, pravice in obveznosti
zveznih organov glede sredstev v družbeni lastnini in organizacija ter razvoj informacijskega sistema zveznih organov.
V okviru tega delokroga
opravlja Sekretariat naloge na
štirih področjih: na področju
pravosodja, področju državne
uprave, v njegovo pristojnost
sodijo lastninsko-pravna razmerja in informatika zveznih
organov. Poleg tega opravlja
tudi druge zadeve, ki ne sodijo
v delokrog drugega zveznega
upravnega organa ali zvezne
organizacije razen zadev iz
pristojnosti gospodarskih resorjev.

vsem nadaljnji graditvi zvezne
zakonodaje in vključevanju v
mednarodno sodelovanje.
Pri usklajevanju zveznih zakonov z amandmaji k Ustavi
SFRJ, ki zadevajo kolektivno
delo, odločanje in odgovornost ter trajanje mandata nosilcev pravosodnih funkcij, kakor tudi zaradi usklajevanja z
Zakonom o temeljih sistema
državne uprave in o ZIS ter
zveznih upravnih organih s potrebami, ki so se pokazale pri
njegovem izvajanju v praksi, je
bila zaključena priprava sprememb in dopolnitev šestih zakonov s področja pravosodja.
Na podlagi dosedanjih izkušenj pri izvajanju zakonov o
kazenskem postopku, o gospodarskih prestopkih in prekrških, s katerimi se kršijo
zvezni predpisi, so pripravljene prve delovne verzije osnutkov njihovih sprememb in dopolnitev, ki v glavnem predlagajo izboljšanje in natančnejše
opredelitve posameznih rešitev.
Delo pri pripravi Zakona o
amnestiji je končano, prav tako sta pripravljeni novela Zakona o izvršilnem postopku,
kakor tudi Zakon o postopku
za vpis v sodni register določenih družbenih pravnih oseb.
Dejavnost na področju izvajanja določene politike na področju mednarodnega sodelovanja je bila namenjena sklepanju pogodb in drugim naloIZVAJANJE POLITIKE
gam mednarodnega sodelova-*
NA PODROČJU
nja na pravosodnem področju.
PRAVOSODJA
Sekretariat je, poudarja PoZvezni sekretariat je lani ve- ročilo, precej pozornosti poliko pozornosti namenil pred- svetil izvajanju zveznih zakosooooc«»5osoo«»5cec«eoscocccooccccc^
POROČILO O DELU ZVEZNEGA SEKRETARIATA ZA
PRAVOSODJE IN ORGANIZACIJO ZVEZNE UPRAVE V
LETU 1982
»eooseoocoocceeocoeooeoeecroooeociosos«
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nov, drugih predpisov in mednarodnih pogodb.
Z obravnavo zadev s področja mednarodne pravne
pomoči in ekstradicije pa je
Sekretariat izpolnjeval obveznosti, ki izvirajo iz mednarodnih pogodb in domačih predpisov ter iz določb zakonov o
kazenskem in pravdnem postopku.
V okviru programa statističnih raziskovanj, ki imajo pomen za vso državo, je Sekretariat v obdobju od leta 1978 do
1982 oiganiziral, v sodelovanju s pristojnimi republiškimi
in pokrajinskimi organi., 31 raziskav s področja pravosodja

učinkovitost sodstva, so tudi
predlagane spremembe in dopolnitve zveznih zakonov o postopkih.
V skladu s sklepi Zveznega
zbora Skupščine SFRJ je Sekretariat lani več pozornosti
namenil samoupravnemu sodstvu, predvsem postopku pred
sodišči združenega dela Dosedanja praksa je pokazala,
kako je treba zaradi celovitejšega in učinkovitejšega uresničevanja funkcij teh sodišč,
nujno predpisati tak postopek,
ki bi ustrezal naravi spornih
razmerij, ki jih obravnavajo ta
sodišča. Zaradi tega se je Sekretariat tudi lotil priprave zakona o postopku pred temi sodišči.
Lani je Sekretariat pripravil
več osnutkov in predlogov zakonov ter drugih predpisov,
kakor tudi drugih gradiv in aktov iz pristojnosti Skupščine
SFRJ, Predsedstva SFRJ in
ZIS. Tako je zaključeno delo
pri oblikovanju enajstih zakonov, ki jih je sprejela Skupščina SFRJ, medtem ko sprejemanje desetih zakonov še poteka Po sklepih Skupščine
SFRJ in njenih delovnih teles,
ZIS in na lastno pobudo je Sekretariat pripravil večje število
analitično-informativnih gradiv, strokovnih mnenj in odgovorov na delegatska vprašanja.
Mimo tega je Sekretariat
opravil tudi določene naloge,
povezane z delom Komisije za
spremljanje izvajanja zakonskih predpisov, koordinacije in
sodelovanja s pristojnimi zveznimi republiškimi in pokrajinskimi organi za izvajanje stališč o izseljevanju Srbov in Črnogorcev s Kosova.

TEMELJNE
ZNAČILNOSTI
PRAVOSODJA
Organizacija pravosodja v
republikah in pokrajinah uresničuje prizadevanja, da bi sodno funkcijo približali delovnim ljudem in občanom. Njen
namen je tudi, da se kar največje število spornih razmerij
reši na ravni občinskih pravosodnih organov. To je omogočeno z razširitvijo stvarne pristojnosti občinskih (temeljnih)
pravosodnih organov, vendar
je v posameznih republikah in
pokrajinah pristojnost posameznih sodnih organov različna.
Pomembno vprašanje, s katerim so se ukvarjali Sekretariat in pravosodni organi, je
vprašanje ažurnosti in učinkovitosti. Podatki o številu nerešenih zadev in dolžini trajanja
sodnega postopka opozarjajo,
da ne moremo biti zadovoljni z
ažurnostjo sodišč. Najbolj
neugoden je položaj na občinskih sodiščih, vzroke za tako PODROČJE DRŽAVNE
stanje pa moramo iskati tako UPRAVE
pri pravosodnih organih kot
V okviru izvajanja določene
tudi zunaj njih. Da bi povečali politike na področju državne
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uprave, se je Sekretariat angažiral pri izvajanju sklepov
Zveznega zbora Skupščine
SFRJ o preobrazbi zvezne
uprave. Osrednja dejavnost je
bila namenjena zagotavljanju
izvajanja Zakona o temeljih sistema državne uprave in o ZIS
ter zveznih upravnih organih.
Glavni problem je še vedno
premajhna učinkovitost pri
izvajanju omenjenega zakona.
Zelo pogosto upravni organi
prikrivajo svojo odgovornost
za odgovornostjo izvršnih organov skupščin družbenopolitičnih skupnosti. Tako stanje
najbolje ponazori dejstvo, da
so še vedno v več kot 90 odstotkih primerov izvršni organi
predlagatelji potrebnih ukrepov. Preobremenjeni izvršni
organi in tudi skupščine pa
premalo nadzorujejo delo
upravnih organov.
Poročilo med drugim poudarja, da je organizacija
upravnih organov v temeljih
usklajena z načeli, zakona,
vendar pa je v nekaterih družbenopolitičnih skupnostih še
omejena in premalo prilagojena zahtevam za učinkovito
opravljanje svojih nalog. Značilno je na primer, da enotna
merila za oblikovanje kolegijskih upravnih organov niso
povsod uveljavljena, tako da
so za isto področje ponekod
ustanovili kolegijske, drugod
pa individualne upravne organe.
Zaživeli niso niti instituti o
uresničevanju načela o svobodni menjavi dela za delovne
skupnosti, ki opravljajo naloge
za organe družbenopolitičnih
skupnosti. Oblikovanje skupnih služb za potrebe vseh organov
družbenopolitične
skupnosti pa so le deloma uresničuje.
Poročilo posebej opozarja
na zapostavljeno inšpekcijsko
nadzorstvo nad zakonitostjo
poslovanja OZD in drugih samoupravnih organizacij in
skupnosti. Premajhno je tudi

nadzorstvo nad zakonitostjo
splošnih aktov in nad opravljanjem javnih pooblastil, ki jih
imajo organizacije in skupnosti.
Določeni inštituti Zakona, ki
zahtevajo odpiranje zvezne
uprave so v praksi zaživeli. To
velja predvsem za oblikovanje
skupnih teles, svetov, komisij
in skupin pri opravljanju zadev, ki so skupnega pomena.
Počasi pa se konstituirajo
družbeni sveti za posamezna
upravna področja in posamezne zvezne upravne organe.
Predvsem je odprto vprašanje
določanja udeležencev v teh
svetih, ker jih pristojni organi v
republikah in pokrajinah še niso imenovali.
Poročilo posebej omenja, da
je institut posebnega funkcionalnega dodatka v Zakonu
predviden ko izjema, vendar
pa ima 50 odstotkov zaposlenih v zvezni upravi ta dodatek.
Sekretariat je analiziral vzroke
za tak položaj in predlagal
ustrezne ukrepe, o katerih razpravlja ZIS.
Posebno pozornost je Sekretariat namenil pripravi
Družbenega dogovora o skupnih temeljih in merilih za pridobivanje in razporejanje
sredstev za osebne dohodke in
oblikovanje ter uporabo sredstev za skupno porabo delavcev v zvezni upravi. Za skupno
porabo je bilo, omenja Poročilo, lani zagotovljenih 8000 dinarjev na zaposlenega, moralo
pa bi jih biti 22.018 dinarjev,
kolikor jih predvideva omenjeni Družbeni dogovor. Sekretariat je večkrat opozoril na ta
problem, vendar doslej še ni
bil rešen.
Na podlagi posebnega projekta je Sekretariat spremljal
pristojnosti organov družbenopolitičnih skupnosti, ki izhajajo iz zveznih predpisov.
Spremljal je tudi gibanje kadrov v zvezni upravi. V polletju
leta 1982 je bilo v vseh zveznih
upravnih organih in v strokov-

no-tehničnih službah zaposlenih 15.460 delavcev, konec leta pa se je njihovo število
zmanjšalo za 158 delavcev.
Sekretariat je skrbel tudi za
tehnično opremljenost zvezne
uprave in predlagal ukrepe na
tem področju. Pri tem si je prizadeval, da bi bila sredstva za
nabavo opreme čimbolj smotrno izkoriščena.
Med spremljanjem izvjanja
Zakona o splošnem upravnem
postopku je Sekretariat opazil,
da je kljub precejšnjemu
izboljšanju učinkovitosti dela
upravnih organov pri odločanju o pravicah in obveznostih
občanov, OZD in drugih subjektov, še vedno preveč formalnosti, pa tudi nespoštovanja predpisanih rokov.
Premoženjsko-pravna
razmerja zveznih
organov
Pri izvajanju dogovorjene
politike na področju premoženjsko-pravnih razmerij, je
bila temeljna dejavnost Sekretariata namenjena zagotavljanju smotrne uporabe določenih družbenih sredstev (stvari),
ki jih uporabljajo zvezni organi. Tako so bili pripravljeni odloki o prenosu določenih objektov, ki so jih za reprezentančne potrebe uporabljali
zvezni organi, in sicer na SR
Srbijo in SR Črno goro. Tudi
za druge take objekte, ki bodo
prav tako prenešeni v upravljanje republikam in pokrajinama, teče postopek.
Sekretariat
je
nadalje
spremljal izvajanje podzakonskih predpisov, ki urejajo pogoje in način zbiranja, uporabe, upravljanja in razpolaganja
ter evidentiranja sredstev v
družbeni lastnini, ki jih uporabljajo zvezni organi
Ko Poročilo govori o objektih za reprezentančne potrebe,
omenja, da je bil lani spremenjen status nekaterih teh objektov. Prav tako pa so predlagana stališča glede uporabe

»majhne aviacije«, »Modrega
vlaka« in drugih tirnih vozil.
Problematiki stanovanjskega sklada zveznih organov je
bila prav tako namenjena posebna pozornost. Pri kupovanju novih stanovanj je bila
upoštevana dinamika dograditve stanovanj v gradnji, analizirane pa so bile tudi stanovanjske potrebe za prihodnje srednjeročno obdobje.
Veliko pozornosti je bilo namenjeno prej začeti akciji nadzorovanja namenske uporabe
obstoječega stanovanjskega
sklada, o čemer je bilo pripravljeno poročilo za ZIS.
Uporaba prevoznih sredstev,
predvsem potniških avtomobilov je tako opredeljena, da so
vozila namenjena le za opravljanje določenih službenih zadev, nova prevozna sredstva
oziroma osebni avtomobili pa
se ne kupujejo iz uvoza. Določeno je tudi, da se mora vozni
park smotrno izkoriščati, hkrati pa je predvidena tudi njegova tipizacija.
Posebne težave pa nastajajo
zaradi tega, ker ni končano delo pri dokončni ureditvi enotne
evidence sredstev zveznih organov, kar otežuje spremljanje
njihove uporabe, upravljanja
in razpolaganja z njimi.
Informatika zveznih
organov
Poročilo na koncu opisuje
tudi stanje na področju informatike zveznih organov. Med
drugim je pouarjeno, da so doseženi začetni rezultati, saj se
je ta sistem začel razvijati šele
nekako pred desetimi leti. Razvitost informacijskega sistema
pa je v posameznih organih
zelo različna. Nekateri med njimi tako že več let razvijajo informacijske sisteme, drugod
pa so šele na začetku, medtem
ko posamezni organi še niso
začeli niti razmišljati o informacijskih potrebah in graditvi
tega sistema.
Nadaljevanje na 20. strani
priloge
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POROČILO
o

izvajanju zakona o energetskem

gospodarstvu (ESA-262)

Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI KOMITE ZA ENERGETIKO
POVZETEK
Skupščina SFI Slovenije je zahtevala, da Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije pripravi poročilo o izvajanju zakona o energetskem gospodarstvu in družbenega dogovora, ki določa natančnejša merila in smernice za samoupravno orgganiziranost energetskega gospodarstva. ^
Namen poročila je prikazati, kako se zakon in družbeni
dogovor uresničujeta oziroma kaj zavlačuje njuno uresničevanje. Po zakonu o energetskem gospodarstvu bi organizacije združenega dela s področja energetskega gospodarstva morale uskladiti svojo organiziranost in poslovanje do novembra 1982. V avgustu 1982 je bil sprejet družbeni dogovor, ki še ni uresničen.
Samoupravnemu združevanju uporabnikov in izvajalcev
na področju energetskega gospodarstva je namenjen precejšen del tega poročila, saj je to velika sprememba v
primerjavi s sedanjo samoupravno organiziranostjo. Po
zakonu o energetskem gospodarstvu se uporabniki in
izvajalci na področju energetike združujejo v samoupravne interesne skupnosti energetike, in sicer: v občinske, posebni energetski skupnosti ter Republiško energetsko skupnost. V poročilu so naštete vse opravljene aktivnosti in tudi vzroki, da do danes še nimamo ustanovljenih
energetskih skupnosti.
Drugo pomembno področje so medsebojna razmerja pri
ustvarjanju in ugotavljanju udeležbe v skupnem prihodu.
Zakon o energetskem gospodarstvu je določil osnovna
načela za urejanje tega tako pomembnega področja. Podrobnejše urejanje je prepuščeno,samoupravnemu sporazumu o medsebojnih razmerjih pri ustvarjanju in ugotavljanju udeležbe v skupnem prihodku. Delovni osnutek
samoupravnega sporazuma je Že pripravljen in bo v juniju
začela potekati o njem javna razprava v organizacijah
združenega dela s področja elektrogospodarstva in premogovništva.
priloga poročevalca

Republiški komite za energetiko bo pospešeno pripravil
izvršilne predpise in jih sprejel do 31. 12. 1983, pred tem
pa bo pregledal vse obstoječe predpise s tega področja in
jih spremenil, če bo potrebno.
K racionalnemu ravnanju z energijo spadajo tudi oblike
obveznega usposabljanja in načina preverjanja znanja delavcev, ki delajo z energetskimi napravami. Republiški
komite za energetiko je že pripravil predlog pravilnika in
ga bo obravnaval junija.
Na podlagi zakona o energetskem gospodarstvu bo
Republiški komite za energetiko v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za pravosodje in upravo do 30. 6. 1983
pripravil predlog organizacije inšpekcije parnih kotlov v
občinah.
Pripravljen je že prvi osnutek obveznega navodila za
izdajanje predhodnih soglasij za izgradnjo malih hidroelektrarn z močjo do 1 MVA, s katerim se bo zagotovil
enoten postopek za izgradnjo malih hidroelektrarn.
Pri republiškem komiteju za energetiko je že od 25. 1.
1983 ustanovljena komisija za posebna energetska soglasja, ki je v dosedanjem postopku izdajanja soglasij
ugotovila, da je največ prošenj za priključek na plinovodna
omrežja, kar je zaželeno s stališča nadomeščanja tekočih
goriv.
...
Družbeni dogovor, ki daje smernice za organiziranost
izvajalcev energetskih dejavnosti, še ni uresničen. Med
vzroki za zakasnitev uresničevanja so prepočasne priprave strokovnih podlag reorganizacij v energetskem gospodarstvu. Skupni organ, ki mora po družbenem dogovoru tolmačiti in spremljati njegovo izvajanje, se je že
dvakrat sestal in zahteval, da izvajalci energetskega gospodarstva pospešijo realizacijo družbenega dogovora. V
novembru je pozval vse izvajalce, da v SOZD pripravijo
časovno opredeljene programe za izdelavo samoupravnih
sporazumov o ustanovitvi oziroma spremembah pri organiziranju TOZD, DO in SOZD z rokom 30. 6. 1983. Danes
lahko že ugotavljamo, da bo treba spremeniti termin, kar
pa ne bi smelo bistveno vplivati na dokončo realizacijo.
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I. UVOD
S poročilom želimo seznaniti delegate Skupščine SR Slovenije, kako se izvaja zakon o energetskem gospodarstvu in
družbeni dogovor, ki določa natančnejša merila in smernice
za samoupravno organiziranost energetskega gospodarstva.
Hkrati opozarjamo tudi na vzroke, zakaj se povsem ne uresničujejo določila zakona o energetskem gospodarstvu in družbenega dogovora.
Zakon o energetskem gospodarstvu je sistemska podlaga
za načrtovanje razvoja energetskega gospodarstva, hkrati pa
tudi osnova za takšno medsebojno povezovanje uporabnikov
in izvajalcev, ki bo zagotavljalo enakopravnost udeležencev v
procesu usklajevanja tako, da se bodo v skladu s svojimi
zahtevami čim racionalneje in pravočasno organizirali.
Za uresničitev zakona so bile opravljene naslednje naloge:
- sprejet je bil družbeni dogovor o natančnejši razčlenitvi
meril za uporabo v zakonu o združenem delu določenih
pogojev za organiziranje oziroma za spremembe v organiziranju temeljnih organizacij združenega dela energetskih dejavnosti in o smernicah za organiziranje drugih organizacij združenega dela v energetskem gospodarstvu,
- skupaj s SZDL, Republiškim svetom Zveze sindikatov
Slovenije, Splošnim združenjem energetike, Samoupravno
interesno skupnostjo za elektrogospodarstvo in Samoupravno interesno skupnostjo za nafto in plin smo pripravili:
- akcijski program za ustanavljanje energetskih skupnosti
- izhodišča za samoupravno organiziranost uporabnikov
in izvajalcev v občinskih energetskih skupnostih
- samoupravni sporazum o ustanovitvi občinske energetske skupnosti s statutom
- samoupravni sporazum o ustanovitvi posebne energetske skupnosti za elektrogospodarstvo in premogovništvo
- samoupravni sporazum o ustanovitvi posebne energetske skupnosti za nafto in plin
- samoupravni sporazum o ustanovitvi Republiške energetske skupnosti
- pripravljeni so tudi že statuti za navedene samoupravne
interesne skupnosti
- delovna skupina, ki je bila imenovana na podlagi dogovora pri Zvezi sindikatov Slovenije, je že pripravila delovni
osnutek samoupravnega sporazuma o medsebojnih razmerjih
pri ustvarjanju in ugotavljanju udeležbe pri skupnem prihodku, ki bo kmalu v javni razpravi.
Republiški komite za energetiko je opravil tudi naslednje
aktivnosti:
- pripravil je program za racionalno ravnanje z energijo,
- ustanovil je komisijo za posebna energetska soglasja,
- pripravil je predlog pravilnika o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah ter obveznem usposabljanju in načinu preizkusa znanja delavcev, ki opravljajo dela in naloge upravljanja
energetskih naprav, s programom usposabljanja delavcev in
predlog organizacije inšpekcije parnih kotlov na območju SR
Slovenije,
- pripravil je program za izgradnjo malih hidroelektrarn.
II. VSEBINA
I. Izvajanje zakona o energetskem
gospodarstvu
a) Samoupravne interesne skupnosti energetike
Da bi preprečili neorganizirano ustanavljanje občinskih
energetskih skupnosti, je Republiški komite za energetiko po
sprejemu zakona o energetskem gospodarstvu 27. 11. 1981
predlagal družbenopolitičnim organizacijam, Splošnemu
združenju energetike in medobčinskim gospodarskim zbornicam, da na svojih delovnih sestankih posvetijo posebno pozornost družbenoekonomskim odnosom in načinu uveljavljanja interesa v energetskem gospodarstvu, zlasti še vsebini in
načinu dela v občinskih energetskih skupnostih.
Republiški komite za energetiko je februarja 1982 zaprosil
vse izvršne svete skupščin občin v SR Sloveniji, da sporočijo,
ali so že imenovale iniciativne odbore za pripravo ustanovitve
občinskih energetskih skupnosti oziroma kaj so že storili za
njihovo ustanovitev. V Akcijskem programu za ustanavljanje
energetskih skupnosti smo opredelili nosilce in roke za sa2

moupravno organiziranost uporabnikov in izvajalcev v energetskem gospodarstvu. Akcijski program je bil poslan vsem
izvršnim svetom skupščin občin s predlogom, da se do pričetka regionalnih posvetovanj primerno organizirajo in s tem
omogočijo, da bodo sprejeti ustrezni sklepi. Na podlagi akcijskega programa je bilo od 17. 5. do 28. 5. 1982 pripravljenih
šest regijskih posvetovanj, in sicer v Mariboru, Ljubljani,
Krškem, Celju, Kranju in Novi Gorici. Za regijska posvetovanja
smo pripravili Izhodišča za samoupravno organiziranost uporabnikov in izvajalcev v občinskih energetskih skupnostih ter
jih tudi pojasnili in zlasti poudarili, da so predvsem osnova za
razmišljanje v iniciativnih odborih.
V Izhodiščih je bilo poudarjeno, da je pri oblikovanju občinskih energetskih skupnosti potrebno zagotoviti enakomeren
razvoj območij in hitrejši razvoj manj razvitih območij. Z novo
samoupravno organiziranostjo bo potrebno doseči reproduktivno dovolj močna območja, tako da ožji interesi ne bodo
mogli prevladati oziroma da bomo preprečili priviligiran položaj energetsko bogatejših občin ali območij. Ker je učinek
sistema razviden pri uporabniku (v kvaliteti, pravočasnosti in
ceni), so izhodišča opozorila, da morajo občinske energetske
skupnosti načrtovati osnovno preskrbo z energijo in deloma
razvoj. Nadalje, da morajo uporabniki vplivati na racionalno
gospodarjenje in opravljati dogovorjene naloge, ki so v pristojnosti občinske energetske skupnosti. To bi zmanjševalo
tudi nezaupanje uporabnikov do izvajalcev v energetskih dejavnosti in s tem povečalo aktiven odnos uporabnikov do
razvojnih programov in načrtov graditve objektov za daljinsko
oskrbo s toploto, distribucijskih objektov in skladišč energetskih virov. Poudarjeno je bilo tudi, da se je in da se bo
elektrogospodarski sistem oblikoval v skladu s tehnično-tehnološkim, gospodarskim in prostorskim razvojem.
Po končanih regijskih posvetih je bilo ugotovljeno, da predstavniki izvajalcev v elektrogospodarskih organizacijah združenega dela razmišljajo o organiziranosti uporabnikov in izvajalcev v obstoječih petih skupnostih preskrbovalnih območij,
vendar niso dovolj upoštevali nove vloge občinskih energetskih skupnosti, to je preskrbe ne le z električno energijo,
temveč tudi s premogom, z naftnimi derivati, s plinom in s
toploto. Zaskrbljujoča pa je bila ugotovitev, da je bilo na
posvetih premalo iniciativnih odborov oziroma da ponekod
iniciativni odbori še niso ustanovljeni. V razpravah, razen na
posvetih v Krškem, Kranju in Ljubljani, iniciativni odbori niso
zavzeli vsebinskih stališč, zato jih je Republiški komite za
energetiko pozval, naj poučijo sedanjo organiziranost in dajo
predloge za bodočo.
Republiški komite za energetiko je 21. 6. 1982 poslal pismena Izhodišča za samoupravno organiziranost uporabnikov in izvajalcev v občinskih energetskih skupnostih vsem
iniciativnim odborom oziroma skupščinam občin v SR Sloveniji ter septembra vzorčni samoupravni sporazum o ustanovitvi občinske energetske skupnosti.
V januarju 1983 so bila dokončno opredeljena območja
občinskih energetskih skupnosti (11). V istem mesecu je poslal iniciativnim odborom tudi predlog statuta, ki naj bi jim
pomagal pri pripravi njihovih statutov.
Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva je
11.4. 1983 sklicala sestanek s predsedniki iniciativnih odborov za ustanovitev občinskih energetskih skupnosti, kjer je
bilo dogovorjeno, da bodo občinske energetske skupnosti
ustanovljene do 30. 6. 1983.
Prve osnutke samoupravnih sporazumov o ustanovitvi obeh
posebnih in Republiške energetske skupnosti sta že sprejela
izvršna odbora Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva in Samoupravne interesne skupnosti za nafto in
plin - 3. 3. 1983 pa se je o njih začela javna razprava. Pripravljeni pa so tudi že statuti vseh treh naštetih energetskih
skupnosti.
b) Medsebojna razmerja pri ustvarjanju in ugotavljanju
udeležbe v skupnem prihodku
Ker zakon o energetskem opredeljuje le temeljna načela o
pridobivanju in razporejanju skupnega prihodka so v delovnem osnutku samoupravnega sporazuma o medsebojnih razmerjih pri ustvarjanju in ugotavljanju udeležbe v skupnem
prihodku natančnejše razdelana merila za pridobivanje in
razporejanje skupnega prihodka. V sporazumu je uveljavljeno
priloga poročevalca

tudi dvostopenjsko razporejanje skupnega prihodka, ki se
uporablja že od leta 1977.
V samoupravnem sporazumu ni možno opredeliti vseh posebnosti medsebojnih odnosov TOZD, ki se združuje v DO
oziroma v SOZD, zaradi različnosti dejavnosti in funkcij pri
pridobivanju, prenosu, distribuciji in prodaji električne energije. Te posebnosti ureja samoupravni sporazum v DO oziroma TOZD, ki ga delavci v TOZD sprejemajo hkrati s samoupravnim sporazumom o medsebojnih razmerjih pri ustvarjanju in ugotavljanju udeležbe v skupnem prihodku. S takim
samoupravnim sporazumom se na prvi stopnji razporedi
skupni prihodek na tiste OZD, ki so tudi produkcijsko in
tehnološko (tudi teritorialno ipd.) zaokrožene primarne celote. Zato sta udeleženki sporazumevanja tudi obe SOZD REK
(ne pa DO), v katerih sta temeljni cilj in smisel združevanja
prav združevanje dela in sredstev za pridobivanje termoelektrične energije. Osnova za udeležbo v skupnem prihodku
posameznega udeleženca pri pridobivanju, prenosu in distribuciji električne energije ob upoštevanju njene vrste je pridobljena (TE, hidro, jedrska), prenesena, distribuirana ter
prodana in plačana kVVh. Novost v delovnem osnutku je tudi
določilo, po katerem mora biti udeleženec tako organiziran,
da delavci izrabijo tudi delovni čas v času obratovalne pripravljenosti. Udeležba posameznega udeleženca v skupnem
prihodku mora biti odvisna od ustvarjenega prispevka.
Organizacije združenega dela s področja energetskih dejavnosti junija načrtujejo javno razpravo o samoupravnem
sporazumu.
c) Racionalno ravnanje z energijo
Zakon o energetskem gospodarstvu v poglavju o racionalnem
ravnanju z energijo določa, da Republiški komite za energetiko sprejme tudi izvršilne predpise, s katerim se urejajo zlasti:
- boljši izkoristek energetskih virov pretvarjanju,
- zboljšanje tehnoloških postopkov v gospodarstvu, ki vplivajo na porabo,energetskih virov,
- zboljšanje diagramov porabe energetskih virov,
- racionalnejša poraba toplotne in pogonske energije v stanovanjskem gopodarstvu in industriji,
- racionalnejša poraba energije v prometu.
Republiški komite za energetiko je že začel pripravljati
izvršilne predpise. V zakonu ni časovno opredeljen sprejem
teh predpisov, zato je bila dana prednost sprejetju in uresničevanju družbenega dogovora ter pripravam za ustanovitev
energetskih skupnosti.
Zaradi določenega prihranka, razvidnega iz analize odloka
o ukrepih zA zmanjšanje porabe toplotne energije Skupščine
občin mesta Ljubljane, je Republiški komite za energetiko na
svoji seji septembra 1982 sprejel in poslal skupščinam občin v
SR Sloveniji priporočila o ukrepih za varčno uporabo energije. V njih je priporočil, da v skladu s svojimi pristojnostmi in
ob upoštevanju posebnosti območja ene ali več občin sprejmejo odloke ali druge primerne ukrepe za varčevanje z energijo. Hkrati s tem je opozoril, da je potrebno ob koncu kurilne
sezone pripraviti analize o izvajanju odlokov oziroma drugih
ukrepov za ogrevalno sezono 1983/84. Analize so v pripravi in
pričakujemo, da jih bodo občine posredovale do 30. 7. 1983.
Na isti seji je priporočil Gospodarski zbornici Slovenije in
medobčinskim gospodarskim zbornicam, da že v letu 1982
pripravijo v vseh večjih mestih razstave o racionalni rabi
energije, da bi se tako uporabniki energije seznanili z varčnimi ogrevalnimi sistemi, preprečevanjem energetskih izgub,
učinkovitejšo izolacijo in drugim. Gospodarska zbornica Slovenije je priporočilo sprejela in organizirala razstave v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Kopru in Lukovici.
Uporabniki so pri nakupu termoizolacijskega materiala
oproščeni plačila temeljnega prometnega davka, kar jih bo
spodbudilo tudi k toplotni izolaciji obstoječih zgradb. Republiški komite za energetiko je aktivno sodeloval pri oblikovanju tovrstne določbe v zakonu o spremembah dopolnitvah
zakona o obdavčenju proizvodov in storitev v prometu (Uradni list SFRJ, št. 23/82).
V aprilu 1982 sta se Republiški komite za energetiko in
Republiški komite za informiral rje s predstavniki vseh sredstev javnega obveščanja v SR Sloveniji dogovorila, da bodo
javnost seznanili z možnostmi in jo spodbujali k racionalnemu
ravnanju z energijo s kratkimi gesli, krajšimi informacijami in
vzgojno-izobraževalnimi prispevki. Nasveti za racionalno ravpriloga poročevalca

nanje z enegijo so bili objavljeni tudi v dnevnem in revialnem
tisku.
d) Usposabljanje in preverjanje znanja delavcev, ki delajo
z energetskim napravami
Po ugotovitvah inšpekcij parnih kotlov se povečuje število
poškodb in nesreč pri energetskih napravah. Tako je bilo v
letu 1980 78% vseh poškodb zaradi neustrezne usposobljenosti. Da bi število okvar energetskih naprav zmanjšali in zagotovili pravilno in varno obratovanje, je bilov zakonu o energetskem gospodarstvu določeno, da Republiški komite za energetiko predpiše oblike obveznega usposabljanja in način preverjanja znanja delavcev, ki delajo z energetskimi napravami.
Predlog pravilnika, ki je že pripravljen, določa dela in naloge
posameznih delavcev pri upravljanju energetskih naprav,
strokovno izobrazbo, delovne izkušnje, način strokovnega
usposabljanja in preizkus znanja. Za preizkus znanja je predvidena komisija, ki jo imenuje predsednika komiteja. Sestavni
del pravilnika je tudi program, ki je sestavljen iz splošnega in
strokovnega dela in je prilagojen posameznim smerem strokovne izobrazbe. V predhodnih in končnih določbah je določen rok za strokovne usposobitve delavcev, ki niso usposobljeni in že opravljajo ta dela in naloge. Delavcem, ki so strokovno usposabljanje opravili po programu in pravilniku iz leta
1964, ne bo potrebno ORraviti preizkusa znanja.
e) Združevanje sredstev za razvoj energetskega
gospodarstva
Določila zakona o združevanju sredstev za razvoj energetskega gospodarstva in tista, ki urejajo vsebino dogovarjanja
med uporabniki in izvajalci energetskih skupnostih se ne
uresničujejo tako, kot bi se morala.
Tako se pri zagotavljanju sredstev za uresničevanje programa izgradnje in raziskav, določenih v samoupravnih sporazumih o temeljih planov energetskih skupnosti, ne uresničujejo njegova določila. Na voljo ni bančnih in drugih posojil,
zaradi prenizkih cen energetskih virov proizvajalci ne ustvarjajo niti dela sredstev za razširjeno reprodukcijo ni,ti ne morejo združevati celotne gmortizacije, ker se uporablja v skladu
z zveznim zakonom za pokritje izgub, pa tudi učinki združevanja sredstev uporabnikov v delu, ko je osnova za združevanje
čisti dohodek, so manjši.
Prav tako sedanje gospodarske razmere in ukrepi Zveznega
izvršnega sveta pri neposredni kontroli cen onemogočajo
realizacijo poglavja zakona o energetskem gospodarstvu, ki
govori o oblikovanju cen energije.
f) Organizacija inšpekcije parnih kotlov na območju SR
Slovenije
Po zakonu o energetskem gospodarstvu inšpekcija parnih
kotlov nadzoruje, kako se upoštevajo zakoni, standardi, tehnični normativi, norme kvalitete izdelkov in storitev ter drugi
predpisi, družbeni dogovori in samoupravni sporazumi na
področju termoenergetike. V poglavju o inšpekcijskem nadzorstvu je predvidena organizacija inšpekcije parnih kotlov
tudi v občini. Po zakonu o organizaciji in delovnem področju
republiških upravnih organov (Uradni list SRS, št. 5/80) morajo inšpekcije nadzorovati tudi vse toplovodne postaje, to je
vse sisteme centralnega ogrevanja, vsa plinovodna omrežja z
napravami in racionalno rabo, pretvarjanje in transport toplotne energije. Po Pravilniku o tehničnih normativih za premične, zaprte posode za komprimirane, utekočinjene in pod
tlakom raztopljene pline (Uradni list SFRJ, št. 25/80) polnilci
tehničnih plinov ne opravljajo več občasnih pregledov. V 25.
členu je določeno, da mora te preglede opravljati pristojni
inšpekcijski organ. Tako se delo 24 pooblaščencev prenaša
na inšpekcijo parnih kotlov. Obseg dela se je povečal, da v
Republiškem energetskem inšpektoratu s sedanjim številom
inšpektorjev tega ne zmorejo. Zato je Republiški energetski
inšpektorat6. 12. 1982 izdelal predlog za organizacijo inšpekcij parnih kotlov v občinah. Številno predlaganih inšpektorjev
(21), je določeno z normativi za posamezna opravila in številom postrojev in naprav ter objektov za vsako posamezno
področje.
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g) Graditev malih hidroelektrarn
Zakon o energetskem gospodarstvu je v 12. členu določil,
da lahko občani, civilne pravne osebe in organizacije združenega dela vlagajo sredstva v izgradnjo malih hidroelektrarn,
da bi pridobili elektriko, OZD pa tudi toplotno energijo po
predhodnem soglasju Republiške energetske skupnosti. Republiški komite za energetiko je pripravil osnutek obveznega
navodila za izdajanje predhodnih soglasij za izgradnjo malih
hidroelektrarn z močjo do 1 MVA, s katerim naj bi zagotovili
enoten postopek in ga kar najbolj poenostavili. Osnutek bodo
najprej usklajevali vsi pristojni organi in organizacije, nato pa
bo poslan v širšo strokovno obravnavo.
h) Komisija za posebna energetska soglasja
Na podlagi 67. člena zakona o energetskem gospodarstvu
je bila 25. 1. 1982 .pri Republiškem komiteju za energetiko
imenovana komisija za izdajo posebnih energetskih soglasij.
Njena naloga je, da na podlagi planskih aktov Samoupravne
interesne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije in Samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin in kasneje z
ustanovitvijo Republiške energetske skupnosti ter v okviru
predvidevanj tekočega srednjeročnega plana in dolgoročnih
ocen razvoja SR Slovenije, izda posebno energetsko soglasje
vsakemu novemu uporabniku ali uporabniku, ki povečuje
obseg porabe kateregakoli energetskega vira, oziroma prehaja iz enega na drug energetski vir ali rekonstruira obstoječo
napravo, s katero bo trošil energetski vir v obsegu, ki presega
20 T joulov koriščene energije
Komisija je imela štiri seje, na katerih je obravnavala 13
vlog. Niso pa bile obravnavane vloge za posamezne vrste
energije, ki ne dosegajo letne porabe 20 T joulov. Komisija je
do 15. 3. 1983 izdala 6 energetskih soglasij, eno vlogo je
zavrnila, za eno vlogo pa je zahtevala dopolnitev.
Od navedenih soglasij jih je bilo izdanih pet za uporabo
zemeljskega plina, eno pa za električno energijo.
Komisija ugotavlja, da je največ prošenj za priključitev na
plinovodno omrežje, kar je sicer s stališča nadomestitve tekočih goriv zaželeno, vendar bo za zadovoljitev vseh prosilcev
potrebno po letu 1985 zagotoviti dodatne količine zemeljskega plina iz Sovjetske zveze oziroma Alžirije.
2. Izvajanje družbenega dogovora cfcnatančnejši razčlenitvi
meril za uporabo v zakonu o združenem delu določenih
pogojev za organiziranje oziroma za spremepibe v organiziranju temeljnih organizacij združenega dela energetskih dejavnosti in o smernicah za organiziranje drugih organizacij združenega dela v energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št
30/82).
Zveza sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva
Slovenije, Samoupravna interesna skupnost za nafto in plin in
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije so začeli januarja 1981
intenzivno pripravljati družbeni dogovor.
Ob pripravah družbenega dogovora, kjer so sodelovale tudi
organizacije združenega dela s področja energetskih dejavnosti, je bil dan prevelik poudarek zunanjim organizacijskim
oblikam, premalo pa vsebini. Predstavniki organizacij združenega dela so premalo sodelovali pri spremembi samoupravne
organiziranosti energetskega gospodarstva, saj se je prav od
njih pričakoval večji prispevek v smislu analize obstoječega
stanja in predlogov za racionalnejše poslovanje v vseh delih
energetskega gospodarstva.
Pri pripravi družbenega dogovora je bilo izhodišče takšna
organiziranost, ki bo preprečevala podvajanje nalog pri združevanju dela in sredstev, zagotavljala enotnost pri načrtovanju razvoja, uveljavitev dohodkovnih odnosov, omogočila
enotno tehnično-tehnološko vodenje procesa v organizaciji
združenega dela, ki obratuje v sistemu ter omogočila in zagotovila opredelitev odgovornosti in vsebine odločanja na posameznih ravneh združevanja dela in sredstev. Družbeni dogovor je sicer močno pomagal pri spreminjanju razmer, vendar
ne more nadomestiti vsebine odnosov pri dogovarjanju in tudi
odločanju. Ni naključje, da se hkrati z novo organizacijo
dopolnjuje in daje nove vsebine tudi ekonomskim odnosom,
od pridobivanja in razporejanja skupnega prihodka do razporejanja čistega dohodka in delitve osebnih dohodkov in ne
nazadnje tudi ustvarjanja razmer za plačilo po delu. Udeleženci družbenega dogovora so ustanovili skupni organ za

tolmačenje družbenega dogovora in spremljanje njegovega
izvajanja, ki se je sestal v novembru 1982 in marcu 1983. Na
svoji seji je skupni organ pojasnjeval različna vprašanja, ki so
jih postavile OZD energetskega gospodarstva. Za pospešitev
uresničevanja družbenega dogovora je v novembru pozval
vse izvajalce v energetskem gospodarstvu, da v SOZD-ih
pripravijo do 30. 6. 1983 časovno opredeljene programe za
izdelavo samoupravnih sporazumov o ustanovitvi oziroma
spremembi pri organiziranju TOZD, DO.in SOZD. To naj bi bil
zadnji rok za dokončno organiziranje energetskega gospodarstva. Na svoji drugi seji je skupni organ na podlagi priloženih programov realizacije družbenega dogovora sklenil, da
morajo vsi trije SOZD-i s področja elektrogospodarstva in
premogovništva takoj ustanoviti delovne skupine za pripravo
elaboratov o družbenoekonomski upravičenosti za organiziranje opravil skupnega pomena. Za usklajevanje navedenih
del je bila določena SOZD Elektrogospodarstvo Slovenije.
Nalogo bi moralo Elektrogospodarstvo opraviti do 15. 3. 1983,
enaka zahteva je bila postavljena tudi SOZD-u Petrol.
Ob tem je potrebno opozoriti, da je tudi problemska konferenca komunistov delavcev energetike, ki je bila v februarju,
potrdila pravilnost usmeritve družbenega dogovora in tudi
postopnost pri njegovi realizaciji, kjer tega ni mogoče storiti
takoj.
III. UGOTOVITVE IN SKLEPI
I.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja:
1. Zakon o energetskem gospodarstvu, ki je začel veljati
novembra 1981, se še ne uresničuje v celoti;
- zakon je predvidel dvanajstmesečni rok za uskladitev
samoupravne organiziranosti in poslovanja organizacij združenega dela s področja energetskih dejavnosti.
Družbeni dogovor o natančnejši razčlenitvi meril za uporabo v zakonu o združenem delu določenih pogojev za organiziranje ozi-roma za spremembe v organiziranju temeljnih
organizacij združenega dela energetskih dejavnosti in o
smernicah za organiziranje drugih organizacij združenega
dela v energetskem gospodarstvu je bil sklenjen v avgustu
1982. Potrebne samoupravne aktivnosti za uveljavitev družbenega dogovora potekajo v organizacijah združenega dela s
področja energetskih dejavnosti;
- samoupravne interesne skupnosti energetike, ki bi morale biti ustanovljene v šestih mesecih po^skladitvi samoupravne organiziranosti organizacij združenega dela s področja energetskih dejavnosti, še. niso ustanovljene. Pripravljeni pa so že vsi samoupravni splošni akti za ustanovitev teh
skupnosti in so že v javni razpravi (samoupravni sporazumi o
ustanovitvi in statuti);
- delovni osnutek samoupravnega sporazuma o medsebojnih razmerjih pri ustvarjanju in ugotavljanju udeležbe v skupnem prihodku je pripravljen za javno razpravo;
- analiza obstoječih predpisov o racionalnem ravnanju z
energijo, je v pripravi. Na osnovi analize bodo pripravljeni
izvršilni predpisi;
- organizacija inšpekcijskih služb za parne kotle v občinah
še ni vzpostavljena, vendar pa je predlog že pripravljen.
2. Aktivnosti z uresničevanje družbenega dogovora, ustanovitev energetskih skupnosti in oblikovanje oziroma sklenitev samoupravnega sporazuma o medsebojnih razmerjih pri
ustvarjanju in ugotavljanju udeležbe v skupnem prihodku so
potekale prepočasi predvsem pa neučinkovito. Zato bi bilo
potrebno:
- v organizacijah združenega dela s področja energetskih
dejavnosti pospešeno pripraviti in do 31. 12. 1983 sprejeti:
- elaborate o družbenoekonomski upravičenosti ustanovitve organizacij združenega dela s področja energetskih dejavnosti,
- samoupravne splošne akte v organizacijah združenega
dela energetskih dejavnosti,
- samoupravni sporazum o medsebojnih razmerjih pri
ustvarjanju in ugotavljanju udeležbe v skupnem prihodku;
- da izvršni sveti skupščin občin v SR Sloveniji skupaj z
organizacijami združenega dela in družbenopolitičnimi organizacijami pospešijo aktivnosti za ustanovitev občinskih enerpriloga poročevalca

getskih skupnosti, v samoupravni interesni skupnosti elektrogospodarstva in samoupravni interesni skupnosti za nafto in
plin pa morajo takoj po ustanovitvi občinskih energetskih
skupnosti pospešiti aktivnosti za ustanovitev obeh posebnih
in republiške energetske skupnosti.
Republiški komite za energetiko mora:
- sprejeti pravilnik o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah ter obveznem usposabljanju in načinu preizkušanja znanja delavcev, ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih naprav, do 30. 6. 1983;
- sprejeti izvršilne predpise do 31. 12. 1983, s katerimi bo
uredil:

- boljši izkoristek energetskih virov pri transformaciji,
- zboljšanje tehnoloških postopkov v gospodarstvu, ki vplivajo na obseg porabe energetskih virov,
- zboljšanje diagramov porabe energetskih virov,
- racionalnejšo porabo toplote in pogonske energije v stanovanjskem gospodarstvu in industriji,
- racionalnejšo porabo energije v prometu;
- v sodelovanju z Republiškem sekretariatom za pravosodje in upravo pripraviti do 30. 6. 1983 predlog organizacije
inšpekcij parnih kotlov v občinah.
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gospodarstva v SR Sloveniji (ESA-262)

Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI KOMITE ZA ENERGETIKO
POVZETEK
1. Močno zmanjšana razpoložljiva finančna sredstva,
visoka stopnja inflacije, težave pri zagotavljanju deviz za
uvoz opreme, težave domačih proizvajalcev zaradi pomanjkanja določenih materialov oziroma proizvodne
opreme, ki je kakorkoli vezana na uvoz, ter visoke
obrestne mere in majhna kreditna sposobnost dobaviteljev so povzročili precejšen zastoj pri izvajanju naložb na
področju energetike v letu 1982 K temu so prispevale tudi
izgube, s katerimi so v zadnjih letih poslovali tako elektrogospodarstvo in premogovniki kot DO Zemeljski plin in
DO INA Nafta Lendava. Nerešeni dohodkovni in likvidnostni problemi povzročajo še dodatne stroške poslovanja energetskega gospodarstva.
Elektrogospodarstvo je sicer v letu 1982 preseglo planirano proizvodnjo električne energije za 6,1 % pri tem
doseglo po plačani realizaciji skupni prihodek 17 mlrd din.
Kljub temu je poslovalo z izgubo 945 mio din. Ob tem niso
zajeti vsi stroški NE Krško, ki jih v vrednosti 1,1 mlrd din
prenašajo v leto 1983. Izguba elektrogospodarstva je bila
pokrita, ker je v višini izgube amortizacija razmejena na
naslednja leta.
V oskrbovalnem delu naftnega gospodarstva ustvarjeni
dohodek zaradi padca prodaje ne zadošča več za enostavno reprodukcijo. Poraba naftnih derivatov v SR Sloveniji se je znižala od 2,516.000 ton v letu 1978 na 1.684 ton v
letu 1982, pri čemer je uvedba zemeljskega plina v tem
obdobju nadomestila 550.000 ton derivatov, dobili pa smo
vrsto novih porabnikov. Združevanje konvertibilnih sredstev ni bilo realizirano, zaradi česar ni bil dosežen planiran
uvoz surove nafte. Skupne količine naftnih derivatov v
SRS so lani dosegle 90,4 % bilančnih, oz. 88,5 % količin iz
leta 1981. To je v veliki meri odraz tudi dinarske nelikvidnosti SOZDA INA in težav Privredne banke Zagreb.
Izguba DO Zemeljski plin (432 mio din), ki je posledica
predvsem neustrezne finančne konstrukcije plinovodnega
sistema, je bila lani pokrita z združenimi sredstvi ISNAP, za
letos je bila z gospodarskim načrtom predvidena v višini
125,8 mio din, nove ocene znašajo 681 mio din Izguba
INA-e Nafta Lendava je bila pokrita znotraj delovne organizacije, vendar tu predstavlja poglaviten problem obveznost do naftovoda in plačilo dobavljene opreme za novo
rafinerijo.
priloga poročevalca

Bistveno boljša je bila oskrba z zemeljskim plinom, s
čemer se je močno izboljšala zanesljivost oskrbe Slovenije
z energijo, saj so se ob zadostnih razpložljivih količinah
zemeljskega plina nekateri porabniki lahko preusmerili od
koriščenja tekočih goriv na zemeljski plin.
2. V letošnjem letu poteka proizvodnja premoga in električne energije količinsko zadovoljivo. Enako velja za dobave zemeljskega plina. Negativni trendi pri oskrbi z naftnimi derivati se ndaljujejo tudi letos ne glede na to, da SR
Slovenija redno izpolnjuje obveznosti glede združevanja
deviz. Oskrbo z naftnimi derivati razrešujemo sproti iz
meseca v mesec z najrazličnejšimi kombinacijami.
Kljub že sprejetim podražitvam posameznih vrst energije v letošnjem letu obstajajo še vedno velika neskladja
cen z dalekosežnimi posledicami, predvsem na področju
premogovništva, električne energije in zemeljskega plina.
Po osnutku vrednotenja elektroenergetske bilance za leto
1983 je primanjkljaj za kritje stroškov elektro gospodarstva nad 10 mlrd din.
3 Neustrezni poslovni rezultati v energetiki v letu 1982
in veliki razkoraki med prodajno ceno energetskih virovrazen naftnih derivatov - in dejanskimi stroški imajo močan neugoden odraz v razvoju energetike in dokončanju
začetih naložb. V zaostrenih gospodarskih razmerah so
predvidene naložbe v premogovništvo in elektroenergetiko le še po minimalnem programu za obdobje
1981-1985. Na osnovi takih sprememb Sas o temeljih
plana ISE za obdobje 1981-1985 bi po stalnih cenah iz leta
1980 potrebovali 22,524 mlrd din, ob tem samo za dokončanje že začetih objektov 12,380 mlrd din. Realno je pričakovati, da bo zbranih le 10,073 mlrd din računano po
stalnih cenah iz leta 1980, v kolikor ne bo uveljavljen
dodaten način zbiranja sredstev ob iskanju vseh možnih
oblik financiranja, da bi dejansko dokončali minimalni
naložbeni program.
Zaskrbljujoča je ugotovitev, da z minimalnim programom izgradnje v obdobju 1981-1985 pridobimo 513 Ml/V
novih zmogljivosti za proizvodnjo električne energije, od
česar je z NE Krško že zgrajenih 332 MW. Novo povečanje,
ki je realno, je tako le še 181 MW za leto 1985, kar
predstavlja 9,26 % obstoječih zmogljivosti v elektrarnah.
To povečanje približno ustreza le nadomestitvi dotrajanih
naprav in za večje priključke novih porabnikov ni možnosti
brez dodatnih vlaganj.
Na področju naftno-plinskega gospodarstva še ni razrešena finančna konstrukcija za pridobitev alžirskega plina
in izgradnjo skladišč za zemeljski plin. Zaradi zmanjšaS

nega dotoka »bencinskega dinarja« bodo časovno kasnile
geološke raziskave, finančna sanacija plinovodnega sistema pa zavisi tudi od domačih bančnih kreditov, ki še
niso zagotovljeni v predvideni višini.
4. Za raziskovalna dela je bilo v letu 1982 na voljo več
sredstev kot v preteklih letih. Porabljenih je bilo 282,3 mio
din. Rezultati raziskav so zadovoljivi pri premogu, uranu in
zemeljskem plinu. V letu 1983 so predvidena vlaganja v
raziskave mineralnih energetskih surovin (premog, uran) v
višini 725,8 mio din in v raziskave zemeljskega plina 204
mio din
5. Razvoj energetike je posebnega družbenega pomena,
zato je vsako odstopanje od načrtovanega izredno boleče
v kasnejšem obdobju. Razkorak med pričetkom naložbe in
pričetkom obratovanja je iz tehnoloških razlogov velik in

zamujenega s trenutnimi ukrepi ni mogoče nadomestiti.
Neposredni vpliv na izvršitev naložb ima tudi enostavna
reproducija, ki mora biti stroškovno pokrita. Zato naj bi s
predloženimi aktivnostmi zagotovili minimalni razvoj
energetike v obsegu, ki je pogoj za načrtovano gospodarsko rast. Ti ukrepi naj bi zagotovili predvsem povečano
proizvodnjo premoga v Sloveniji, enakomernejšo oskrbo z
zemeljskim plinom z izgradnjo ustreznih podzemeljskih
skladišč in s pospešenimi pripravami za prevzem predvidenih količin zemeljskega plina izAlžira, izvajanje raziskovalnih del ter uresničitev predvidenih virov sredstev za
financiranje razširjene reprodukcije v skladu s Samoupravnima sporazumoma o temeljih 'planov Samoupravne
interesne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije ter Samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET

zmogljivosti in vlaganja v premogovništvo že močno
zmanjšana.
Zaradi neenakomerne oskrbe rafinerij s surovo nafto
tudi proizvodnja naftnih derivatov ni bila enakomerna in
usklajena z gibanjem dinamike porabe, kar je prav tako
imelo svoj vpliv na celotno energetsko gospodarstvo in
njegov razvoj.
Pred sprejetjem sprememb družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-85 je zato potrebno realno ugotoviti
pričakovano stopnjo energetske porabe, ne glede na sedanji gospodarski položaj, ko poraba energije v pretežnem delu OZD ne narašča. Ko bodo gospodarski tokovi
ponovno oživeli, se bo namreč poraba energije naglo
povečala. Zato moramo poleg načrtovanja prestrukturiranja gospodarstva še bolj pospešeno nadaljevati tudi z
aktivnostmi za racionalno ravnanje z vsemi vrstami energije, da bi tako z manjšo porabo energije na enoto proizvoda, kot z manjšo specifično porabo v široki potrošnji
zmanjšali potrebna sredstva za izgradnjo energetskih objektov ter energetsko odvisnost SR Slovenije, katere primarni energetski viri so že dokaj izčrpani. Racionalno
ravnanje z energijo mora še bolj kot dosedaj postati sestavni del dolgoročne energetske politike, pri čemer se
moramo zavedati, da so tudi za racionalno ravnanje z
energijo potrebna investicijska vlaganja, ki velikokrat niso
majhna in se povrnejo šele na daljši rok. Zato je za uresničevanje ciljev racionalne rabe energije potrebna nenehna
skrb pri gospodarjenju in trošenju energije vseh vrst. Nekateri ukrepi, sprejeti v primerih, ko se ne izvaja energetska bilanca Jugoslavije in s tem SR Slovenije, ne zagotavljajo racionalne rabe energije, temveč prispevajo le v precejšnji meri k enakomerni oskrbi slovenskega prostora z
energijo.
V gradivu je prikaz stanja investicij na področju energetike s poudarkom na problematiki enostavne in razširjene
reprodukcije ter predlog aktivnosti za razrešitev obravnavane problematike.

POROČILO O STANJU IN RAZVOJU
ENERGETSKEGA GOSPODARSTVA V SR
SLOVENIJI
I. UVOD
Močno zmanjšana razpoložljiva finančna sredstva od
planiranih, visoka stopnja inflacije, težave pri zagotavljanju deviz za uvoz opreme, težave domačih proizvajalcev
zaradi pomanjkanja določenih materialov oziroma proizvodnje opreme, ki je kakor koli vezana na uvoz ter visoke
obrestne mere ter majhna kreditna sposobnost proizvajalcev so povzročili precejšen zastoj pri izvajanju investicij
na področju energetike v letu 1982. Na večini gradbišč so
zaradi tega proti koncu tega leta dela praktično zamrla,
razen na manjših objektih srednje in nizkonapetostnega
omrežja. Določen delež k premajhni učinkovitosti izvajanja investicij je doprinesla tudi še vedno neustrezna organiziranost investicijske dejavnosti v okviru energetskega
gospodarstva K temu so prispevale tudi izgube, s katerimi
je v zadnjih letih poslovalo elektrogospodarstvo in premogovništvo kot DO zemeljski plin zaradi neustrezne finančne konstrukcije za izgradnjo plinovodnega sistema,
ki je temeljila pretežno na kreditih in DO /NA Nafta Lendava zaradi nastale situacije v zvezi z rafinerijo in naftovodom. Nerešeni dohodkovni in likvidnostni problemi povzročajo še dodatne stroške poslovanja.
Ocena predvidenih sredstev po sedanjem načinu njihovega zbiranja kaže, da bodo še nadalje težave pri izgradnji
že pričetih objektov. Primanjkljaj se pojavlja kljub dejstvu,
da so bila načrtovanja elektroenergetskih proizvodnih

II. PRIKAZ POSLOVANJA V LETU 1982
2.1. Področje elektrogospodarstva in
premogovništva
V letu 1982 je imela SR Slovenija razpoložljive električne
energije 9.456 GWh, kar je 6,1% nad planirano, odnosno
10,6% več kot v letu 1981.
Od tega so prejeli neposredni in distributivni uporabniki
7.806 GWh, odnosno 4,4% manj kot je bilo planirano. Izgube
na distributivnem in prenosnem omrežju so znašale 721 GWh,
medtem ko je bilo dobavljeno in izmenjano s sosednjimi
sistemi v Jugoslaviji in inozemstvu 930 GWh. Tako torej znaša
prodaja, skupaj z naturalno izmenjavo električne eneraiie
8.736 GWh.
Redukcije v dobavi električne energije ob izpadih so bile
minimalne zaradi uresničevanja akcijskih programov in izvajanja ukrepov za racionalno ravnanje z energijo na področju
uporabe in proizvodnje električne energije.
Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva Slo
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venije je v začetku meseca februarja 1982 sprejela elektroenergetsko bilanco za leto 1982 in njeno vrednotenje. Planirani
skupni prihodek je bil predviden 20.126,8 mio din in cena
električne energije 246,53 p/kWh.
Na osnovi takrat veljavnega cenika za prodajo električne
energije je bilo ugotovljeno, da bi bilo potrebno povišati ceno
električne energije s 1. 1. 1982 za 27%, da bi dosegli planirani
skupni prihodek.
Glede na razmere na področju cen navedenega predlaganega povišanja ni bilo mogoče v celoti uveljaviti, temveč je
bilo doseženo povišanje cene električne energije 1.5. 1982 za
15%. V letu 1981 je bila opravljena sprememba cen 1. 4. za
10,4%, 1. 11. pa za 8% za potrebe razširjene reprodukcije.
V letu 1982 je bilo dejansko prodanih 8.015 GWh električne
energije in pri tem dosežena skupna fakturirana prodaja
17.047,6 mio din. Dejanska povprečna prodajna cena je znašala 212,69 p/kWh. Skupni prihodek je bil manjši od načrtovanega za 2.712,4 mio din.
Od fakturirane prodaje 17.047,6 mio din, ki je v celoti tudi
plačana, so delovne organizacije elektrogospodarstva izkapriloga poročevalca

zale v osnovni dejavnosti v letu 1982 izgubo 1.233,2 mio din in
premogovništva 130,8 mio din oziroma skupaj 1.364 mio din.
Navedena izguba je bila zmanjšana iz pozitivne razlike
stranskih dejavnosti tako, da znaša dejanska izguba v delovnih organizacijah elektrogospodarstva 802,1 mio din. Prav
tako sta tudi oba premogovnika zaključila poslovno leto 1982
z izgubo 142,8 mio din, ki je večja zaradi izgube v stranskih
dejavnostih v REK Edvard Kardelj. Skupna izguba OZD elektrogospodarstva in premogovništva znaša v letu 1982 944,8
mio din.
Izkazana izguba za leto 1982 je bila napram oceni z vrsto
aktivnosti v SOZD zmanjšana zaradi:
- večjega inkasa iz tekoče prodaje in dosledne izterjave
odprtih terjatev iz preteklih let ter v celoti plačane dobave
električne energije drugim sistemom,
- doslednega upoštevanja zakona o amortizaciji z vsem
možnim znižanjem stroškov amortizacije,
- neaktiviranja planiranih investicij zaradi pomanjkanja
sredstev za razširjeno reprodukcijo, kot npr. TOL II in nekaterih investicij iz omrežja ter s tem znižanje predvidenih stroškov in sredstev amortizacije,
- znižanja stroškov investicijskega vzdrževanja zaradi
slabe likvidnostne situacije in prenosa vzdrževanja v leto
1983, kar pa že presega dopustno gospodarjenje z osnovnimi
sredstvi,
o obračuna in plačila nižjih obveznosti iz dohodka zaradi
načina pokrivanja izgube po določbah zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o amortižaciji,
- povečanja učinkov iz stranskih dejavnosti,
- večjih drugih prihodkov od pričakovanih.
Izkazana izguba v SOZD EGS v znesku 944,9 mio din za leto
1982 ne zajema nekritih stroškov NEK za njeno poslovanje v I.
1982. Čeprav NE Krško še ni konstituirana, je v poskusnem
obratovanju v I. 1982 proizvedla za slovensko elektrogospodarstvo 1.777,3 GWh. Zaradi manjšega prihodka slovenskega
elektrogospodarstva pa ni mogla v celoti pokriti vseh stroškov
tako, da je ostalo neplačanih obresti za inozemske kredite
preko 13,8 mio dolarjev, kar bo potrebno pokriti v letu 1983.
Pri povprečni vrednosti dolarja 80 din bo to znašalo približno
1.109 mio dinarjev.
Na podlagi določil zakona o amortizaciji so TOZD elektrogospodarstva in premogovništva uporabile amortizacijo za
kritje izgube v znesku 944,9 mio din.
Denarno nadomeščanje sredstev izgube je planirano v
breme povečanega dohodka in ostanka čistega dohodka v
naslednjih treh letih. Zato EGS v letu 1983 planira v vrednoteni elektroenergetski bilanci oblikovanje izpadlih sredstev do
višine ene tretjine, to je 315 mio din, povečanih za dajatve iz
dohodka za 135 mio din, skupaj v znesku 450 mio din.
Vse dotlej, dokler ne bo izguba leta 1982 denarno krita,
bodo TOZD elektrogospodarstva in premogovništva manjkala
denarna sredstva za poravnavo tekočih obveznosti iz rednega
poslovanja, kar pomeni ogrožanje rednega in tekočega poslovanja in obratovanja elektroenergetskega sistema SR Slovenije.
Za delno sanacijo tega finančnega položaja in za zagotovitev nujnih likvidnih sredstev predlaga EGS, da se TOZD elektrogospodarstva in premogovništva omogoči iz namenskih
sredstev rezervnih skladov občin in republike najeti premostitveni sanacijski kredit za obratna sredstva tako, da je odplačilo v dobi kritja izgube do konca leta 1986 v moratoriju, v
naslednjih treh letih, do konca leta 1989 pa bi glavnica skupaj
z obrestmi zapadla po eno tretjino vsako leto.
V letu 1983 bo potrebno zagotoviti delavcem OZD premogovništva in elektrogospodarstva tudi še razliko do le delno
oblikovanih sredstev skupne porabe za druge namene in za
stanovanjske namene v vrednosti okoli 380 mio din.
Ob prikazu izgube je potrebno pripomniti, da je bila ocena
izgube veliko večja od dejanske, kar je neodgovorno in je
imelo vrsto neugodnih posledic (tabela 5). Takšno ravnanje je
potrebno podrobneje analizirati v vseh OZD elektrogospodarstva in premogovništva ter primerno ukrepati. Ob tako izdelani analizi bi učinkoviteje razreševali vse notranje slabosti ter
realno obravnavali vrednotenje elektroenergetske bilance za
ieto 1983.
Z učinkovitim saniranjem ugotovljenega poslovanja v letu
1982 tako na področju enostavne reprodukcije (zagotavljanje
manjkajočih obratnih sredstev za izpad prihodka v letu 1982
in zagotovitev sredstev skupne porabe) kot tudi razširjene

reprodukcije bi lahko OZD premogovništva in OZD elektrogospodarstva uspešno izvajale naloge, ki izhajajo iz sprejete
elektroenergetske bilance za leto 1983.
2.2. Področje naftnoplinskega gospodarstva
Preskrba slovenskega tržišča z naftnimi derivati v letu 1982
je bila bolj motena kot kdajkoli poprej. Proizvodnja surove
nafte v SFRJ pokriva komaj 28% sedanjih potreb. Preostale
količine moramo uvoziti in to 41% skupnega uvoza s klirinškim plačilom, 59% pa s konvertibilnim plačilom. V letu 1978
smo v SR Sloveniji beležili rekordno potrošnjo 2,516.000 ton
naftnih derivatov, v letu 1982 pa 1.684.000 ton. Tolikšno znižanje je pripisati v precejšnji meri tudi uvedbi zemeljskega
plina.
Lani je njegova potrošnja dosegla 700 mio Nm3, to je 660 Nm'
več kot leta 1978, kar pomeni v toplotnem ekvivalentu 550.000
ton naftnih derivatov. Skupna potrošnja naftnih derivatov in
zemeljskega plina, izražena v naftnih derivatih, je bila lani
2,234.000 ton, to je 12% manj kot je bila potrošnja istih goriv v
letu 1978. Pri tem pa moramo upoštevati, da smo v tem času
dobili vrsto novih porabnikov, med njimi tudi velike kot je npr.
Tovarna sladkorja v Ormožu, nova cementarna v Anhovem itd.
Zato je navedeni rezultat pripisati tudi pravilnemu delu na
področju racionalne rabe energije in substituciji enega vira
energije z drugimi. Planirani obseg združevanja konvertibilnih deviznih sredstev za uvoz surove nafte, naftnih derivatov
in premoga za koksiranje (najprej 10,52%, od konca aprila
dalje 17%) ni bil dosežen niti po dinamiki niti po obsegu. Zato
je bilo potrebno razreševati problem uvoza nafte s kratkoročnimi kreditnimi linijami, ki pa jih tudi ni bilo mogoče zagotoviti v obsegu kot so to sicer omogočali sklepi Zveznega
izvršnega sveta.
Zaradi vsega tega planirani uvoz surove nafte s konvertibilnim plačilom ni bil dosežen. Posledica tega so znižane dobave derivatov iz rafinerij. Tako smo dobili v SR Sloveniji iz
rafinerij le 1,443.700 ton namesto 1,682,000 ton derivatov. Ta
najpomembnejši del naftne energetske bilance (brez uvoza
derivatov) je bil dosežen le s 86%.
Izpad naftnih derivatov iz domačih rafinerij smo delno nadomestili z uvozom in s posojilom iz zveznih materialnih
rezerv. Tako smo zagotovili slovenskemu tržišču 1,684.000
ton namesto bilanciranih 1,862.000 ton naftnih derivatov.
Energetsko bilanco smo uresničili 90,4%.
Navedene številke nazorno kažejo, da preskrbljenost tržišča
tudi ob največjih naporih oskrbovalnih organizacij in pristojnih organov v republiki ni mogla zadovoljiti in se problemom,
ki smo jih doživljali v letu 1982, objektivno ni^dalo izognrti.
Analiza po posameznih naftnih derivatih kaže še veliko večji
razkorak med viri in potrebami kot je to prikazano v globalu za
vse naftne derivate.
Negativna gibanja v letu 1982 so v veliki meri odraz stanja v
SOZD INA, ki zaradi lastne dinarske nelikvidnosti in težav
Privredne banke Zagreb, ki INO spremlja, ni mogla uvoziti niti
toliko surove nafte s konvertibilnim plačilom, kolikor so dopuščale omejene devizne možnosti. Zato so bile oskrbovalne
organizacije, ki dobivajo naftne derivate pretežno iz rafinerij
INE najslabše oskrbljene. Ob koncu leta se je potrdilo, da je
bila SR Slovenija med najslabše oskrbljenimi SR in SAP,
čeprav je najbolj solidno izvrševala svoje obveznosti glede
izločanja deviznih sredstev na poseben zbirni račun pri Narodni banki Jugoslavije. Nižji odstotek izpolnitve energetske
bilance je dosegla le še SAP Kosovo, medtem ko sta SR Orna
gora in SR Srbija porabili več derivatov, kot je bilo bilančno
predvideno.
Ob zmanjšani prodaji naftnih derivatov in nezadostnih trgovskih maržah OZD naftnega gospodarstva ne bi mogle
dosegati pozitivnih finančnih rezultatov poslovanja, če ne bi
dohodka pridobivale tudi iz drugih virov in ne samo iz
osnovne dejavnosti. Kljub temu pa ustvarjeni dohodek ni
zadoščal za več kot za enostavno reprodukcijo.
Kot smo že omenili, se je del uporabnikov naftnih derivatov
preusmeril na uporabo zemeljskega plina. S tem se je tudi
bistveno povečala zanesljivost oskrbe Slovenije z energijo.
Doseženi so bili tudi prihranki na energiji zaradi povprečno
boljšega izkoristka pri uporabi zemeljskega plina in to od 5 do
15%.
Vse te uspehe pri preskrbi z zemeljskim plinom močno
zmanjšujejo znatno večje ekonomske težave, kot je bilo to
predvideno ob snovanju plinovodnega sistema Slovenije. Za
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zagotovitev realizacije projekta je biia zasnovana takšna finančna konstrukcija, ki je v pretežni meri slonela na kreditih
(91%) in to predvsem na tujih (65,6%).
Zaradi inflacijskih, predvsem pa devalvacijskih gibanj, so
izredno narasle nabavne cene zemeljskega plina izražene v
dinarjih in obveznosti za odplačevanje tujih kreditov. Vse te
spremembe so poslabšale položaj delovne organizacije Petrol
- zemeljski plin, da je že poslovno leto 1981 sklenila z izgubo.
Izdelan je bil sanacijski program poslovanja, ki sega do leta
1986, ko bi bil večji del kreditov odplačan, ter priključen novi
vir zemeljskega plina in s tem zmanjšani stroški na 1 m3
prodanega zemeljskega plina. Tudi leto 1982 je Petrol, DO
Zemeljski plin zaključil z izgubo, ki je bila nekoliko nižja od
predvidene. Le-ta je bila takoj pokrita z združenimi sredstvi,
zbranimi z dogovorjenim sistemom preko Samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin.
INA-Nafta Lendava je leto 1982 zaključila z izgubo, ki pa je
bila pokrita znotraj delovne organizacije. Izguba je nepomembna v primerjavi z obveznostmi, ki jih ima delovna organizacija v zvezi z dinarsko in devizno nelikvidnostjo v poslovanju. INA-Nafta Lendava je pripravila sanacijski program, iz
katerega je razvidno, da sta osrednja problema obveznosti do
Jugoslovanskega naftovoda in odplačilo kreditov za nabavljeno opremo nove rafinerije. Razrešitev poravnave teh obveznosti je nujna za nadaljnjo nemoteno obratovanje, kot tudi
polno koriščenje predelovalnih zmogljivosti. Trajna sanacija
je mogoča le ob zagotovljenih obratnih sredstvih, ki pa so
realna le v primeru, da se ta DO vključi v OZD naftnoplinskega
odnosno petrokemijskega gospodarstva v SR Sloveniji.
Bil. OCENA POSLOVANJA V LETU 1983
3. 1. Na področju elektrogospodarstva
in premogovništva
S sprejeto elektroenergetsko bilanco za leto 1983 je predvideno, da bodo OZD elektrogospodarstva v letu 1983 proizvedle in nakupile 8.986 GWh električne energije ter da bodo
(ob upoštevanju izgub na prenosni in distribucijski mreži)
slovenskim in distribucijskim uporabnikom dobavile 8.254
GWh električne energije.
O elektroenergetski bilanci za leto 1983 je v decembru 1982
razpravljala tudi Skupščina interesne skupnosti elektrogospodarstva, ki je potrditev predloga ovrednotenja za leto 1983
odložila do zaključnih računov za leto 1982. Stalna komisija
uporabnikov in proizvajalcev pri interesni skupnosti elektrogospodarstva je svoje delo o ovrednotenju elektroenergetske
bilance za leto 1983 nadaljevala takoj po znanih podatkih iz
zaključnih računov za leto 1982 in bo posredovala Skupščini
interesne skupnosti elektrogospodarstva v sprejem predlog
(sedaj je že osnutek) ovrednotenja elektroenergetske bilance
za leto 1983.
Podatki iz osnutka!
(v 106 din)
- stroški in potrebni brez NEK
NEK Skupaj
dohodek v letu 1983 22.353,4 8.904,8 31.258.2
- plan za leto 1982 16.872,2 3.254,6 20.126,8
Komisija uporabnikov in proizvajalcev pri interesni skupnosti elektrogospodarstva meni, da je OZD premogovništva in
elektrogospodarstva potrebno priznati 283,0 mio din za trjana
obratna sredstva ter 450,0 mio din za nadomestitev 1/3 izgube, nastale v letu 1982.
S priznavanjem omenjenih stroškov bi bila situacija v letu
1983 naslednja:
(v 10° r.in)
bTez NEK
NEK Skupaj
- stroški
in potrebni dohodek 23.086,4 8.904,8 31.991,2
Na izredno visok porast stroškov v letu 1983 v primerjavi z
letom 1982 vplivajo predvsem stroški energetskega goriva,
amortizacije in obresti za kredite. Dodatno vplivajo na izreden
porast stroškov v letu 1983 tudi delno prenešeni stroški iz leta
1982 (predvsem v NE Krško). Nerešeni dohodkovni in likvidnostni problemi leta 1982 povzročajo dodatne stroške poslovanja sistema elektrogospodarstva ter zahtevajo čimprejšnjo
rešitev.
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Cena električne energije je bila povišana s 5. 3. 1983 za
25%, na osnovi česar je sklenjeno, da bo elektrogospodarstvu
manjkalo ob nespremenjeni ceni električne energije 10.160,0
mio din prihodka za pokritje stroškov enostavne reprodukcije
v letu 1983.
Takšna ocena manjkajočega prihodka zahteva kritično
obravnavo v organih interesne skupnosti elektrogospodarstva ob sprejemanju ovrednotenja elektroenergetske bilance
za leto 1983 in na osnovi tega pravočasen sprejem ustreznih
ukrepov.
3.2. Na področju naftnoplinskega
gospodarstva
Stroški poslovanja tudi v okviru naftnoplinskega gospodarstva naraščajo zaradi spremembe tečaja dinarja, večjih transportnih stroškov zaradi zagotavljanja enakomerne preskrbe
ob pomanjkanju dobav posameznih derivatov, večjih stroškov
izposojanja derivatov od zveznih materialnih rezerv itd. Ob
predpostavki, da bo prodaja naftnih derivatov potekala v
okviru energetske bilance, bodo izkazani boljši rezultati poslovanja kot v letu 1982. Na osnovi tega pričakujemo, da bo v
letu 1983 dosežen tak rezultat, Ča bo lahko nekaj sredstev
namenjeno tudi za namene razširjene reprodukcije.
V okviru DO Zemeljski plin pa je v sanacijskem programu in
gospodarskem načrtu za leto 1983 predvideno, da bo delovna
organizacija poslovala z izgubo v višini 125,772.000 din. Da ne
bi presegli planirane izgube, bo potrebno sproti prilagajati
prodajno ceno zemeljskega plina spremembam v nabavni
ceni fco jugo-meja.
Vsi negativni trendi z oskrbo z naftnimi derivati so se iz
preteklega leta prenesli in še poglobili v letošnje leto. Zagotavljanje potrebnih deviznih sredstev za uvoz energetskih
surovin iz konvertibilnega področja ne poteka po planu. Republike in pokrajini združujejo manj sredstev kot je bilo načrtovano za realizacijo bilančno predvidenega uvoza, ker priliv
konvertibilnih sredstev, ustvarjen z izvozom blaga in storitev,
ne dosega planiranega obsega.
Zaradi tega Narodna banka Jugoslavije v omejenem obsegu
izdaja garancije za uvoz surove nafte. Surove nafte s konvertibilnim plačilom je letos v skupni količini le 42,6%.
Poleg deviznih težav pri uvozu nafte iz konvertibilnega
področja so še težave pri uvozu nafte iz konvertibilnega in
klirinškega področja zaradi težav SOZD INA Zagreb. Tako so
imele rafinerije INE Zagreb na voljo za predelavo v aprilu le
440.000 ton surove nafte namesto 620.000 ton in nič boljši
niso izgledi za maj. Sorazmerno z manjšimi količinami predelave je slabše oskrbljena naša republika.
Ob tem velja omeniti tudi to, da še vedno ni sprejet »Samoupravni sporazum o razdelitvi'Surove nafte in o enakomerni in po enakimi pogoji oskrbe z naftnimi derivati v letu
1983 na vseh področjih«, kar povzroča še dodatne težave pri
uveljavljanju oskrbe, kot je predvidena s sprejeto Energetsko
bilanco SFRJ za leto 183.
IV. RAZISKAVE ENERGETSKIH MINERALNIH
SUROVIN V LETU 1982 V SR SLOVENIJI
V letu 1982 je bilo na razpolago za raziskave energetskih
mineralnih surovin več sredstev kot prejšnja leta zato, ker so
bila vanje vključena tudi sredstva, ki se zbirajo od prodaje
tekočih goriv (bencinski dinar).
Skupno so bila za raziskave porabljena sledeča sredstva:
v 000 din
Viri sredstev
Premog Uran Nafta Skupaj
in plin
Raziskovalna skupnost
Slovenije
33.866 18.022 20.000 71.888
Bencinski dinar
148.405 20.000 26.208 194.613
Sredstva rudnikov
14.000 1.850
- 15.850
Skupaj
196.271 59 872 46.208 28Z351
V prikazanih raziskavah niso zajete raziskave, ki jih izvajajo
premogovniki in rudnik za potrebe tekoče proizvodnje. Pri
raziskavi premoga ter nafte in plina niso bila v celoti porabljena vsa odobrena sredstva zaradi dolgotrajnega postopka za
izdajo soglasij in bančnih garancij. Zato bila nekatera dela
začeta šele v drugem polletju 1982. Pri raziskavah premoga so
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zaostajala predvsem rudarska dela, ki jih bodo lahko končali v
predvidenih pogodbenih rokih. Pri raziskavah nafte in plina je
prišlo do zastoja pri uvozu kemikalij za obdelavo vrtine PG-6.
Raziskave premoga
V Rudniku lignita Titovo Velenje so nadaljevali študijo za
varno odkopavanje pod vodonosnimi peski, kjer je vezanih
okoli 85 mio ton premoga. Izvajali so predvsem hidrogeološke
raziskave.
Raziskave na območju jame Šoštanj so potrdile lego lignitnega sloja in odkrile, da le-ta leži pod vodonosnimi peski.
V Zagorju, na območju Kotredež - zahod, kažejo raziskave,
da je strukturna zgradba bolj komplicirana Kot se je predvidevalo, kar bo večalo stroške pridobivanja premoga. Hidrogeološke raziskave v zvezi s sanacijo vdora vode v jami Kotredež
kažejo veliko znižanje gladine vode v dolomitu.
Na območju zahodnega dela jame Trbovlje so bile raziskave
pozitivne. Vse vrtine, razen ene, so prevrtale premogov sloj.
Vse zaloge na raziskovalnem območju še niso izračunane, ker
je vrtanje še v teku.
Na območju Dol-Laško so bila opravljena pripravljalna raziskovalna dela.
V jami Laško in polju Dol rudnika Senovo so v izdelavi
raziskovalne proge.
Z raziskavami v Kanižarici je bil ugotovljen premogov sloj
debeline 4-8 m. Količina dodatnih zalog je ocenjena na
145.000 ton.
Geološke raziskave v širši okolici Rudnika Globoko so bile
pozitivne. Zaloge znašajo približno 12 mio ton.
V severovzhodni Sloveniji so bile izvrtane 4 raziskovalne
vrtine od vasi Gabrje na zahodu do Benice na vzhodu. Premogovi sloji so v treh skupinah. Celokupne zaloge premogovih
slojev debeline nad 1 m znašajo po grobi oceni 131 mio ton.
Študija o opuščenih premogovnikih še ni v celoti končana.
Že sedaj lahko ugotovimo, da bi bilo mogoče na območju
Ilirske Bistrice odkopati okoli 2,5 mio ton lignita, ki je plitko
pod površino.
Negativni sta bili samo raziskavi na območju Gradac-GribIje in Mirna na Dolenjskem, kjer je premog v manjših lečah in
njegovo odkopavanje ne bi bilo ekonomsko upravičeno.
Tako ugotovljene zaloge premoga bo možno izkoriščati
šele po podrobnejših raziskavah in overovitvi zalog na osnovi
ustreznih predpisov;
Uran
Najpomembnejše so bije raziskave urana na območju južnih podaljškov rudišča Žirovski vrh. Z raziskavami je bilo
razširjeno - podaljšano rudišče Žirovski vrh za nadaljnjih
1200 m.
Na širšem območju Škofje Loke pri Trebiji in na Golem vrhu
je bilo ugotovljenih več pomembnih izdankov uranovega orudenja, katere bo potrebno podrobneje raziskati.
V. izvajanje investicijskih del
5.1. Stanje izvajanja investicijskih del v letu
1982 po planu samoupravne interesne
skupnosti elektrogospodarstva Slovenije
Izvajanje naložbenih del na objektih in napravah v elektroenergetiki je bilo v preteklem letu otežkočeno iz več razlogov,
ki jih lahko strnemo v naslednje:
1. Iz prejšnjega planskega obdobja je ostalo nedokončanih
več objektov, kot so NE Krško, TE Šoštanj IV, HE Formin,
kombinirani plinsko-parni elektrarni Brestanica in Trbovlje. Ti
objekti so imeli v začetku tega planskega obdobja prednost
pri dodeljevanju sredstev, da bi zagotovili njihovo dograditev
in pričetek obratovanja.
2. Že v letu 1981 je poraba sredstev za naložbe zaradi
zmanjšanega priliva znašala samo 54% od planiranih sredstev
za uresničitev plana ISE. V letu 1982 bi moralo biti po »Samoupravnem sporazumu o temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije za obdobje
1981-1985 in kontinuiteti do leta 1990« zagotovljenih 14,341
mia din (po tekočih cenah), ob upoštevanju nerealiziranega
zaostanka 6,733 mia din iz 1. 1981 pa skupaj celo 21,074 mia

din. Ker teh sredstev ob veljavnih cenah električne energije in
določilih SaS o temeljih plana ISE v letu 1982 ni bilo mogoče
zbrati, je ISE sprejela minimalni program izgradnje v obsegu
10,87 mia din. Za gradnjo elektroenergetskih objektov je bilo v
letu 1983 zagotovljenih in porabljenih le 6,444 mia din, kar je
59% sredstev po minimalnem planu. Ob tem pa je elektrogospodarstvo od oktobra 1982 do aprila 1983 pričelo graditi
približno 200 manjših objektov prenosnega oziroma distributivnega omrežja, v skupni predračunski vrednosti 471 mio din,
kar predstavlja 7,3% od vseh investicij ISE v letu 1982. Z
nekaterimi naložbami bodo delno izboljšane razmere v preskrbi z električno energijo na posameznih področjih, vendar
bo potrebno tudi te investicije obravnavati bolj selektivno.
3. Izvajanje naložbenih del v letu 1982 je bilo poleg težav s
financiranjem ovirano še z uvajanjem poslovanja z menicami
zaradi trenutnega premoščanja pomanjkanja sredstev, najemanjem kreditov pri dobaviteljih in izvajalcih za naročena
dela in opremo, restrikcijami pri uvozu repromaterialov za
izdelavo opreme in dolgimi zapletenimi postopki pri sprejemanju investicijskih programov. Težave pri gradnji je še povečala inflacija, ki je povzročala nepredvidene podražitve. Precejšnji vzrok zadrugo in počasno gradnjo je tudi veliko število
investitorjev v sklopu EGS. Posamezni investitorji so preveč
popuščali lokalističnim pritiskom pri gradnji objektov (primer
HE Solkan, HE Formin, HE Mavčiče, NE Krško), kar bo odpravljeno z ustanovitvijo DO skupnega pomena za izvajanje
investicijskih del.
Posebno neugodne posledice ima pri investicijah premalo
dodelana in nepravočasno izdelana tehnična dokumentacija
ter tehnično in ekonomsko zelo neenotne zahteve, ki izhajajo
iz posameznih soglasij h gradnji, kot posamezni izvajalci, ki
so z deli zamujali.
Iz prikazanega stanja izhaja, da je bila gradnja elektroenergetskih objektov v letu 1982 zelo motena in zato ni bilo
mogoče v celoti optimalno izvajati niti del na v ISE določenih
prednostnih objektih, med katere so bili uvrščeni NE Krško,
Toplarna Ljubljana II, objekt Preloge REK Velenje, rudarski
objekti v REK Edvarda Kardelja Trbovlje, Rudnik urana Žirovski vrh, HE Solkan ter rudnik in termoelektrarna Ugljevik v
BiH. Zaradi navedenega so zelo upočasnili dela pri gradnji HE
Mavčiče. Naknadno so v celoti odstopili od sovlaganja v
izgradnjo TE Kosovo B (na tem objektu smo bili prvotno
udeleženi s 150 MW, nato pa smo bili prisiljent udeležbo
zmanjšati na 50 MW), ker niti za zmanjšano zmogljivost ni bilo
mogoče zagotoviti sredstev.
Prav tako je bilo moteno izvajanje programa gradnje malih
HE, pričeta ni bila nobena planirana rekonstrukcija zastarelih
proizvodnih objektov s sredstvi iz Samoupravnega sporazuma o temeljih plana ISE. lirav tako je zastalo odpravljanje
slabih napetostnih razmer na manj razvitih območjih in izvajanje kompenzacije jalove energije. Raziskave in pripravljalna
dokumentacija so bile izdelane le v obsegu 70% od načrtovanih potreb,
4. Glavni vzrok za navedeno nizko izpolnjevanje plana je
izostanek priliva sredstev po Samoupravnem sporazumu o
temeljih plana ISE.
V tem sporazumu je namreč predvideno za gradnjo 32%
lastnih sredstev elektrogospodarstva, 58% združenih sredstev v okviru ISE ter 10% bančnih sredstev. Največji izpad je
pri bančnih in lastnih sredstvih. Zaradi nepokrite enostavne
reprodukcije elektrogospodarstva so lastna sredstva skoraj v
celoti izpadla. Delež sredstev za naložbe je v ceni električne
energije znatno manjši od predvidenega. Prav tako niso bili
realizirani bančni krediti. Priliv sredstev od povečanja priključne moči je znatno manjši od načrtovanega, ker je izdanih
zelo malo novih elektroenergetskih soglasij.
Poudariti je potrebno, da po drugi strani uporabniki dokaj
dobro izpolnjujejo obveznosti po Sas o temeljih plana ISE, saj
dolgujejo le 7% od pričakovanega priliva. Od tega odpade na
veleodjemalce kar 85% izpadlih sredstev, kot vzrok pa navajajo pomanjkanje čistega dohodka. Sredstva za izgradnjo
nizkonapetostnih naprav se zbirajo v okviru samoupravnih
interesnih skupnosti preskrbovalnih območij.
Sredstva iz »bencinskega dinarja« za izvajanja programa
rudarskogeoloških raziskav so manjša od planiranih, ker se
poraba bencina zmanjšuje. Na vrednost zbranih srestev, ki so
določena v fiksnem znesku od prodane količine goriva ima
močan vpliv inflacija.
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Pregleda planirane in dejanske porabe sredstev v letu 1982
ter porabe sredstev po virih financiranja sta podana v tabelah
2 in 3.
b. Z začasnim planom izgradnje elektroenergetskih objektov je bila v letu 1982 predvidena tudi izgradnja malih HE,
izgradnja povezovalnih 10 kV in 20 kV daljnovodov, izdelava
investicijskih programov, izdelava projektov za pridobitev
gradbenega dovoljenja ter izdelava tehnične dokumentacije
za povezovalne daljnovode. Za realizacijo tega je bila z začasnim planom predvidena vsota 310 mio din, ki je bila znižana
na 114 mio din, ko je bil z rebalansom plana v oktobru 1982
plan graditve usklajen z rednim prilivom sredstev.
V letu 1982 so v REK Velenje - Rudnik lignita Velenje
izvajali pospešena investicijska dela tako v jami kot zunaj,
predvsem zaradi hitrejšega nadomeščanja kapacitet odkopnih polj.
Rudarsko-gradbena dela so izvajalci nadaljevali na štirih
rudarskih objektih po investicijskem programu »nadomestni
objekti jame Preloge«.
V letu 1982 je bil v globalu dosežen plan teh investicij s
približno 75%. Odstopanje od plana je nastalo zaradi spremenjene tehnologije izvajanja rudarsko-gradbenih del, nepotrjenega aneksa k investicijskemu programu ter težav z mehanizacijo ter obložitvami delovišč.
Tekom leta 1982 so bila opravljena pripravljalna investicijska dela, projektna dokumentacija ter izbira domače in
uvozne opreme za več pomembnejših objektov.
Skupno je bilo v letu 1982 na izgradnji nadomestnih objektov jame Preloge opravljenih investicijskih del v vrednosti
719.434.000 din ali 70,8%.
Za povečanje mehaniziranosti proizvodnje premoga je bila
investicija v višini 1,329.918.000 din potrjena. Kreditna pogodba z Ljubljansko banko je bila sklenjena 10.12.1982 tako,
da v letu 1982 še ni bilo možno koristiti planiranih sredstev in
so z deli pričeli v letu 1983.
REK Edvard Kardelj
Nadomeščanje odkopnega premoga z odpiranjem novih
odkopnih polj je povezano s povečanimi investicijskimi vlaganji. Pretežno vsa nova polja so v večjih globinah in slabših
montangeoloških pogojih, kar velja za vse rudnike v okviru
REK.
V Zasavskih premogovnikih Trbovlje so bile investicije
usmerjene v izdelavo jamskih objektov (proge, vpadniki, nadkopi), nekatere spremljajoče zunanje objekte ter nabavo
opreme za tansport premoga, dovod električne energije za
podpiranje stropa. Predviden obseg investicijskih del je bil
skrčen. Razlogi za to so predvsem manjša zagotovljena sredstva in kasnitve pri izdelavi dokumentacije. Nadaljevali so dela
na sanaciji vdora vode in mulja v jami Kotredež in to vrtanje
odvodnjavalnih vrtin, izdelavo dodatnih jamskih prostorov,
montažo črpalk in čiščenje zablatenih jamskih objektov. Zaradi občasnih večjih dotokov vode z veliko vsebnostjo mulja
so bila ta dela ovirana.
V rudniku Senovo so pripravili dokumentacijo za odpiranje
zalog na nižjih obzorjih, vključno s potrebno rekonstrukcjo
električnega napajanja premogovnika ter predvideno rekonstrukcijo procesa separiranja premoga.
Rudnik Kanižarica je izvajal dela na vpadniku, ki bo omogočal kasnejše odkopavnaje premoga v večji globini. Ta dela so
bila izvedena le 30%, predvsem zaradi prepozne nabave
črpalk iz uvoza. Pomanjkanje ustreznih črpalk je povzročilo 7
mesečni zastoj pri izvajanju investicijskih del.
V Rudniku Laško so bila v letu 1982 planirana sredstva v
višini 14,9 mio din, izkoriščeno pa je bilo 19,4 mio din. To je
omogočilo nakup opreme in pospešeno odpiranje jamskih
polj in s tem tudi proizvodnjo premoga, ki bi bila sicer ogrožena.
Na površinskem kopu Lakonca v Trbovljah so se dela na
odkrivanju pričela šele v IV. kvartalu leta 1982. Občasno
močnejše deževje in neustreznejši sestav odkrivke so ta dela
ovirala. V decembru 1982 je bil del površinskega kopa že
odprt in pripravljen za pridobivanje premoga. V letu 1982 je
bilo v okviru Plansko poslovne skupnosti za premog združeno
193,5 mio din in razporejeno premogovnikom v naslednjih
zneskih:

Rudnik Kanižarica
Rudnik Kotredež
Rudnik Senovo
Rudnik Laško
Rudnik Velenje
Zasavski premogovniki Trbovlje
Dnevni kop Lakonca Trbovlje

v 000 din
19.000
45.962
6.171
4 993
66.496
26.516
28.897

Rudnik urana Žirovski vrh
Družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1981-1985 predvideva izgradnjo Rudnika urana Žirovski vrh s pričetkom redne
proizvodnje v letu 1984. Planirana je letna zmogljivost 160.000
ton rude, kar omogoča s predelavo pridobitev 120 t uranovega koncentrata. Ta količina je zadostna za vsakoletno dopolnitev goriva v NE Krško.
Investicijska dela na področju jame so bila dokončana 55%
in je bil s tem omogočen pričetek poskusnega odkopavanja.
Do konca leta 1982 je bilo odkopano 6.1101 rude. Na zunanjih
jamskih objektih so bila investicijska dela opravljena 47%.
Obrat za predelavo je izgrajen 81%. Dobavljena je tudi
oprema (35% za jamo in 85% za obrat predelave). Izvajalci del
niso bili v celoti sposobni kreditirati opremo in izvajanje del v
določenem obsegu in je to zavrlo investicijsko dejavnost ob
koncu leta 1982.
5.2. Stanje izvajanja investicijskih del v letu
1982 po planu samoupravne interesne
skupnosti za nafto in plin
Izvajanje investicijskih del na področju naftno-plinskega
gospodarstva v preteklem letu ni bistveno odstopalo od začrtanih ciljev, prav tako je tudi zagotavljanje finančnih sredstev
in vlaganje praktično enako plansko predvidenim, pri čemer
je potrebno upoštevati, da je zaradi inflacije in podražitev
dejanska vrednost zagotovljenih sredstev zmanjšana. Ker v
letu 1981 niso bila zagotovljena združena sredstva ISNAP na
osnovi samoupravnega sporazuma, je prišlo do nekaterih
časovnih zakasnitev oziroma do manjšega obsega izvedenih
del, saj s premostitvenimi krediti domačih bank izpada združenih sredstev ni bilo mogoče v celoti nadoknaditi.
Za izvajanje posameznih investicijskih del je bilo predvsem
značilno naslednje:
1. V letu 1982 je bil sprejet rebalans samoupravnega sporazuma o temeljih plana ISNAP, s katerim je bil prvotno predviden obseg vlaganj 8.148 mio din zmanjšan na 6.143 mio din,
to je za 24,6%. Pri tem je največje znižanje vlaganj v geološke
raziskave nafte in plina (za 39,6%) in v finančno sanacijo
plinovodnega sistema.
2. K samoupravnemu sporazumu o temeljih planov SIS za
nafto in plin za obdobje 1981-1985 je pristopilo 77,9%, k
aneksu pa 73,5% predvidenih podpisnikov. Združena finančna sredstva so pričela pritekati šele marca 1982, sredstva
iz »bencinskega dinarja« za leto 1981 so bila prav tako na
razpolago šele I. 1982. Zaradi relativno nizkega odstotka udeležencev Sas so zbrana združena sredstva v I. 1982 dosegla
71,6% predvidenih po planu. V letu 1981 je bilo potrebno
najeti premostitvene kredite in sicer 118,12 mio din za geološke raziskave ter 265,19 mio din za odplačilo anuitet pri
finančni sanaciji plinovodnega sistema.
3. V preteklih letih je prišlo do občutnega znižanja porabe
oziroma prodaje naftnih derivatov na območju SR Slovenije.
Ne glede na znaten dvig prodajnih cen naftnih derivatov se
kljub temu zmanjšuje realen obseg prihodkov in dohodka in
zato pri DO naftno plinske dejavnosti ne ugotavljajo ostankov
dohodka planiranega za pokrivanje kreditnih obveznosti iz
preteklega srednjeročnega obdobja in za vlaganja v nove
zmogljivosti skladno s sprejetim planom razvoja dejavnosti.
Ne glede na to so DO naftno plinske dejavnosti uspele v
preteklem letu vložiti v razvoj 29,3 mio din.
4. Zaradi vse večjih tečajnih razlik so močno povečane tudi
dinarske obveznosti pri odplačevanju glavnice in obresti tujih
kreditov - odplačevanje obresti povzroča vse večje izgube v
enostavni reprodukciji, najemanje kratkoročnih premostitvenih kreditov z visokimi obrestnimi merami pa problematiko še
dodatno zaostruje.
5. Posojila domačih bank v letih 1981 in 1982, ki so bila
priloga poročevalca
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planirana v višini 445 mio din po cenah iz leta 1980 so znašala
94% predvidene vsote oz. 418,5 mio din.
6. Sredstva pridobljena iz maloprodajne cene motornega
bencina in plinskega olja, ki so namenjena izključno geološkim raziskavam, so v preteklem letu dosegla 70,5% predvidene višine, v tem letu bo izpad teh sredstev višji.
7. Ne glede na to, da višina sredstev po posameznih virih
zagotavljanja ne odstopa bistveno od višine, ki je bila za
preteklo leto predvidena v aneksu k Sas o temeljih planov
ISNAP, je potrebno posebej poudariti, da so bila tako predvidena sredstva načrtovana na osnovi cen iz leta 1980 in da je
vrednost dejansko zagotovljenih sredstev zaradi inflacije in s
tem povezanih podražitev zmanjšana in ne zagotavlja izvajanja vseh tistih del, za katere so bila ta sredstva predvidena in
prihaja zato do časovne kasnitve nekaterih del.
Geološke raziskave nahajališč nafte in plina kot prioritetna
naloga Sas o temeljih plana ISNAP kasnijo tako fizično in
časovno. Po planu ISNAP je bilo v letih 1981, 1982 za raziskave planirano 359,5 mio din, realizacija vlaganj je znašala
336,8 mio din, kar je 93,7%. Razlog za kasnitev del je nepravočasen pritok združenih sredstev, nepravočasna zagotovitev v
okviru SISEOT dogovorjenih deviznih sredstev za nabavo
potrebnih uvoznih kemikalij ter zasedenost vrtalnih kapacitet
izvajalca (SOUR Nafta-plin) in premajhna angažiranost INA-e
Nafte Lendava. Izdelana vrtina Pg-6 je pozitivna in bo sredi
tega leta pripravljena za eksploatacijo. Opravljene so tudi
prve od meritev, ki so potrebne ?a izvedbo naslednje vrtine
Pg-5.
Od predvidene vsote 1.267,07 mio din je bilo v letih 1981,
1982 za finančno sanacijo plinovodnega sistema nakazano
1.229,05 mio din, od česar so znašala združena sredstva
ISNAP 576,61 mio din ali 93,3% predvidenih sredstev, ostala
sredstva so bila zagotovljena s posojili domačih bank.
Pričela so se že tudi dela za razširitev plinovodnega
omrežja in sicer izgradnja odcepa proti Tržiču, za kar je bilo
po planu ISNAP v letu 1982 predvidenih skupaj 65 mio din,
vloženih pa 80 mio din, od česar je bilo lastnih sredstev 29,3
mio din, kar v planu ISNAP ni bilo predvideno. Združena
sredstva so dosegla planirano višino 19,5 mio din, posojila
domačih bank pa so znašala 31,2 mio din, kar je 69% predvidene vsote.
Investicije za pridobitev alžirskega zemeljskega plina še
niso v teku, ker še niso razrešeni vsi pogodbeni odnosi z
dobaviteljem. Za študijo, ki naj ugotovi možnosti podzemnega
skladiščenja zemeljskega plina v Sloveniji, je ISNAP v letu
1982 zagotovila 1,13 mio din.
Za izgradnjo skladiščnih kapacitet je ISNAP iz združenih
sredstev od predvidenih 11,50 mio din zagotovila 9,96 mio din
za EIC Koper in 6,67 mio din za izgradnjo skladišča za tekoči
naftni plin v Mariboru.
Pregled planirane in dejanske porabe sredstev po objektih
je razviden iz tabele 4.
VI. RAZVOJ ENERGETSKEGA
GOSPODARSTVA
6.1. Problematika izgradnje objektov po
samoupravnem sporazumu o temeljih plana
interesne skupnosti elektrogospodarstva
Ob upoštevanju sedaj predlaganih sprememb družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 in sprememb Samoupravnega sporazuma o temeljih plana ISE, ki predvidevajo vlaganja v elektroenergetske objekte v višini 29,3 mia din
po stalnih cenah iz leta 1980, bo potrebno zagotoviti do konca
srednjeročnega obdobja za dograditev že začetih objektov še
12,830 mia din po stalnih cenah ter dodatno še 9,694 mia din
za nujne objekte kontinuitete, ki bi jih morali pričeti graditi še
v tem srednjeročnem obdobju, skupaj torej 22,524 mia din. Od
te vsote bi bilo potrebno v letu 1983 zagotoviti 5,295 mia din.
Realno je pričakovati, da bo zbranih do konca leta 1985
10,073 mia din, od tega v letu 1983 3,429 mia din - računano
po stalnih cenah.
Iz prikazanega sledi, da ta sredstva ne zadostujejo niti za
izgradnjo že pričetih objektov, saj primanjkuje do konca srednjeročnega obdobja 2,757 mia din po stalnih cenah iz leta
1980. če k temu primanjkljaju dodamo še potrebna sredstva
priloga poročevalca

za pričetek gradnje nujnih objektov, se primanjkljaj poveča na
12,451 mio din.
Navedeni primanjkljaj se pojavlja kljub dejstvu, da so elektroenergetske proizvodne zmogljivosti, ki so bile od prvotno
načrtovanih 706 MW in z Aneksom k Samoupravnemu sporazumu o temeljih plana ISE leta 1981 zmanjšane na 601 MW
leta 1983 v predlogu sprememb družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 nadalje zmanjšane na 513 MW
zaradi odstopa od zakupa 50 MW v TE Kosovo B in zamika
dokončanja HE Mavčiče 38 MW po letu 1985. Tako naj bi do
leta 1985 zgradili samo NE Krško (332 MW), Toplarno Ljubljana II (50 MW), HE Solkan (31 MW) in TE Ugljevik I 100 MW.
Vzroki za načrtovani primanjkljaj so prikazani v poglavju
5.1./4.
Pred sprejetjem sprememb družbenega plana SR Slovenije
za obdobje 1981-1985 mora elektrogospodarstvo predlagati
pričakovano stopnjo porabe električne energije ne glede na
sedanji gospodarski položaj, ko poraba energije v pretežnem
delu OZD ne narašča. Toda, ko bodo oživeli gospodarski
tokovi, bo poraba energije naraščala. Zato moramo pospešeno nadaljevati z aktivnostmi za racionalno rabo električne
energije, saj bomo na ta način ne le zmanjšali porabo električne energije na enoto proizvoda, ki je v naši industriji še
dokaj visoka, ampak tudi zmanjšali potrebna sredstva za
izgradnjo elektroenergetskih objektov.
Prav tako mora interesna skupnost elektrogospodarstva v
sodelovanju z bankami in izvajalci investicijskih del pred
sprejetjem spremb družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985, še zlasti v pogojih zoženih materialnih možnosti, ponovno preveriti obstoječe in morebitne dodatne
možne vire za zagotovitev financiranja dogovorjenega skrčenega obsega izgradnje elektroenergetskih objektov
Gradnjo energetskih objektov po minimalnem programu je
nujno potrebno izvesti, da bo mogoče zagotoviti električno
energijo, potrebno za skrčene razvojne programe združenega
dela v SR Sloveniji po letu 1986 ter za ostale uporabnike ob
izvajanju programov in ukrepov za racionalno ravnanje z
energijo.
Ob tem velja opozoriti, da nove naložbe niso namenjene
samo novim uporabnikom. Stalne naložbe so potrebne tudi za
ohranjanje sedanje proizvodnje, kar velja za vlaganja v rudniške zmogljivosti kot elektroenergetske zmogljivosti. Trenutno
še zadovoljiva oskrba v SR Sloveniji izvira tudi iz varčevanja z
električno energijo, zmanjšanega naraščanja porabe zaradi
skrčenih materialnih možnosti napram predhodnemu letu in
nemotenega obratovanja vseh proizvodnih zmogljivosti.
Vsaka nepredvidena okvara kakšnega večjega proizvodnega
bloka pa bi že danes zahtevala omejitev porabe. Sedanji
načrtovani program izgradnje pokriva znižano porabo le predvidoma do leta 1986, zato bo nujno pričeti z izgradnjo novih
objektov, da ne bi električna energija postala omejitveni faktor razvoja gospodarstva, zlasti če upoštevamo, da je za
dograditev elektroenergetskih objektov potrebno 5 do 8 let in
da električne energije ne bo možno nabaviti iz drugih elektroenergetskih sistemov glede na pomanjkanje električne
energije v drugih SR in SAP. Razrešitev navedene problematike že nakazuje »Predlog dogovora o spremembah in dopolnitvah Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1981-1985«, ki predvideva do leta 1985 pričetek
priprav graditve proizvodnih objektov s skupno instalirano
močjo cca 700 MW, kateri naj bi pričeli obratovati v obdobju
1986-1990 ter priprav na izgradnjo druge jedrske elektrarne
skupaj s SR Hrvatsko in priprav za izgradnjo premogovnika in
termoelektrarne na Kosovu. Prav tako predvideva tudi način
zagotavljanja manjkajočih sredstev in sicer s povečanjem
prispevkov za priključno moč in prispevkov od odjema za
50% ter z lastnimi sredstvi elektrogospodarstva pri povišanju
cene električne energije za 13% namensko za razširjeno reprodukcijo.
REK Velenje
V Rudarsko energetskem kombinatu Velenje - Rudnik lignita Velenje v letu 1983 nadaljujejo dela po dveh investicijskih
programih. Za program »Nadomestni objekti jama Preloge« je
potrebnih v letu 1983 1.182,6 mio din, zagotovljenih pa je le
877.5 mio din ali 76%. V okviru tega so planirana energetska
sredstva v višini 975.2 mio din in je zagotovljenih 810 mio ali
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83,1%. Ker so nastale tudi v letu 1982 kasnitve pri izvajanju
tega investicijskega programa, se je zaradi tega prestavil rok
za dokončanje te investicije na konec leta 1987. V letih 1984 in
1985 ne bo možno nadoknaditi zamud iz let 1982 in 1983.
Pri investicijskem programu »Povečevanje mehaniziranosti
proizvodnje premoga Rudnika lignita Velenje so v letu 1983
potrebna sredstva v višini 386, 8 mio din, zagotovljenih pa je le
273,6 mio din ali 71%. Tudi pri tem programu predstavljajo
sredstva energetike 265,2 mio din, zagotovljenih pa je 220 mio
din ali 83%.
V obeh programih so predvideni tudi komercialni krediti
izvajalcev del in dobaviteljev opreme. V programu »Povečanje
mehaniziranosti« pa še sredstva Plansko poslovne skupnosti
za premog.
Pomanjkanje sredstev povzroča kasnitve pri izvajanju programa »Nadomestni objekti jame Preloge« povečujejo riziko
za zagotovitev planske letne proizvodnje 4,7 mio ton lignita v
naslednjih letih. Zmanjšanje rizika bi bilo možno z dodatnim
vlaganjem v opremo za mehanizirano pridobivanje lignita in s
tem povečano proizvodnjo na posameznih odkopih.
O
REK - Edvard Kardelj
Tudi v REK Edvarda Kardelja so investicijska dela za kontinuiteto proizvodnje v zaostanku. Planirana sredstva za najnujnejše investicije v letu 1983 v višini 1,426 mio din bodo
predvidoma realizirana le največ 83,9%, vključno s krediti
dobaviteljev opreme in prispevki od prodaje naftnih derivatov.
Energetska sredstva, ki edina pritekajo kontinuirano, predstavljajo 56%vseh sredstev.
Težišče angažiranosti sredstev je v izgradnji podzemnih
rudarskih objektov in nekaterih spremljajočih zunanjih objektih, ker. le-to omogoča kontinuiteto proizvodnje v vseh rudnikih rjavega premoga v okviru Rudarsko energetskega kombinata Edvard Kardelj.
Posebna skrb je namenjena sanaciji jame Kotredež kjer je
obnovljena proizvodnja premoga po vdoru vode v letu 1981,
začasno v bistveno manjšem obsegu. To pa zahteva usklajevanje proizvodnje premoga z deli na odpiranju novih slojev
premoga in sanacijskimi deli po vdoru vode. Enako težo imajo
tudi dela v TOZD Trbovlje, Hrastnik in Ojstro za preprečevanje
vdorov vode, blata in mulja, kar je pogoj za pospešeno uvajanje mehanizacije in s tem povezano večjo proizvodnjo.
Odpiranje novih slojišč premoga je še posebej pomembno
za rudnike Kanižarica, Senovo in Laško, kjer zastoji lahko
povzročijo bistveno manjšo proizvodnjo ali celo ustavitev
pridobivanja premoga.
Poleg rudarsko gradbenih del so pomembne še investicije v
modernizacijo tehnološkega procesa proizvodnje premoga in
v družbeni standard.
V okviru Plansko poslovne skupnosti za premog bo v letu
1983 združeno predvidoma 230 mio din, od tega porabniki v
široki potrošnji 30 mio din, kar je bistveno manj kot je predvideno po določilih samoupravnega sporazuma Plansko poslovne skupnosti za premog za obdobje 1981-1985 v letu
1983. V tem samoupravnem sporazumu je bilo planirano 529
mio din, od tega porabniki v široki potrošnji 307 mio din. Ta
izpad cca 277 mio din v široki potrošnji je nastal predvsem
zaradi tega, ker ni urejeno združevanje sredstev gospodinjstev ob nakupu premoga.
Izvajanje investicij v premogovnikih, v omejenem obsegu
zaradi premajhnih sredstev zagotavlja le kontinuiteto proizvodnje in ne omogoča doseganje planirane večje proizvodnje
premoga.
Rudnik urana Žirovski vrh
Za leto 1983 je bilo planiranih 1,333 mio din za nadaljnjo
izgradnjo rudnika in spremljajočih obratov, odobrenih pa je
bilo 940 mio ali 70,5%. Ta sredstva so namenjena predvsem
za dograditev zunanjih objektov, jalovišča in raziskovalno
odpiralna dela v jami.
Poleg tega je za nadaljevanje poskusne proizvodnje potrebnih 160 mio din za uvoz opreme.
Ob zagotovitvi teh sredstev bodo ob koncu leta 1983 jamski
in zunanji objekti dokončani do stopnje 80% za jamo in 85%
za zunanje objekte, na deponiji pa bi bilo 50.000 ton rude
pripravjene za predelavo.
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Bistveni pogoj za realizacijo teh ciljev je uvoz najnujnejše
opreme.
Za raziskave premoga in urana je v letu 1983 predvideno
skupaj 725.9 mio din, od tega 488.2 mio din iz sredstev
zbranih od prodaje naftnih derivatov in 60.3 mio din sredstev
Raziskovalne skupnosti Slovenije, ostalo pa so lastna sredstva rudnikov. Za realizacijo potrebnih raziskovalnih del v
okviru predvidenih sredstev morajo biti postopki pri podpisovanju pogodb v bankah in izdajanje sogJasij v interesni skupnosti elektrogospodarstva peoenostavljeni.
6.2. Problematika izgradnje objektov po
samoupravnem sporazumu o temeljih planov
interesne skupnosti za nafto in plin
Skupen plan vlaganj finančnih sredstev za izvedbo temeljnega plana interesne skupnosti za nafto in plin v obdobju
1981-1985 znaša po cenah iz leta 1980 6.143 mio din. Viri
sredstev za uresničevanje zadanih planskih nalog so predvideni'takole (v mio din):
Delež
Lastna sredstva
492,12
8,01
Združena sredstva
2.108,00
34,32
Posojila domačih bank
1.411,40
22,98
Inozemski krediti
1.533,88
24,97
»Bencinski dinar«
496,52
8,08
Združena sredstva
Raziskovalne skupnosti
101,07
1,64
100,00
6.142,99
Skupaj
V letu 1983 bi bilo potrebno po planskih predvidevanjih
zagotoviti 2.524 mio din in sicer 252 mio din lastnih sredstev,
785 mio din združenih sredstev, 416 mio din posojil domačih
bank. 559 mio din inozemskih kreditov, 91 mio din »bencinskega dinarja« in 20 mio din sredstev Raziskovalne skupnosti
Slovenije. Pri tem se odpira vrsta problemov in sicer:
1. Sedanja politika cen za naftne derivate in energetske
pline ob ugotovljeni močno zmanjšani porabi ne omogoča
delovnim organizacijam naftnoplinskega gospodarstva izvajanje razširjene reprodukcije v celoti, zato ni mogoče pričakovati, da bo v tem in v prihodnjih letih na razpolago celotna
predvidena višina lastnih sredstev.
2. Prav tako ne bo na razpolago predvidenih sredstev iz
»bencinskega dinarja«, ki so namenjena izključno geološkim
raziskavam nahajališč nafte in plina. Ocenjeno je, da bo
zaradi restrikcij v prodaji predvsem motornih bencinov na
razpolago le okoli 70% sredstev, ki so bila zbrana v lanskem
letu.
3. Za predvideni nakup zemeljskega plina je v letu 1983 še
potrebno zagotoviti Alžiru večji del od predvidenih 50 mio US
$. Inozemska kreditna sredstva v ta namen še niso zagotovljena.
4. Za združena sredstva po enotnih virih, osnovah in merilih ter za sredstva Raziskovalne skupnosti Slovenije je ocenjeno, da bodo nominalno dosegla planiran obseg, odprto pa
je še vprašanje zagotovitve ustrezne višine bančnih sredstev.
Skupščina interesne skupnosti za nafto in plin je sprejela
rebalans plana za leto 1983 in predvidela, da bo potrebno
zagotoviti in vložiti skupaj 2.844 mio din. Predvideni so naslednji viri sredstev: lastna sredstva so znižana na 59 mio din,
sredstva iz »bencinskega dinarja« se znižajo na 64 mio din,
združena sredstva ostanejo nespremenjena v višini 785 mio
din, poveča se posojilo domačih bnak na 628 mio din, povečajo se tudi inozemski krediti in sicer na 1.280 mio din, na 28
mio se povečajo tudi sredstva Raziskovalne skupnosti.
Ne glede na tako sprejet rebalans plana ostane še vedno
odprto vprašanje zagotovitve predvidene višine posameznih
virov financiranja.
VII. PREDLOGI AKTIVNOSTI
7.1. Aktivnosti energetskega gospodarstva:
- doseči povišanje proizvodnje premoga v SR Sloveniji s:
povečanjem proizvodnje v obstoječih premogovnikih,
aktiviranjem proizvodnje v opuščenih premogovnikih,
odpiranjem in eksploatacijo novo odkritih nahajališč
priloga poročevalca

Nosilca: REK Velenje, REK Edvard Kardelj
Rok: stalna naloga
- v skladu s politiko cen je potrebno doseči tudi ustrezno
razmerje cen premoga za široko potrošnjo, industrijo in termoelektrarne
Nosilci: oba REK v sodelovanju z Republiško skupnostjo za
cene, RK za tržišče in splošne gospodarske zadeve in RK za
energetiko
Rok: druga polovica leta 1983
- pripraviti načrt za enakomernq, oskrbo SR Slovenije s
premogom po občinah in regijah
Nosilci: Plansko poslovna skupnost za premog, REK Velenje, REK Edvard Kardelj, Splošno združenje trgovine
Rok: 30. 9. 1983
- Elektrogospodarstvo Slovenije mora pripraviti predlog
možnega reprogramiranja tujih kreditov za posamezne energetske objekte
Nosilec: Elektrogospodarstvo Slovenije
Rok: 31. 5. 1983
- z rednim izobraževanjem mladine in usposabljanjem
odraslih je potrebno stalno zagotavljati priliv novih delavcev v
rudarstvo in njihovo usposobitev za sodobno rudarsko tehnologijo
Nosilci: REK Velenje, REK Edvard Kardelj, Rudnik urana
Žirovski vrh
Rok: stalna naloga
- za premoščanje likvidnostnih težav je potrebno angažirati sklade občinskih in republiških rezerv
Nosilec: Elektrogospodarstvo Slovenije v sodelovanju z občinskimi izvršnimi sveti in upravnimi organi izvršnega sveta
Rok: 30. 6. 1983
- ker realizacija določil družbenega dogovora o organiziranju energetskega gospodarstva poteka prepočasi, je potrebno pospešiti vse aktivnosti za uresničitev postavljenih
ciljev
Nosilci: poslovodni organi SOZD energetskega gospodarstva v sodelovanju z družbenopolitičnimi organizacijami
Rok: skladno s sklepi problemske konference ZKS v energetiki
- za doseganje učinkovitejšega poslovanja, predvsem
zmanjševanja stroškov, bodo OZD energetskega gospodarstva pripravile programe potrebnih aktivnosti za gospodarnejše poslovanje
Nosilci: OZD energetskega gospodarstva, Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva, Samoupravna interesna skupnost za nafto in plin
Rok: 30. 6. 1983
- ža nemoteno oskrbo z zemeljskim plinom so potrebni
tudi ustrezni podzemni skladiščni prostori. Poleg sedanjih
pogodbeno koriščenih skladiščnih prostorov v Avstriji je potrebna izgradnja v SR Sloveniji in eventualno v SR Hrvatski.
Zato je potrebno nadaljevati z geološkimi raziskavami na že
ugotovljenih možnih lokacijah in pripraviti sistem zbiranja
sredstev
Nosilec: Petrol, DO Zemeljski plin
Rok: stalna naloga
- pospešiti je potrebno priprave za prevzem dodatnih količin zemeljskega plina iz Alžira
Nosilec Petrol DO Zemeljski plin
Rok: stalna naloga
- čim prej je potrebno sprejeti samoupravni sporazum o
enakomerni in pod enakimi pogoji oskrbe z naftnimi derivati
ter vanj vnesti določilo, da je oskrba posamezne SR in SAP
soodvisna od izpolnjevanja obveznosti zagotavljanja konvertibilnih deviznih sredstev za uvoz energetskih surovin.
Nosilec: SOZD Petrol
Rok: 30. 5. 1983
- z dolgoročnim dogovorom med rafinerijami in oskrbovalno organizacijo združenega dela je potrebno zagotoviti
zanesljivejšo oskrbo porabnikov z naftnimi derivati
Nosilec: SOZD Petrol
Rok: 30 6. 1983 za pripravo osnutka odgovora o dolgoročni
povezavi
- za nadaljevanje raziskovalnega vrtanja za nafto in plin je
potrebno z dopolnilnimi raziskavami izbrati najustreznejšo
lokacijo

priloga poročevalca

Nosilec: DO v ustanavljanju »Raziskave nafte in plina«,
Samoupravna interesna skupnost za nafto in olin
Rok: 31. 10. 1983
- na področju elektrogospodarstva je potrebno proučiti:
višino korekcije obstoječih prispevkov za razširjeno reprodukcijo od povečanja moči, uvedbo dodatnega deleža iz cene
električne energije namensko za razširjeno reprodukciio
Rok: 15. 6. 1983

7.2. Aktivnosti interesnih skupnosti in
upravnih organov:
- politiko cen je potrebno oblikovati tako, da bodo OZD
energetskega gospodarstva ob čim večjem koriščenju notranjih rezerv OZD pokrile stroške enostavne reprodukcije in del
razširjene reprodukcije ter jim bo s tem omogočeno, da bodo
izpolnjevale obveznosti iz samoupravnega sporazuma interesne skupnosti elektrogospodarstva in samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin
Nosilci: Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva, Samoupravna interesna skupnost za nafto fn plin,
Plansko poslovna skupnost za premog, Republiška skupnost
za cene, RK za energetiko
Rok: stalna naloga
- pospešiti pripravo programa dolgoročne politike cen v
energetiki, ki mora zagotoviti tudi pokrivanje dela stroškov
razširjene reprodukcije v elektrogospodarstvu
Nosilci: Republiška skupnost za cene, Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva, Samoupravna interesna
skupnost za nafto in plin, Plansko poslovna skupnost za
premog, RK za tržišče in splošne gospodarske zadeve, RK za
energetiko
Rok: trajna naloga
^
- s politiko najemanja kreditov je potrebno zagotoviti realizacijo deležev virov za financiranje razširjene reprodukcije po
planu interesne skupnosti elektrogospodarstva in interesne
skupnosti za nafto in plin
Nosilca: Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva, Samoupravna interesna skupnosfza nafto in plin
Rok: stalna naloga
- s politiko najemanja kreditov je potrebno zagotoviti realizacijo deležev virov za financiranje razširjene reprodukcije po
planu interesne skupnosti elektrogospodarstva in interesne
skupnosti za nafto in plin
Nosilca: Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva, Samoupravna interesna skupnost za nafto in plin
Rok: Stalna naloga
- proučiti je potrebno možnost dodatnega združevanja
sredstev OZD za potrebe energetike in to kot prispevek iz
dohodka OZD ali kot prispevek od investicij za uresničitev
minimalnega programa izgradnje
Nosilca: Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva, Samoupravna interesna skupnost za nafto in plin v
sodelovanju z RK za energetiko
Rok: 30. 9. 1983
- glede na razpoložljiva investicijska sredstva v obdobju
1981-1985 je potrebno v juniju letos sprejeti optimizacijo
izbora objekotv kontinuitete
Nosilec: Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva v sodelovanju z Elektrogospodarstvom Slovenije
Rok: 30. 6. 1983
- koriščenje rezervoarskih kapacitet v plinskih elektrarnah
Brestanica in Trbovlje za skladiščenje posameznih naftnih
derivatov mora biti opredeljeno in pripravljeno za obravnavo v
interesni skupnosti elektrogospodarstva
Nosilci: Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva, Zavod za rezerve, RK za tržišče in splošne gospodarske zadeve, RK za energetiko
Rok: 15. 7. 1983
- pospešiti je potrebno izdelavo tehničnih in varnostnih
predpisov za podzemeljsko pridobivanje uranovih rud in njihovo predelavo
Nosilec: RK za energetiko
Rok: 31. 10. 1983
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STROŠKI PROIZVODNJE IN NAKUPA ELEKTRIČNE ENERGIJE IN POVPREČNA PRODAJNA CENA
V OBDOBJU 1979-1983
,

19832
1982'
1981
1980
1979
GWh mio din p/kWh GWh mio din p/kWh GWh mio din p/kWh GWh mio din p/kWh GWh mio din p/kWh
16
14
15
13
12
11
10
2
3
4
5
6
7
8
S
1
i 90 7090 3 7569,6 106,76 7390,1 11053,5 149,57 7589,3 15120,3 199,23 6678,0 21569,0 322,99
6790,2 6029,6
Proiz. v SRS brez NEK
123 4 246 7 200,00 1177,3 2435,9 206,90 1708,0 8904,8 521,35
Proizvodnja NEK (50%)
953 0 615 1 64 49 1002,3 919,6 91,75 812^5 1005,4 123,74 213,4 423,0 198,25 600,0 1517,4 356,01
Nakup energije
774,1 6644,7 85,80 8012,6 8489,2 104,90 8326,0 12305,6 147,80 8980,0 17979,2 200,21 8986.0 31991,2 356,01
Skupaj proiz. cena (str.)
1 ~ I
I
I
I
~
I
- 8980,0 944,9 10,52
Zmanjšanje amortizacije
7744,1 6644,7 85,80 8012,6 8489,2 104,90 8326,0 12305,6 147,80 8980,0 17034,3 189.69 8986,0 31991,2 356,01
Za obračun
Skupni prihodek (enost. rep.) ~ 7035,0 6644,7 94.45 7420,6 8489,2 114,40 7876,5 12305,6 156,23 8015,3 17034,3 212,52 8254,0 31991,2 387,58
^035X) 5771,7 82,04 7420,6 7754,2 104,50 7876,5 12305,6 156,23 8015,3 17034,3 212,52 8254,0 21831,2 264,49
a) prodaja el. energije
(7035,0) 873,0 12,41 (7420,6) 735,0 9,90
b) drugi prih.-dot. ISE
- (8254,0)10160,0-123,09
c) manjko
712,0
719,2
475,5
673,3
668,6
Energ. izgube el. energije
245,5
-26,0
0,7
40,5
Saldo el. energije za izm.
1 Zaradi nedosegan,a ustrezne ravni prodajne cene, se je v posameznih DO znižal obračun amortizacije po minimalnih stopnjah tudi do 50%.
2. Izračun nedoseganja skupnega prihodka (z upoštevanjem trajnih obratnih sredstev in 1/3 pokrivanja amortizacije iz leta 1982).

Elementi bilance

T2
PREGLED PLANIRANE IN DEJANSKE PORABE SREDSTEV V LETU 1982 (po tekočih cenah)
Predrač.
vrednost

Zap
št.

Skupine objektov

1.
2.
3.
4.
5

Objekti primarne energ.
Proizvodni objekti v gradnji
Prenosni objekti v gradnji DV, RP, RTP
Objekti distribucije
Ostalo
SKUPAJ

14.278.570
31.390.938
5.014.440
1.799.117
1.714,689
54.197.754

Poraba ener.
sred. v letu
1982
1.719.386
2.873.842
167.261
97.238
208.492
5.066.219

Plan. poraba
%
energ. sred. koriščenja
v letu 1982
67
2.565.800
86
3.343.249
64
261.329
62
155.871
63
332.703
75
6.758 952

Poraba vseh
sred. v letu
1982
2.020.585
3.594.807
388.195
153.515
286.476
6.443.578

103 din
Plan. poraba
%
vseh sred. koriščenja
v letu 1982
2.785.641
73
100
3.592.143
94
412.621
35
432.546
70
407.615
84
7.630.566

T3
PREGLED PORABE INVESTICIJSKIH SREDSTEV IN ANGAŽIRANIH SREDSTEV V LETU 1982 PO
VIRIH FINANCIRANJA
v 103 din

(po tekočih cenah)
Zap. Skupine objektov
št.
1. Objekti primarne energ.

14.278.570

2. Proizvodni obj. v gradnji

31.390.938

3. Prenosni obj. v gradnji RP,
RTP, DV
4. Objekti distribucije
5. Objekti skupine OSTALO
SKUPAJ

5.014.440
1.799.117
1.714.689
54.197.754

!
3

Poraba do 31. 12. 1982
Poraba sred. v letu 1982
energ. inoz. sred. bančna in
Skupaj
energet. inoz. sred. bančna in
Skupaj
sredstva
druga sr.
sred.
druga sr.
191.288"
45.320"
255.879 2.020.585 4,990.481
27.583 394.258 5.603.610
549.339 1.719.386
278 795xl
83 563
89 997 3.594.807 14.510.007 8.021.423 326.872
24.198.855
231.523 2.873.842
79 194*32
842.202"' 130.415x32
189.416"
367.936"

Predrač. Ang. energ.
vrednost sr. 31.12.82

63.954 167.261
97.238
48.731
90.432 208.492
983 979 5066219
983.979
b.Ubb^a

208.069

12.865 388.195 1.760.674 804.582
65.021 2.630.277
146.096 602.570
56.277 153.515 456.474
216.965 1.024.047
77.984 286.476 807.082
291.632
^ 7gig4x3
493.002 6.443.578 22.524.718
34.059.359
igi 288, 8.853.588
842202xl 1.149.212
13
189.416"2
367.936"2

lastna sredstva
kredit dobavitelja
GB-LB
KEL

14
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TABELA 4
VLAGANJA V RAZVOJ NAFTNO PLINSKEGA GOSPODARSTVA V MIO DIN (PO CENAH 1980)

_____
Geološke raziskave nafte in plina
Finančna sanacija plinovodnega sistea
?
- udeležba
,, , ., v Alziru - 50 mio $
Finančna
.Ostale planske naloge (dograditev plinovodnega sistema, povezava plinovoda z Italijo, izgradnja skladiščnih
zmogljivosti)
Sku a
Pi

P'an
1981-1985
1.251,14
2.009,85
1.365,00
1 517
6.142,99

ZA OBDOBJE l-Xn/1N982°VEDAN°

OZD proizvodnje premoga in distribucije
napoel. en. {brez del. skup.) ter DO primarne
vedana
energije
pred razporeditvijo
DEM
SEL
SENG
TEB
TEŠ
TET
TOL
EL Celje
EL Primorska
EL Gorenjska
EL Ljubljana
EL Maribor
Skupaj OZD el. en.
DORLV
DO ZPT
Skupaj DO prim en.
VSEGA

priloga poročevalca

1981
Plan
82,76

~

1982
Plan
Realizacija
27675 •
26749
'
'
1.001,88
1.001,88
•

Realizacija
69,30

265,19
-

265,19

347,95

334,49

98,73
1.377,34

97,79
1.367,16

1983
Plan
32729
oti
690
94
00770
'

Sklep 8
Skupščine
pmsfi
^uj.od
1 17936
loannn
1.280,00

667,93
2.523,86

180,62
2.843,84

DEJANSKO IZKAZAN

0 IZGUBO PO ZAKLJUČNEM RAČUNU5

IZGUBA
napo- dejanska v
vedanapo ZR1982
razporeditvi

133.600 306.600
85.000
99.000
77.000 108.000
26.200
41.900
550 600 619.300
119.300 104.600
50.800
52.500
83.500 117.800
40.000
56.900
59.000
67.800
83.000 134.500
110.000 153.500
1,418.000 1,862.400
447,000 309.100
400.000
93.500
847.000 402.600
2,265.000 2,265.000

209 352
26.461
40.424
13.555
355.021
73.082
5.261
78.919
802.075
86.906
55.893
142.799
944.874

(v 103 din)
Ostanek čistega doh. po kritju osebnih dohodkov
Skupaj
SSPza SSP drugi Poslovni Rezervni
stanonameni sklad in
sklad
vanjske
zboljšanje
potrebe
materialne
osnove
dela

Drugi
skladi

1.259

426

542

34.166
14.667
17.603
31.744
33.081
17.970
53.774

15.790
6.940
3.523
9.867
10.707
5.055
18.951

10.968
5.393
6.963
13.795
13.505
7.240
20.644

854
2.864
706

4.222
2.334
4.253
7.376
8.869
5.675
14.179

2.332

204.264
42 128
107 800
149.928
354.192

71.259
22.786
57.222
80.008
151.267

79.050
12.100
22.183
34.283
113.333

4.424
2.795

47.199
4.447
28.395
32.842
80.041

2.332

291

2.795
7.219

2.332
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PREDLOG

ZAKONA

o spremembah
davku

na promet

in dopolnitvah
nepremičnin

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 67. seji dne
12.5. 1983 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU NA PROMET NEPREMIČNIN,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije. ,
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.

1. člen
V zakonu o davku na promet nepremičnin (Uradni list
SRS, št. 27-256/72, 39-467/74 in 11 -690/79) se v 4. členu 2.,
12. in 14. točka spremenijo oziroma dopolnijo tako, da se'
glasijo:
2. Če proda občan, društvo ali druga civilna pravna
oseba kmetijsko zemljišče organizaciji združenega dela, ki
se ukvarja s kmetijsko ali gozdarsko dejavnostjo, kmetijski
zemljiški skupnosti oziroma občanu, ki se šteje za kmeta
po zakonu o kmetijskih zemljiščih in ima status združenega kmeta po zakonu o združevanju kmetov. Če občan tako
pridobljeno kmetijsko zemljišče odtuji pred pretekom petih
let od dneva pridobitve, ne more ob odtujitvi kmetijskega
zemljišča uveljavljati oprostitve iz prejšnjega stavka, razen
če odda Zemljišče družbenopravni osebi zaradi uveljavljanja pravice do preživninskega varstva kmetov;
12. če gre za prodajo .stanovanjske hiše ali stanovanja
občanu, ki je zaradi svoje invalidnosti trajno vezan na
uporabo invalidskega vozička ali je slep, ali je tak invalid
drug njegov družinski član, in je konstrukcija novega stanovanja glede na stanje invalidnosti ugodnejša;
14, od kupnine za prodajo stanovanjske hiše ali stanovanja, v katerem je prodajalec prebival v času prodaje, in
sicer najmanj pet let neprekinjeno, ki jo uporabi za nakup
ali gradnjo stanovanjske' hiše ali stanovanja, v katerega se
bo preselil. Oprostitev se prizna tudi za kupnino, prejeto za
prodajo garaže pod pogojem, da se poleg kupnine od
prodaje stanovanjske hiše ali stanovanja uporabi za nakup
ali gradnjo stanovanjske hiše ali stanovanja, v katerega se
bo zavezanec preselil. V tem primeru se prizna oprostitev
tudi za nakup garaže. Oprostitev je možno uveljaviti v roku
dveh lei po izvršeni prodaji. Če zavezanec, ki uveljavlja to
oprostitev, v roku petih let odtuji kupljeno oziroma zgrajeno stanovanjsko hišo, stanovanje ali garažo, aličesevtem
roku iz stanovanjske hiše ali stanovanja izseli, se mu davek
odmeri naknadno. Če prodajalec izkaže, da bo kupnino
vložil v gradnjo oziroma nakup stanovanjske hiše, stanovanja ali garaže, se mu izda odločba o začasni oprostitvi
plačila davka. Če tak zavezanec v roku dveh let po izvršeni
prodaji ne dokaže, da je vložil kupnino v nakup oziroma v
gradnjo stanovanjske hiše, stanovanja ali garaže, se odločba o začasni oprostitvi nadomesti z odločbo o odmeri
davka.
Oprostitev po tej točki se prizna tudi zavezancu, ki v
stanovanjski hiši oziroma stanovanju:
- ne prebiva, če stanovanjsko hišo oziroma stanovanje
uporablja občan, ki je z odločbo pridobil pravico uporabe;
- ne prebiva v času prodaje, če se je zavezanec izselil iz
stanovanjske hiše oziroma stanovanja zaradi razveze zakonske zveze.
Oprostitev po tej točki se na zahtevo prizna tudi zavezancu, ki je prebival manj kot pet let v stanovanjski hiši
oziroma stanovanju:
- če je zavezanec invalid, ki je zaradi svoje invalidnosti
trajno vezan na uporabo invalidskega vozička ali je slep ali
je tak invalid, drug njegov družinski član, in vloži kupnino v
nakup oziroma gradnjo stanovanjske hiše ali stanovanja,
čigar konstrukcija je glede na stanje invalidnosti ugodnejša;
- če je bila prodaja izvršena zato, ker je glede na število
16

zakona o

(ESA-146)

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Anton PENGOV, direktor Republiške uprave za družbene prihodke,
- Franc ŠKUFCA, namestnik direktorja Republiške
uprave za družbene prihodke.

družinskih članov površina prodanega stanovanja premaj
hna in ne presega družbeno dogovorjenih normativov o
stanovanjski površini. Za družinske člane po tem zakonu
se štejejo zakonec ali oseba, katere dalj časa trjajoča
življenjska skupnost z zavezancem ima po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih enake pravne posledice
kot zakonska zveza, otroci, posvojenci, starši, stari starši,
bratje in sestre zavezanca in njegovega zakonca in tisti, ki
jih je zavezanec oziroma njegov zakonec dolžan preživljati.
Oprostitev se prizna pod pogojem, da so zavezanec in
družinski člani najmanj dve leti pred prodajo stalno prebivali v stanovanju, ki ga zavezanec prodaja.
Če je zavezanec pridobil stanovanjsko hišo oziroma stanovanje z dedovanjem, se v rok za oprostitev šteje ves čas,
ko je prebival v njem.«
2. člen
V 6. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Če se ena nepremičnina zamenja za drugo nepreičnino,
se davčna osnova ugotovi za vsakega udeleženca v zamenjavi posebej, in sicer po prometni vrednosti nepremičnine, ki jo on daje v zamenjavo. Pri zamenjavi stanovanjskih
hiš ali stanovanj in garaž, ki se zamenjujejo skupaj s
stanovanjsko hišo oziroma stanovanjem, se ugotovi prometna vrednost stanovanjske hiše, stanovanja oziroma garaže vsakega udeleženca v menjavi posebej, na tej osnovi
ugotovljena razlika v prometni vrednosti zamenjanih nepremičnin pa predstavlja davčno osnovo «

OPOMBE:

3. člen

1

V 7. členu se besedilo »za davčne zadeve pristojni občinski upravni organ« nadomesti z besedilom »za družbene
prihodke pristojni občinski upravni organ«.
4. člen
V 8. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Davčna osnova za odmero prometnega davka pri prenosu stanovanjskih hiš in stanovanj ne more biti nižja od
vrednosti, ugotovljene po predpisih o pogojih za prodajo
stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, razen pri
prenosu stanovanjskih hiš oziroma stanovanj, v katerih
biva občan, ki je z odločbo pridobil pravicb uporabe «
5. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanec - organizacija združenega dela, druga samoupravna organizacija, skupnost ali druga pravna oseba
se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 2.000 do
100.000 dinarjev:
1. če davčnemu organu v predpisanem roku ne napove
davčne obveznosti ali mu ne da podatkov, ki jih ta potrebuje za odmero davka na promet nepremičnin (prvi in drugi
odstavek 12. člena);
2. če na zahtevo davčnega organa ne dovoli dostopa na
zemljišče in v objekte (drugi odstavek 7. člena);
3. če da neresnične podatke davčnemu organu z namenom, da bi dobil vrnjen davek na promet nepremičnin,
priloga poročevalca

uveljavil davčno oprostitev ali dosegel nižjo odmero davka
na promet nepremičnin (15. člen, 4. člen in prvi odstavek 6.
člena).
Odgovorna oseba v organizaciji združenega dela, drugi
samoupravni organizaciji, skupnosti ali drugi pravni osebi
ter odgovorna oseba v družbenopolitični skupnosti ali drugem državnem organu, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000
dinarjev.
Zavezanec - občan ali civilna pravna oseba, ki stori

Obrazložitev
Združena prva in druga faza zakonodajnega postopka, to je
predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na promet nepremičnin z osnutkom zakona je
bil obravnavan na Zboru združenega dela in Zboru občin
Skupščine SR Slovenije na sejah dne 15/12-1982. Zbora sta
predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona sprejela in
naročila Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da pripravi
predlog zakona, pri čemer naj upošteva stališča, mnenja in
pripombe, dane v poročilih skupščinskih delovnih teles in v
razpravah delegatov na sejah zborov.
Predlagatelj je v pripravah zakonskega predloga proučil
dana mnenja, pripombe in stališča ter jih upošteval tako, da je
ustrezno spremenil ali dopolnil posamezne določbe prvotnega osnutka zakona. Na ta način so bile upoštevane pripombe, mnenja in stališča k naslednjim določbam osnutka
zakona:
Po mnenju delegatov Zbora občin bi bilo v 14. točki 1. člena
predloga zakona potrebno definirati, ali se kupnina za prodajo stanovanjske hiše ali stanovanja lahko vlaga tudi v adaptacijo stanovanjskih prostorov. Ker je v veljavnem besedilu
izrecno določeno, da se oprostitev priznava le v primeru, če
se kupnina uporabi za nakup ali gradnjo stanovanjske hiše ali
stanovanja, torej ko gre za pridobitev novih stanovanjskih
prostorov, v katere se bo zavezanec preselil, ni potrebe po
dopolnitvi določbe v smislu pripombe.
Navedeno določbo bi bilo po mnenju delegatov Zbora občin dopolniti tudi s tem, da se v njej opredeli, ali se mora
garaža prodati istočasno s stanovanjsko hišo ali stanovanjem
z isto pogodbo oziroma ali se lahko prizna oprostitev tudi v
primeru, ko se garaža ne prodaja hkrati. Glede na to, da je pri
oprostitvi bistveno, da se kupnina od prodaje garaže poleg
kupnine od prodane stanovanjske hiše ali stanovanja uporabi
za nakup ali gradnjo stanovanjske hiše ali stanovanja, v katerega se bo zavezanec preselil, ne bi bilo primerno, da se
določi kot dodatni pogoj za oprostitev, da se mora garaža
prodati hkrati in z isto pogodbo kot stanovanjska hiša ali
stanovanje. V praksi se zlasti v primeru prodaje stanovanj z
garažami, garaža lahko proda drugemu kupcu, kot se proda
stanovanje, če kupec stanovanja ni hkrati zainteresiran še za
nakup garaže.
Določba prve alinee drugega odstavka 14. točke 1. člena
predloga zakona se na pripombo Zbora občin in Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije zaradi terminološke uskladitve z zakonom o stanovanjskih razmerjih
spremeni tako, da se besedilo »z imetnikom stanovanjske
pravice, ki mu je bila stanovanjska hiša oziroma stanovanje
dodeljeno z odločbo« nadomesti z besedilom »z občanom, ki
je z odločbo pridobil pravico uporabe«.
Določba druge alinee tretjega odstavka 14. točke 1. člena
predloga zakona se na pripombo Zakonodajno-pravne komisije dopolni tako, da se kot družinskega člana šteje tudi
oseba, katere dalj časa trajajoča življenjska skupnost z zavezancem ima po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih enake pravne posledice kot zakonska zveza. Navedena
dopolnitev je umestna glede na določbe 5. člena zakona o
stanovanjskih razmerjih, kjer se kot uporabnike stanovanja
navaja navedene osebe.
Upošteva se pripomba Zakonodajno-pravne komisije k 4.
členu predloga zakona in se zaradi terminološke uskladitve z
zakonom o stanovanjskih razmerjih besedilo »z imetnikom
stanovanjske pravice, ki mu je bila stanovanjska hiša oziroma
stanovanje dodeljeno z odločbo« nadomesti z besedilom »z
občanom, ki je z odločbo pridobil pravico uporabe«.
Na pripombo Zakonodajno-pravne komisije se določbe 5.
priloga poročevalca

prekršek iz prvega odstavka tega člena, se kažnuje z denarno kaznijo od 1.000 do 20.000 dinarjev.«
6. člen
V 18. členu se besedilo »republiški sekretar za finance«
nadomesti z besedilom »direktor Republiške uprave za
družbene prihodke«.
_7. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu SRS.

člena glede višine in subjektov, ki se kaznujejo za prekršek,
uskladijo z veljavnim zakonom o prekrških,
Skupina delegatov za Zbor občin občine Koper je menila,
da naj se zadnji odstavek 6. člena spremeni oziroma dopolni s
tem, da se v primeru, ko kupec prevzame obveznost plačila
davka, davčna osnova sicer ugotavlja s cenitvijo, vendar pa
davčna osnova ne more biti nižja od pogodbene cene, povečane za davek na promet nepremičnin. Svoj predlog utemeljuje s tem, da se v praksi velikokrat dogaja, da se davek
odmeri od nižje ošnove, kakor je pogodbena cena, povečana
za davek, ki ga je prevzel kupec. Predlagano ureditev je
vseboval zakon o davku na promet nepremičnin iz leta 1972
(Uradni list SRS, št. 27/72), vendar je ob izvajanju te določbe
prihajalo do težav, ker je v sistemu progresivnih davčnih
stopenj po ceni m2 nepremičnine obračunani davek lahko
celo presegel dogovorjeno čisto kupnino. V izogib takšnim
anomalijam je bil z zakonom o spremembah in dopolnitvah
zakona o davku na promet nepremičnin (Uradni list SRS, št.
39/74) 5. člena zakona spremenjen tako, da se v primeru, ko
se kupec pogodbeno zaveže plačati prometni davek, davek
odmeri od osnove, ki ustreza prometni vrednosti, ugotovljeni
s cenitvijo. Glede na navedeno, te pripombe predlagatelj ni
upošteval.
Ista skupina delegatov Zbora občin je podala kritične pripombe k izvajanju sedanjega 7. člena zakona o davku na
promet nepremičnin, ki določa, da se prometna vrednost
ugotavlja s cenitvijo, če je odmerni organ mnenja, da je
pogodbena cena nižja od prometne vrednosti. Ugotavlja, da v
praksi velikokrat prihaja do primerov, ko je s cenitvijo ugotovljena prometna vrednost celo nižja od pogodbene cene. Pri
cenitvah gradbenih objektov vrednost cenilci povečini ugotavljajo Je gradbeno, ne pa tudi prometno vrednost, kmetijska
zemljišča praviloma ocenjujejo po kriteriju, kaj zemlja daje
kmetijski proizvodnji, kar pa največkrat ni v skladu s prometno vrednostjo, ki je bila na osnovi tržnih zakonitosti v
prometu dejansko dosežena. V kolikor pa se že upoštevajo
kriteriji, ki vplivajo na prometno vrednost nepremičnin, pa se
to vrednoti različno tako, da dva cenilca nikoli ne prideta do
enakih cenitnih rezultatov, čeprav sta uporabljala isto metodologijo. Dalje se ugotavlja, da so cene nepremičnin v zadnjih
letih tako skokovito naraščale, da jih cenilci, ki izvršujejo
cenitve po določenih in ustaljenih metodah, več ne dohajajo.
Nobena metodologija ne določa načina, kako upoštevati takoimenovani konjunkturni faktor, če pa ga cenilci že upoštevajo, pa je to subjektivno in pavšalno obravnavano tako, da je
vsak primer lahko sporen. Glede na navedene ugotovitve
skupina delegatov Zbora občin predlaga, da bi se obveznost
cenitve opustila, ugotavljanje davčne osnove pa naj bi bilo
urejeno tako, kot je urejeno za davek od obrtnih in drugih '
dejavnosti v primerih, ko poslovne knjige niso v redu vodene,
to je z oceno višine davčne osnove po podatkih, s katerimi
razpolaga ali jih lahko pridobi odmerni organ.
Določbe veljavnega zakona o davku na promet nepremičnin
ne obvezujejo odmernih organov, da morajo vedno pristopiti
k cenitvi nepremičnin, marveč se le-te poslužujejo le v primerih, ko sami menijo, da v pogodbah dogovorjena kupnina ne
odgovarja prometni vrednosti nepremičnine, to je tisti vrednosti, ki bi jo nepremičnina dosegla v prostem prometu
takrat, ko nastane davčna obveznost.
Cenilci, ki ocenjujejo vrednost nepremičnin, imajo značaj
izvedencev, njihov postopek cenitve pa je podvržen določbam
183. do 192. člena zakona o splošnem upravnem postopku.
Izvedenec mora po določbah navedenega zakona o opravljeni
cenitvi podati natančen izvid in obrazloženo mnenje, ki mora
biti v skladu s pravili znanosti in stroke. Po predpisu ni ovire
za to, da so cenilec oziroma člani cenilne komisije delavci
17

občinskih upravnih organov, vendar pa mora organ pri imenovanju cenilcev gledati, da ima cenilec strokovno znanje v
stvari, glede katere Ido podal svoje mnenje.
Pri ugotavljanju prometne vrednosti nepremičnin morajo
cenilci upoštevati dejansko stanje, v kakršnem se predmetne
nepremičnine nahajajo, poleg tega pa morajo upoštevati še
vse druge kriterije, ki bistveno vplivajo na vrednost nepremičnin, kakor so lega, kvaliteta, namembnost, oddaljenost nepremičnin od prometnih zvez, povpraševanje po določenih nepremičninah, itd. Cenitev gradbenih objektov mora biti izvršena tudi v skladu z enotno metodologijo za izračun vrednosti
stanovanjskih hiš. 'Če cenitev ni izvršena ob upoštevanju vseh
navedenih kriterijev, ker se je na primer pri gradbenih objek-

tih ugotavljala le gradbena, ne pa tudi prometna vrednost,
lahko da davčni organi nepremičnino oceniti drugemu cenilcu, lahko pa imenuje tudi cenilno komisijo. O tem, kdo naj
bo izvedenec, mora biti stranka zaslišana. Stranka ima pravico, da predlaga izvedenca - cenilca, vendar organ ni dolžan,
da se ravna po izbiri stranke. Kadar pa se prometna vrednost
ugotavlja komisijsko, mora odmerni organ vsaj glede enega
cenilca upoštevati predlog stranke.
Ker glede na obrazloženo menimo,- da je v primeru, ko
davčni organ v odmernem postopku ne osvoji pogodbeno
dogovorjene kupnine, davčna osnova le s cenitvijo ugotovljena prometna vrednost nepremičnine, predlagatelj pripombe skupine delegatov Zbora občin ni upošteval.

*
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Nadaljevanje z 20. strani

Odpraviti je treba deficitarno financiranje
temelj nega borčevsko-i nval i dskega
varstva
• Neporavnane obveznosti federacije skupnostim pokojninskega in invalidskega
zavarovanja so znašale okrog 10 milijard dinarjev, tako da je njihov materialni
• Temeljne pravice po zveznih predpisih je lani uveljavljalo okoli 800.000 'iud'_
• Lani so bili sprejeti vsi podzakonski akti za izvajanje novih zakonov s področja
osnovnega borčevsko-invalidskega varstva
• Zagotoviti je treba redno in učinkovito nadzorovanje porabe proračunskih
sredstev za financiranje borčevskega in invalidskega varstva
Financiranje
temeljnega
borčevskega in invalidskega
varstva je postalo zelo zahteven problem,.posebej če upoštevamo, da se mora tudi ta
oblika porabe uskladiti z načrtovano rastjo proračuna federacije. Zaradi stalnega razhajanja med realnimi izdatki in planiranimi sredstvi v proračunu
za te namene se borčevsko in
invalidsko varstvo financirata
deficitarno. Nenehno se odpira vprašanje socialne varnosti
njegovih uporabnikov oziroma
usklajevanje njihovih pravic,
določenih z zakoni.
Neplačane obveznosti federacije skupnostim invalidskega in pokojninskega zavarovanja znašajo okoli 10 milijard
dinarjev. Ker predvidena sredstva proračuna federacije za
leto 1983 ne zagotavljajo v celoti niti tekočega financiranja,
lahko napovemo, da se bodo
te obveznosti skupnostim še
naprej povečevale, kar jih bo
pripeljalo še v težji materialni
položaj.
Ob upoštevanju neporavnanih o'bveznosti proračuna federacije skupnostim pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kakor tudi njihov težak
materialni položaj, ki vse bolj
onemogoča izpolnjevanje zakonskih obveznosti, je Zvezni
izvršni svet že določil, da se po
sprejetju zaključnih računov
teh skupnosti za lani, točno
določijo neporavnane obveznosti do njih in da se najde

najboljši način za njihovo izpolnitev.
To so temeljni poudarki Poročila o delu Zveznega komiteja za vprašanja borcev in vojaških invalidov v letu 1982, ki je
poslan v obravnavo delegatom
Zveznega zbora Skupščine
SFRJ
IZVAJANJE
DOLOČENE POLITIKE
Komite je lani največ pozornosti namenil izvajanju dogovorjene politike in novih zakonov s področja temeljnega
borčevsko-invalidskega varstva. Veliko dela je imel tudi z
izdajo podzakonskih aktov za
izvajanje teh zakonov, kakor
tudi z zagotavljanjem pogojev
za učinkovitejše uresničevanje
temeljnih pravic borcev, vojaških invalidov in družin padlih
borcev.
Komite se je ukvarjal tudi z
vprašanji prehoda zdravstvenega varstva borcev in vojaških invalidov na zdravstvene
samoupravne interesne skupnosti, urejanja evidence o uporabnikih temeljnih pravic in
enotni uporabi predpisov, kakor tudi z vprašanji nadaljnje
graditve sistema borčevskega
in invalidskega varstva v republiških in pokrajinskih predpisih
Po podatkih Poročila je temeljne pravice po zveznih
predpisih lani uveljavljalo več
kot 800.000 ljudi. Za njihovo
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čanju pojavov nepravilnosti pri
porabi sredstev za borčevske
pokojnine in pri iskanju
ustreznih rešitev tehnike financiranja temeljnih pravic
borcev, vojaških invalidov in
družin padlih borcev Zaradi
spremljanja stanja na tem področju, pravočasnega zaznavanja problemov in nadzorovanja porabe proračunskih
sredstev, je bila ustanovljena
tudi posebna evidenca o borcih, vojaških invalidih in družinah padlih borcev. Predvsem
zaradi neažurnosti občinskih
organov pa uvedba te evidence še ne daje pričakovanih rezultatov.
Lani so bili v sodelovanju s
pristojnimi organi v federaciji,
republikah in pokrajinah sprejeti vsi podzakonski akti za
zakonov s področja
Poročilo sodi, da so pri ra- izvajanje
borčevskega in invalidskega
zvoju in dograjevanju dopol- varstva. Poročilo omenja tudi
nilnega borčevskega in inva- nekatere probleme in težave,
lidskega varstva, ki ga s svoji- do katerih je prišlo pri pripravi
mi predpisi urejajo republike podzakonskih aktov. Pri tem
in pokrajini, občine in združe- omenja predvsem počasnost
no delo nastale bistvene razli- zagotavljanja potrebnih pogoke pri pogojih in merilih za jev za ureditev tega področja.
uresničevanje teh pravic. Ker Ker so bili ti predpisi sprejeti z
bi lahko te razlike negativno zamudo, pogosto niso bili pravplivale na položaj upravičen- vilno in pravočasno uporabljecev, je Komite predlagal spre- ni. O tem pa borci niso vedno
membo in dopolnitev Dogovo- na najboljši način obveščeni.
ra o enotnih merilih za urejanje borčevskega in invalidskeSodelovanje Komiteja s
ga varstva v predpisih republik Skupščino SFRJ in njenimi dein pokrajin.
lovnimi telesi je v glavnem potekalo prek Zveznega izvršnega sveta. Na ta način pa ni bilo
PODZAKONSKI AKTI
neposredne odgovornosti tega
Za doslednejše izvajanje po- kolegijskega telesa za stanje
litike ekonomske stabilizacije na področju, za katero je prina tem področju je Komite ve- stojno. V prihodnje, pravi Poliko pozornosti namenil spre- ročilo, bi moral Komite bolj nejemanju podzakonskih aktov o posredno sodelovati s Skupizplačilih iz proračuna, o pre- ščino SFRJ in njenimi delovniprečevanju oziroma onemogo- mi telesi.

varstvo je bilo namenjenih 27
milijard 715 milijonov dinarjev
oziroma 14,5 odstotka vseh
sredstev proračuna federacije
Največji del teh sredstev je bil
porabljen za izplačila pokojnin
borcev (71 odstotkov), druga
sredstva pa so bila uporabljena za financiranje vojaških invalidov, za njihovo zdravstveno varstvo in zdraviliško-klimatsko zdravljenje, kakor tudi
za uresničevanje pravic nosilcev »Partizanske spomenice
1941« in drugih kategorij borcev. Okoli 95 odstotkov teh
sredstev je bilo namenjenih za
osebne prejemke, katerih višina je določena z Zakonom in
se vsako leto usklajuje s povprečnim osebnim dohodkom,
ustvarjenim v državi v letu poprej.
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