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ZASNOVA EKONOMSKE POLITIKE 

Vlada Republike Slovenije je predložila Skupščini pa gradivo »OCENA GOSPODARSKEGA IN SOCI- 
Republike Slovenije v vednost gradivo »ZASNO- ALNEGA RAZVOJA V SLOVENIJI V LETIH 1991 IN 
VA EKONOMSKE POLITIKE«, Zavod Republike 1992 (MAJSKA ANALIZA). 
Slovenije za makroekonomske analize in razvoj 

I. 

1. Po štirih zaporednih letih zmanjševanja gospodarske aktiv- 
nosti je v lanskem letu slovensko gospodarstvo padlo v pravo 
depresijo.1 BDP je po ocenah padel kar za 15%. Gospodarske 
razmere v prvem delu letošnjega leta zlasti v nekaterih gospo- 
darskih dejavnostih kažejo znamenja izboljšanja, česar pa 
primerjave z enakim lanskim obdobjem ne potrebujejo. 
Gospodarstvo je ujeto v primež krčenja pomembnega dela 
trga, nakopičenih finančnih problemov in zoženih možnosti, 
da bi potrebne prilagoditve novim razmeram izvedlo le z last- 
nim ukrepanjem. V lanskem letu je bil ustvarjen presežek 
tekočega dela plačilne bilance, v letošnjem letu pa nastopa 
celo problem prehitrega naraščanja tega presežka in deviznih 
rezerv, kar na eni strani zaradi majhnega denarnega področja 
otežuje vodenje denarne politike in pritiska na znižanje 
tečaja, na drugi strani pa zastavlja problem udeležbe posa- 
meznih domačih sektorjev v financiranju tega presežka, v raz- 
merah, ko se generira premajhno domače varčevanje, ki je 
potrebno za financiranje potrebnih domačih realnih in finanč- 
nih naložb. Ob rasti domačih cen ter poglavitnih narodnogo- 
spodarskih stroškov, se v lanskem letu precej izboljšana ren- 
tabilnost izvoza zmanjšuje in ogroža rentabilnost obstoječega 
izvoza ter preusmerjanje prodaje iz nekdanjih jugoslovanskih 
trgov na nove trge. 

Ocene gibanj v letu 1992 kažejo na padec BDP med 3 in 3,5%, 
torej njegovo gibanje, ki je primerljivo z leti pred letom 1991. 
Največji delež k temu padcu bo prispevala industrija, ki bo po 
ocenah skupaj s trgovino še zmeraj beležila krčenje. 
V menjavi s tujino, brez nekdanjih jugoslovanskih republik je 
pričakovati povečanje izvoza blaga in nekaterih storitev za 
okoli 18% in povečanje uvoza blaga in nefaktorskih storitev za 
okoli 12%; na podlagi takih gibanj bi presežek v bilanci 
sredstev znašal kar precej visokih 7% BDP. Trgovina z nekda- 
njimi jugoslovanskimi republikami bo še naprej padala po 
stopnjah iz zadnjega lanskoletnega četrtletja, kljub temu pa je 
pričakovati, da bilanca še ne bo povsem izravnana. 

2. Zasnova ekonomske politike vsebuje usmeritve in predloge 
ukrepov za izboljšanje gospodarskih razmer. Nanašajo se na 
izboljšanje likvidnostih in finančnih razmer v gospodarst6vu 
s prečrpavanjem likvidnosti iz domačih sektorjev v sektorje, ki 
sodelujejo v mednarodni menjavi, na vpeljavo prvin predste- 
čajne sanacije za finančno, proizvodno in tržno prestrukturi- 
ranje podjetij bank ter na uporabo proračunskega primanjk- 
ljaja in povečanja javnega dolga za te namene. Časovni hori- 
zont znotraj katerega se že pričakujejo izboljšani rezultati 
znaša osem mesecev do enega leta; po dosedanjih spozna- 
njih je toliko časa potrebnega, da se podjetja prilagodijo 
povečani dohodkovni zanimivosti izvoza. Same usmeritve ozi- 
roma njihovo uresničevanje presegajo to dobo in njihova 
uresničitev terja nekajletno zavestno politiko proračunskih 
primanjkljajev. Primanjkljaji bodo namenjeni spodbujanju 
gospodarskega razvoja prek finančne podpore v procesih 
predsanacije, sanacije podjetij in bank ter izvoza. Primanjk- 
ljaji bodo namenjeni spodbujanju gospodarskega razvoja 
prek finančne podpore v procesih predsanacije, sanacije 
podjetij in bank ter izvoza. Proračunski primanjkljaji ne bodo 
namenjeni financiranju klasičnih stroškov funkcioniranja 

Izčrpna analiza gospodarskih razmer v lanskem letu in v prvih mesecih 
letošnjega leta je na voljo v t. i. Majski analizi zavoda za makroekonom- 
ske analize in razvoj. 

države. Gledano iz zornega kota podjetij je namen zasnove in 
ukrepov, ki iz nje izhajajo, v urejanju in stabilizaciji višine in 
razmerij poglavitnih narodnogospodarskih stroškov: plač, 
tečaja, obresti in davkov ter prispevkov, ko gre za tekoče 
poslovno delovanje ter začetek razreševanja notranje dolžni- 
ške krize in zagotavljanje finančne discipline, kar pa je pove- 
zano s finančnim restrukturiranjem podjetij, bank in držav- 
nega sektorja. 

3. Ob upoštevanju problemov, ki so strukturne narave je treba 
takoj razrešiti tri kratkoročne probleme, ki se nanašajo na: 

- stroške in obseg indirektnega financiranja menjave s tujino, 

- prilagajanje deviznega tečaja do ravni, ki ne bo zavirala 
rasti vrednosti izvoza, 

- vrednotenje in razvoj menjave z nekdanjimi jugoslovan- 
skimi republikami. 

Ocenjeni presežek v tekočem delu plačilne bilance, brez fak- 
torskih storitev, za leto 1992 pomeni presežek domačega 
varčevanja nad domačimi investicijami v obsegu med 7 in 
10% BDP. Ob padajoči zaposlenosti delovne sile in večletnem 
nazadovanju realnih investicij je nesmiselna ekonomska poli- 
tika, ki bi ohranjala takctfvisok presežek v bilanci sredstev, saj 
bi to pomenilo kreditiranje tujine, ki v sedanjih gospodarskih 
razmerah ekonomsko ni upravičeno. 

Relativno visoka ponudba deviz na deviznem trgu (zaradi 
kratkoročnih razlogov kot tudi bolj dolgoročnih, npr. nado- 
meščanje nekdanjih jugoslovanskih trgov) ob strukturno in 
stroškovno neprilagojenem gospodarstvu, trenutno potiska 
nominalni devizni tečaj navzdol. Dohodkovna motiviranost za 
izvoz se slabša. Z aktivnejšo politiko Banke Slovenije bo 
tendenca zniževanja tečaja zaustavljena. S kratkoročnimi 
ukrepi povečanja povpraševanja po devizah bo doseženo 
zvišanje tečaja. 

Menjava z bivšimi jugoslovanskimi republikami je obreme- 
njena z naslednjimi kratkoročnimi problemi: 

- razhajanja v ocenah višine dejanskega stanja salda trgovin- 
ske menjave med Slovenijo in drugimi področji nekdanje 

"Jugoslavije, 

- finančna bremena menjave so v celoti prenešena na gospo- 
darske subjekte. Banka Slovenije niti v enem delu ne podpira 
te menjave, 

- neintegriranost plačilnih tokov s področij nekdanje Jugo- 
slavije v celoto plačilnih tokov Slovenije s tujino. 

Ob teh kratkoročnih problemih je v menjavi z nekdanjimi 
jugoslovanskimi republikami odprtih še nekaj problemov bolj 
dolgoročne narave: 

- poreklo blaga in preferenčnfe ugodnosti pri izvozu prek 
Slovenije, npr. v ES, 

- neformalna, a vendarle de facto oblika pretoka blaga po 
načelih cone svobodne trgovine, 

- odprte in zapadle terjatve slovenskih gospodarskih subjek- 
tov do podjetij iz drugih področij in do bivše zvezne države. 
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S tem v zvezi se oblikujejo trije smiselni ekonomsko-politični 
cilji: 

Prvič, znižati presežek v bilanci sredstev s kratkoročnim pove- 
čanjem uvoza in ne z zmanjšanjem izvoza in tako bilanco 
sredstev prilagoditi lastnim potrebam. 

Drugič, vplivati na prilagajanje deviznega tečaja tako, da ne 
zavira rasti vrednosti izvoza. 

Tretjič, posegati v oblikovanje domačega varčevanja in mobi- 
lizirati že obstoječe finančne presežke, predvsem pri drugih 
uporabnikih javnih sredstev, prek odkritega deficitnega finan- 
ciranja državnega proračuna ter oblikovanja javnega dolga za 
finančno restrukturiranje podjetij in bank ter financiranje 
domačih investicij. 

Ob ukrepih za preprečevanje nastajanja prevelikega deviz- 
nega presežka v bilanci sredstev in za čim bolj učinkovito 
izvajanje sterilizacijskih operacij bodo po potrebi oblikovani 
tudi ukrepi za uravnavanje neto pretoka tujih sredstev, tako iz 
naslova kapitalskih transakcij kot iz tekočih transakcij. 

4. Proračun za leto 1992 je ocenjen za 26,5% BDP2. 
Predvidena sredstva za intervencije v gospodarstvo znašajo 
1,7 BDP ali 6,4% proračunskih izdatkov. Predvideni proračun- 
ski primanjkljaj znaša skoraj 3% BDP ali 1% proračunskih 
izdatkov. Temeljna vprašanja v zvezi s proračunom se nana- 
šajo na oceno možnega večjega primanjkljaja, njegovega 
funkcionalnega razreza in njegovega financiranja. Primanjk- 
ljaj je treba uskladiti z možnim in smiselnim presežkom 
v menjavi s tujino, uporabiti ga je treba za financiranje menjal- 
nih sektorjev (izvoza in uvoza), financirati pa izključno iz 
domačih virov, torej z možnim in smotrnim presežkom doma- 
čega varčevanja nad domačimi investicijami (varčevanje, ki bi 
sicer bilo namenjeno financiranju sektorjev, ki so namenjeni 
domačemu trgu je treba preusmeriti v menjalne sektorje). 

a) Presežek proračuna po ZR za leto 1991 znaša 2,8 milijarde 
tolarjev in bo uporabljen za pokritje fiksnih in garantiranih 
obveznosti, ki niso bile upoštevane v sprejetem proračunu za 
leto 1992. 

b) Nakup vojaških stanovanj bo mogoč z devizami, brez pred- 
hodne konverzije v tolarje. Na ta način bo opravljena steriliza- 
cija in preprečen vpliv povečane ponudbe deviz na znižanje 
deviznega tečaja. Pridobljene devize bodo vključene 
v devizne rezerve. 

c) Izgube javnih zavodov (brez zdravstva) po zaključnem 
računu za leto 1991 v znesku 0,241 milijarde tolarjev morajo 
le-ti pokriti sami iz tekočega poslovanja. 

d) Podatki o izgubah javnih podjetij so nezanesljivi, zato je 
tudi znesek njihove prikazane izgube po zaključnem računu 
negotov. Odločitev o obsegu prevzemanju teh izgub s strani 
države bo temeljila na z revizijo potrjenih rezultatih poslo- 
vanja. 

e) Obveznosti proračuna do PIZ za leto 1909-1992 so načrto- 
vane v znesku 3,8 milijard tolarjev, do Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije pa v znesku 0,55 milijarde tolarjev, f 
V celoti jih je treba reprogramirati in pri tem doseči vsaj 
dveletni odlog pri odplačevanju glavnice. 

f) Dolg podjetij iz naslova neplačanih prispevkov in davkov za 
leto 1990-1991 skupaj z obrestmi znaša 7,2 milijarde tolarjev. 
Te dologve je treba reprogramirati v dolgoročni dolg in 

Vsi izračuni in vse številke so v cenah januarja 1992, v katerih je bil 
proračun sprejet. Ne glede na cenovna gibanja od januarja do vključno 
maja, ki izražajo en vidik razmerij, je ob teh številkah povsem na mestu 
tudi njihovo primerjanje s tečajem tolarja; le tako se lahko povsem 
nazorno izrazi trade ott med menjalnimi in domačimi sektorji in iz tega 
izvede potreben zasuk v gledanju na uporabo proračuna in njegovega 
Primanjkljaja. 

z ustrezim amandmajem Vlade h predlogu zakona o interven- 
cijah v gospodarstvo doseči učinek, ki bi bil enak učinku 
neposrednih subvencij državnega proračuna gospodarstva. 

5. Glede na naloge predlagane v zasnovi ekonomske politike 
so potrebna dodatna sredstva v državnem proračunu za 
naslednje nove namene: 

- 7,5 do 11 milijard tolarjev za predstečajne postopke v po- 
djetjih, 
- 12 do 15 milijard za finančno prestrukturiranje bank, 
- 3 milijarde tolarjev za pospeševanje razvoja malega gospo- 
darstva, 
- 0,5 do 1,5 milijarde tolarjev za povečanje tekočih proračun- 
skih rezerv, ki so bile porabljene za pokritje stroškov za 
oskrbo beguncev. 

Skupaj s sredstvi, ki so v proračunu predvidena za sofinanci- 
ranje prestrukturiranja industrije, razvojno-raziskovalne 
naloge, pospeševanje malega gospodarstva in turizam ter 
kreiranje delovnih mest, bo celotni obseg neto sredstev 
namenjenih gospodarstva in bankam znašal skoraj 41 milijard 
tolarjev oziroma 5,8% BDP. Ob upoštevanju v proračunu 
opredeljenih nalog glede subvencij in intervencij v gospodar- 
stvo in investicij na področju gospodarske infrastrukture pa je 
ta znesek še večji. Predvideni primanjkljaj državnega prora- 
čuna za leto 1992 (vsi zn°ski so izraženi v cenah v katerih je 
proračun bil sprejet) predvideva bruto zadolževanje za 18,8 
milijarde tolarjev (brez predvidenega odplačevanja posojil 
v znesku 10,6 milijard tolarjev). Zaradi novih nalog, ki terjajo 
okoli 28 milijard tolarjev, se neto primanjkljaj poveča na okoli 
36 milijard tolarjev (5,8% BDP), bruto primanjkljaj pa na okoli 
47 milijard tolarjev (6,6% BDP). 

6. Primanjkljaj državnega proračuna bo praviloma financiran 
z zadolževanjem pri domačih sektorjih, pri čemer bo največji 
delež odpadel na javni sektor. Gibanja v prvih petih mesecih 
in podatki iz zaključnih računov za leto 1991 nakazujejo 
možnost, da državni proračun pridobi sredstva z zadolževa- 
njem pri delu javnega sektorja, pri zavarovalnicah, bankah, 
gospodarstvu in prebivalstvu. 

7. Zadolževanje države in oblikovanje odkritega javnega 
dolga kot sredstva za restrukturiranje podjetij in bank terja 
dodatne spodbude in ukrepe za povečevanje domačega var- 
čevanja. Ob posegih v mehanizme indeksiranja bo ustrezno 
prilagojena tudi davčna ureditev, ki bo to varčevanje spodbu- 
jala. 

i 
8. Zmanjšanje necarinskih dajatev in odprava količinskih 
omejitev za uvoz ne zadoščata za potrebno povečanje uvoza, 
ki bi zniževal presežek, v menjavi. Ker financiranje uvoza 
z domačo kreditno ekspanzijo ne pride v poštev, bo mogoče 
uvoz kreditirati iz deviznih rezerv. Na ta način bi povečevanje 
deviznih rezerv vseh sektorjev uporabili za financiranje doma- 
čih potreb in ne za kreditiranje tujine. Za mala in srednja 
podjetja bo država ustanovila poseben sklad za kreditiranje 
uvoza opreme. 

9. Preusmerjanje domačega varčevanja v državne vrednostne 
papirje in povečanje deviznih rezerv skupaj s povratnim 
tokom prek deviznega kreditiranja podjetij s strani države in 
nekaterih domačih bank ter delnega izboljšanja portfelja 
bank, ob neposrednem zadolževanju podjetij v tujini bo 
zmanjšalo stroške financiranja, in vplivalo tudi na tendenčno 
znižanje domačih obrestnih mer. 

10. Uravnavanje plač prek kolektivnih poodob bo ostalo 
v veljavi. V kolektivnih pogodbah bo potrebno prilagoditi 
mehanizem izhodiščne plače in eskalacijskih kalvzul tako, da 
bo onemogočeno prenašanje pretekle inflacije v tekoče in 
v prihodnja obdobja. Postopek usklajevanja kolektivnih 
pogodb bo potekal v okvirih sporazuma o zagotavljanju soci- 
alne stabilnosti. 

S spremembami kolektivnih pogodb v gospodarstvu bo dose- 
žena raven izhodiščne plače na okoli 60% povprečne plače 
v gospodarstvu, kot je bila postavljena tudi ob podpisu kolek- 
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tivne pogodbe za gospodarstvo leta 1990. Pri eskalacijski 
lestvici bodo predlagane naslednje spremembe: 

- rast cen življenskih potrebščin do 5% mesečno - začasno 
plače ne rastejo, 
- rast cen 5 - 10% mesečno - plače 4% + 90% rasti cen nad 
5%, 

- rast cen nad 10% mesečno - plače 9% + 90% rasti cen nad 
10%. 

Prav tako bo na novo določena tudi izhodiščna plača za 
negospodarstvo. 

V sistemu plač, ki so urejene z zakupom, bodo predlagane 
take spremembe določil o izhodiščih, ki bodo dale enake 
učinke pri rasti in pri obsegu sredstev za plače kot pri kolek- 
tivni pogodbi za negospodarstvo, tako da plače v teh sektorjih 
ne bodo naraščale hitreje kot v gospodarstvu. 

11. Cene v javnem sektorju bodo uravnavane z ukrepi določi- 
tve cen, ki jih omogoča zakon o cenah tako, da bo njihova rast 
počasnejša od splošne rasti cen. Ne glede na to, da bo 
usklajevanje cen javnega sektorja temeljilo na reviziji njiho- 
vega poslovanja oziroma na natančnemu spremljanju njiho- 
vih vhodnih stroškov, bodo najnujnejši ukrepi racionalnega 
poslovanja oziroma na tanačnemu spremljanju njihovih vhod- 
nih stroškov, bodo najnujnejši ukrepi racionalnega poslova- 
nja takoj uveljavljeni. Odloki na področju cen, ki jih je Vlada 
skladno z zakonom o cenah že sprejela, bodo po potrebi 
oblikovani na novo, skladno z zasnovo ekonomske politike. 

12. Predstečajna sanacija v podjetjih, ki so pod zaščito mora- 
torija pred vlaganjem predlogov za stečajni postopek bo izha- 
jala iz posnetka in analize položaja podjetij, predlog za izbolj- 
šanje kritičnih parametrov iz dosedanjega poslovanja in izde- 
lave poslovnih prognoz z upoštevanjem predlaganih rešitev. 

Podjetja bodo emitirala obveznice z rokom, ki ne bo daljši od 
enega leta. Država bo te obveznice odkupila od podjetij, ki 
bodo predložila bančno garancijo in katerim bodo banke za 
enako obdobje reprogramirale kredite, pri čemer bo bankam 
obresti plačeval proračun. Za podjetja, ki v tem obdobju ne bi 
odkupila nazaj lastnih obveznic bi sledila ena od treh možno- 
sti: takojšnji stečaj, sprememba obveznic v lastniški vložek 
države ali vnovčitev bančnih garancij. Banke bodo prav tako 
imele možnost spremeniti garancije v lastniške deleže. Za 
tista podjetja, za katera banke ne bi pristale na zamenjavo 
garancij oziroma v preteklosti danih kreditov v lastniški vložek 
in jim stečaj grozi predvsem zaradi neustreznega financiranja 
poslovanja bo država odkupila dolgove. Odločitve o nadaljnji 
usodi takih podjetij, kakor tudi podjetij, ki jim banke ne bi 
hotele dati garancije, bo sprejemalo Ministrstvo za industrijo 
ob sodelovanju Ministrstva za delo, Agencije za prestrukturi- 
ranje in privatizacijo podjetij ter Sklada Republike Slovenije 
za razvoj. Za podjetja, za katera je takoj možno sprejeti odloči- 
tev o ukinitvi oziroma za tista, za katera bodo take odločitve 
sprejete po preteku predvidenega obdobja bo pripravljen 
socialni program in program prezaposlitve delavcev. 

II 

Predlagana zasnova predvideva uporabo proračunskega pri- 
manjkljaja oziroma državnega dolga za doseganje naslednjih 
ciljev: 

- povečanje in usmerjanje domačega finančnega varčevanja 
v finančno restrukturiranje podjetij in bank, 

- sprožanje postopkov predstečajne sanacije, 

- pritisk na znižanje domačih obrestnih mer, 

- dodatno ponudbo kreditov, 

- spodbujanje tehnološke prenove, 

- pritisk na domače cene, 

- usmerjanje akumulacije v izvozne sektorje, 

- uporabo domače akumulacije za investicije javnega sek- 
torja, 

- zmanjšanje deleža proračuna za delovanje klasične države 
in večanje deleža namenjenega neposrednim posegom v go- 
spodarstvo, 

- emisijo kratkoročnih in dolgoročnih vrednostih papirjev 
države, 

- uporabo postavk iz premoženjske bilance države za nave- 
dene namene za kritje povečanega javnega dolga. 

Proračunski izdatki bodo v večji meri namenjeni gospodar- 
stvu in tem namenom bodo služili tudi ukrepi za popolno 
centralizacijo odločanja o uporabi proračunskih sredstev in 
nadzora nad njo ter odločna izterjava davkov. 

III. 
Temeljni ukrepi, ki pomenijo uresničevanje predlagane zas- 
nove ekonomske politike in katerih izvajanje je mogoče že 
v naslednjih dveh mesecih, so naslednji: 

1. priprava predloga dogovora o temeljnih vprašanjih zago- 
tavljanja socialne stabilnosti ob izvajanju Zasnove eko- 
nomske politike; 
Rok: 15. 7. 1992 
Koordinator: Podpredsednik Vlade za družbene dejav- 
nosti 
Nosilec: Ministrstvo za delo 

2. dodatna sprostitev uvoza; 
Rok: že opravljeno 
Nosilec: Ministrstvo za zunanje zadeve 

3. opredeliti oblike trgovinskega sodelovanja z državami, ki 
so nastale iz Nekdanjih jugoslovanskih republik in jih 
prilagoditi ureditvi trgovine z drugimi državami; 

Rok: 1. 8. 1992 
Nosilec: Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za 
trgovino 

4. pripraviti poročilo o uresničevanju 13. člena zakona 
o proračunu Republike Slovenije za leto 1992; 
Rok: 15. 6. 1992 
Nosilec: Ministrstvo za finance 

5. pripraviti celotno poslovanje proračuna in ministrstev 
prek enega samega žiro računa, združiti proračunsko in 
izvenproračunsko bilanco in oceniti bilanco stanja dr- 
žave; 
Rok: 1. 7. 1992 
Nosilec: Ministrstvo za finance 

6. pripraviti revizijo sprejetega proračuna in na tej podlagi 
predlog rebalansa za leto 1992 oziroma novega proraču- 
na republike za obdobje avgust 1992 - julij 1993; 
Rok: 1. 7. 1992 
Nosilec: Ministrstvo za finance 

7. pripraviti zakon o obveznem reprogramiranju dela dolgov 
države domačim sektorjem; 
Rok: 1. 7. 1992 
Nosilec: Ministrstvo za finance 

8. pripraviti zakon o obveznem nalaganju dela portfelja PIZ, 
Zdravstvene zavarovalnice, zavarovalnic, pozavarovalnic, 
javnih podjetij, državnih in paradržavnih skladov v držav- 
ne vrednostne papirje; 
Rok: 1. 7. 1992 
Nosilec: Ministrstvo za finance 

9. pripraviti zakon o prevzemanju obveznosti iz naslova 
deviznega varčevanja prebivalstva deponiranega pri NBJ; 
Rok: 15. 7. 1992 
Nosilec: Ministrstvo za finance 
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10. pripraviti potrebne zakone o zadolževanju države za 
zadolževanje države pri domačih sektorjih; 
Rok: 15. 7. 1992 
Nosilec: Ministrstvo za finance 

11. ustanoviti konzorcij bank, ki bo v imenu in za račun 
države uporabljal devizne rezerve za garancijski in kredit- 
ni potencial za kratkoročno kreditiranje izvoza, predvsem 
opreme in razvojno obetavnih izvoznih programov, za 
pripravo za poletno in zimsko turistično sezono, za kredi- 
tiranje uvoza opreme in za tehnološko posodobitev male- 
ga gospodarstva. V ta potencial bodo vključena tudi sred- 
stva Sklada RS za razvoj. Del tega potenciala bo predstav- 
ljal podlago za izvajanje zakona o intervencijah v gospo- 
darstvo. 
Rok: 1. 8. 1992 
Koordinator: Podpredsednik za gospodarstvo 
Nosilec: Ministrstvo za finance 

12. ustanoviti konzorcij bank, prek katerega bo potekala 
v imenu in za račun države mobilizacija domačih sredstev 
za predstečajno sanacijo podjetij in finančno restrukturi- 
ranje bank; 
Rok: 1. 8. 1992 
Koordinator: Podpredsednik za gospodarstvo 
Nosilec: Ministrstvo za finance 

13. pripraviti načrt posegov v podjetja, ki so iz različnih 
naslovov prejemala proračunski denar, načrt reprogrami- 
ranja in zmanjševanja dolgov podjetij in načrt prevzema- 
nja dolgov podjetij s strani države; 
Rok: 1. 7. 1992 
Nosilec: Ministrstvo za industrijo 

14. pripraviti načrt finančnega restrukturiranja bank: 
Rok: 1. 8. 1992 
Nosilec: Agencija za sanacijo bank 

15. pripraviti vzpodbude za večje varčevanje in vlaganje 
v neposredne in posredne razvojne dejavnosti; 
Rok: 1. 8. 1992 
Nosilec: Ministrstvo za finance 

16. opraviti konsolidacijo bilanc javnih podjetij; 
Rok: 1. 8. 1992 
Nosilci: Matična ministrstva 

17. opraviti revizijo poslovanja javnih podjetij in javnih zavo- 
dov, ki so v letu 1991 izkazali izgubo; 
Rok: november 1992 
Nosilci: Matična ministrstva 

18. pripraviti podlage za spremembo kolektivne pogodbe za 
negospodarstvo; 
Rok: 1. 7. 1992 
Nosilec: Ministrstvo za delo v sodelovanju z Ministrstvom 
za finance 

19. pripraviti predloge za spremembo kolektivnih pogodb 
dejavnosti, kjer je podpisnik Vlada RS oziroma od nje 
pooblaščeno ministrstvo; 
Rok: 1. 7. 1992 
Nosilec: Ministrstvo za delo v sodelovanju s posameznimi 
ministrstvi 

20. pripraviti predlog sprememb za določanje plač v državni 
upravi; 
Rok: 1. 7. 1992 
Nosilec: Ministrstvo za pravosodje in upravo 

21. pripraviti metodologijo uravnavanja cen javnih podjetij; 
Rok: 1. 7. 1992 
Nosilec: Ministrstvo za trg in cene 

22. pripraviti podlage za določanje cen osnovnih komunalnih 
storitev in pravilnik za določanje neprofitnih najemnin; 
Rok: 22. 6. 1992 
Nosilec: Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora 

23. ustanovitev zakladnice; 
Rok: 1. 9. 1992 
Nosilec: Ministrstvo za finance 

24. pripraviti program prilagajanja zunanjeekonomske zaš- 
čite v skladu z razvojnimi cilji države, ob upoštevanju 
sodelovanja z ES in drugimi mednarodnimi integracijami 
in organizacijami; 
Rok: 1. 10. 1992 
Nosilec: Ministrstvo za zunanje zadeve 

25. prilagoditi carinsko in drugo zakonodajo sprejemanju 
dogovora o sodelovanju z ES in vstopanju v članstvo 
GATT; 
Rok: tekoče aktivnosti 
Nosilec: Ministrstvo za zunanje zadeve 

26. izvedba potrebnih aktivnosti za dokončanje investicij 
v gospodarski infrastrukturi, ki so v izgradnji; 
Rok: 1. 8. 1992 
Nosilca: Ministrstvo za energetiko, Ministrstvo za promet 
in zveze 
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OCENA GOSPODARSKEGA IN SOCIALNEGA RAZVOJA 

V SLOVENIJI v letih 1991 IN 1992 

(MAJSKA 

METODOLOŠKE OPOMBE 

Osamosvojitev Slovenije in ustvarjanje tržnega ekonomskega 
sistema prinaša nove izzive in postavlja nove zahteve tudi na 
področju statističnega spremljanja ekonomskega življenja. 
Prilagajanje statističnega sistema novim institucionalnim raz- 
meram je odraz prehoda iz enega v drug sistem celotne 
družbe, in tako kot na drugih področjih smo tudi v statistiki 
priče ponekod večjega, drugje počasnejšega napredka. Na 
vprašanja statistične narave ali preprosto na vprašanja podat- 
kov opozarjamo na tem mestu predvsem zaradi tega, ker so 
od njih odvisni zaključki in interpretacije gospodarskih doga- 
janj, še posebej takrat, ko se menja sam statistični kategori- 
alni aparat. 

To velja zlasti in predvsem za sistem družbenih računov, 
statistiko javnih financ, plačilnobilančno statistiko, denarno 
statistiko, za zajetje statističnih enot in za zajetje posameznih 
fenomenov. 

V sistemu družbenih računov je najpomembnejša spre- 
memba, ki jo v Sloveniji uvajamo, prehod od materialnega 
koncepta družbenega proizvoda na sistem SNA Združenih 
narodov. S tem se osrednja in tudi v nestrokovni javnosti 
najbolj znana kategorija - družbeni proizvod - nadomešča 
z bruto domačim proizvodom, ki za razliko od družbenega 
proizvoda vključuje tudi novoustvarjeno vrednost vseh tistih 
dejavnosti, ki smo jih doslej imenovali Ineproizvodnel.Vzpo- 
redno tečejo priprave na uvedbo nove klasifikacije dejavnosti 
po sistemu NACE, ki bo predvidoma veljala od 1. januarja 
1993 dalje. Zavod Republike Slovenije za statistiko je izdelal 
obračune bruto domačega proizvoda po sistemu SNA za 
obdobje 1987-1990 po NACE - REV.1 klasifikaciji, ki jih 
uporabljamo tudi v tej analizi, zaradi primerljivosti s preteklim 
obdobjem pa smo zadržali tudi kategorijo družbenega proiz- 
voda. Kmalu pričakujemo tudi prve izračune elementov 
končne porabe (osebna, javna, investicijska) po SNA sistemu, 
zato v tej analizi prikazujemo te kategorije še po prejšnjih 
definicijah, ki izhajajo iz materialnega koncepta družbenega 
proizvoda. 

Z reorganizacijo in novo vlogo javnega sektorja raste pomen 
javnofinančne statistike, ki pa doslej ni bila urejena po med- 
narodno sprejetih standardih in primerljivih shemah. Zavod 
Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj je 
izdelal predhodne prikaze republiškega proračuna po meto- 
dologiji javnofinančne statistike IMF, vendar bo potrebno še 
nekaj časa in dela, preden bo celota javnega sektorja pokrita 
s preglednim, integralnim in mednarodno primerljivim stati- 
stičnim sistemom. 

Plačilna bilanca Slovenije, ki jo je objavila Banka Slovenije za 
leti 1990 in 1991, je doslej najbolj celovit in temeljit prikaz 
odnosov Slovenije s tujino, izdelan v skladu z metodologijo 
IMF. Zaradi pomanjkanja nekaterih podatkov, ki so se v teh 
letih zbirali samo na zvezni ravni, je sicer treba nekatere 
postavke jemati še z določeno rezervo. S pretrganjem odno- 
sov z zvezno statistiko prehaja veliko metodološkega dela, ki 
se je doslej opravljalo na zvezni ravni, v redno dejavnost 
slovenske statistike. Tako prihaja na področju ekonomskih 
odnosov s tujino do težav in zamud (n pr. pr podatki zunanj 
trgovini statistične spremljanj tuji vlaganj ce zunanj trgovini) 
Poneko p s statističn siste splo š n prilagodi novi razmera (tak 
n prime š n zastavljen plačiln bilanc nekdanjim jugoslovan- 
skim republkami pomanjkljiv s evidenc plačilneg promet nek- 
danjim jugoslovanskim republikami). 

Enake ugotovitve glede zamud in pomanjkljivosti veljajo tudi 
za centralno-bančno statistiko, za katero je odgovorna Banka 

ANALIZA) 

Slovenije, od katere smo prvo objavo nekaterih podatkov 
dočakali dobrih šest mesecev po monetarni osamosvojitvi. 
Druga težava v zvezi s podatki monetarne statistike je v tem, 
da po monetarni osamosvojitvi podatki niso primerljivi 
s prejšnjim obdobjem oziroma se nekateri prvič registrirajo 
(n.pr. gotovina v obtoku v Sloveniji). 

Vprašanje zajetja statističnih enot in fenomenov je v tem 
prehodnem času pomembno še posebej zaradi hitrega raz- 
voja zasebnega sektorja, ki ga statistična opazovanja še mar- 
sikje ne zajamejo v celoti ali pa sploh ne. Tako je letos zasebni 
sektor/že vključen v mesečno spremljanje industrijske proiz- 
vodnje, plač in zaposlenosti, delno tudi prodaje v trgovini, ni 
pa na primer fizičnega obsega prometa, gradbeništva ipd. 
Zato domnevamo, da vsaj na teh področjih statistični podatki 
nekoliko podcenjujejo pravi obseg in dinamiko aktivnosti. 

I. PREGLED GOSPODARSKIH GIBANJ V LETIH 1991 IN 1992 

1. POVZETEK IN SPLOŠNA OCENA GOSPODARSKIH GIBANJ 
V LETIH 1991 IN 1992 

Gospodarska dogajanja v letu 1991 je označeval dvojen pre- 
hod - v samostojno državo in v tržno gospodarstvo, ter vrsta 
pretresov, ki jih brez negativnih posledic ne bi preneslo še 
tako trdno gospodarstvo: neposredna in posredna gospodar- 
ska škoda zaradi junijske agresije JA na Slovenijo, zapiranje 
trgov v državah nekdanje Jugoslavije, vojna na Hrvaškem, ki 
je bila najpomembnejši zunanjetrgovinski partner, prekinjene 
prometne in druge infrastrukturne povezave z jugom, 
zaplembe premoženja slovenskih podjetij v Srbiji in nenazad- 
nje neselektivni ukrepi ES in ZDA proti Jugoslaviji, ki so veljali 
tudi za slovenski izvoz. Ob vsem tem je potekalo še odpravlja- 
nje plačilno-bilančnega neravnovesja, ki ga je zapustil pone- 
srečeni protiinflacijski program zvezne vlade konec leta 1990. 

Po štirih zaporednih letih zmanjševanja gospodarske aktivno- 
sti je lani slovensko gospodarstvo zašlo v pravo depresijo. 
Družbeni proizvod se je po ocenah zmanjšal za 12% (bruto 
domači proizvod za 15%), s čemer so se potrdile naše prog- 
noze iz lanske majske analize. Splošna gospodarska situacija 
v letu 1992 je sicer še vedno depresivna, vendar se v nekaterih 
gospodarskih dejavnostih kažejo znamenja izboljšanja, česar 
primerjave z enakimi lanskimi meseci še ne odkrivajo, saj je 
do ostrega preloma navzdol prišlo v drugi polovici lanskega 
leta. Kljub vsem problemom je bil lani z ukrepi plačilno- 
bilančnega prilagajanja dosežen presežek tekočih transakcij 
plačilne bilance, v letošnjem letu pa se pojavlja celo kratkoro- 
čen problem prehitrega naraščanja presežka in deviznih 
rezerv, ki na eni strani močno otežuje vodenje stabilizacijske 
denarne politike, po drugi strani pa potiska devizni tečaj 
navzdol. Ob rasti domačih cen ter glavnih narodnogospodar- 
skih stroškov se v preteklem letu precej izboljšana rentabil- 
nost izvoza letos postopno zmanjšuje, vendar je zaradi realno 
močno zmanjšanih plač in prihodkov javnega sektorja med- 
narodna konkurenčnost izvoza, v primerjavi s preteklostjo, še 
vedno ugodna. Vendar so se z osamosvojitvijo in izgubo 
nekdanjega jugoslovanskega trga razmere bistveno spreme- 
nile in v preteklosti dosežena razmerja znotraj jugoslovan- 
skega trga ne predstavljajo več ustreznega kriterija za presojo 
ustreznosti vseh tistih elementov, ki vplivajo na mednarodno 
konkurenčnost. 

Razpadanje Jugoslavije, vojna razdejanja in vzpostavljanje 
novih nacionalnih ekonomij je drastično zmanjšalo menjavo 
med bivšimi jugoslovanskimi republikami in delovalo kot naj- 
močnejši faktor gospodarske depresije. Prodaje Slovenije 
v nekdanje jugoslovanske republike, ki so v prejšnjih letih 
pomenile okrog 25% celotnih prodaj, so se v zadnjem četrt- 
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letju 1991 znižale na slabih 10%, nabave pa z okrog 20% na 
dobrih 10% vseh nabav. Glavni šok izgube trgov je torej za 
nami, čeprav se zapiranje trgov še nadaljuje v letošnjem letu. 
Z vojnimi razmerami v Bosni in Hercegovini ter s sankcijami 
OZN proti Srbiji in Črni gori (na te tri bivše republike Jugosla- 
vije je v zadnjem četrtletju lani odpadlo še vedno 3,5% vseh 
prodaj slovenskega gospodarstva) je ostal dostopen le trg 
Hrvaške in Makedonije. Slovenija tako kratkoročno kot dolgo- 
ročn nim drug alternativ ko pretežn usmerite prav mednarodn 
menjavo. 

Tabela 1: Makroekonomski kazalci razvoja Republike Slove- 
nije v letih 1989-1991 
_ realne stopnje rasti v % 

1989 1990 199? 
ocena 

BRUTO DOMAČI PROIZVOD SLOVENIJE 
DRUŽBENI PROIZVOD SLOVENIJE 
Skupaj 
v tem: 
Industrija 
Kmetijstvo 
Gradbeništvo 
Promet 
Trgovina 
Gostinstvo in turizem 
EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO 
Izvoz blaga in storitev (v USD) 
Uvoz blaga in storitev (v USD) 
Izvoz v primerjavi z očišč. DP (v%) 
Uvoz v primerjavi z očišč. DP (v%) 
Saldo izvoza in uvoza v primerjavi z očišč. 
DP (v%) 
Izvoz v primerjavi z B D P (v%) 
Uvoz v primerjavi z B D P (v%) 
Saldo izvoza in uvoza v primerjavi 
z B D P (v%) 
ekonomski odnosi z bivšimi 
JUGOSLOVANSKIMI REPUBLIKAMI 
Prodaje v druge republike 
Nabave iz drugih republik 
Prodaje v primerjavi z očišč. DP (v%) 
Nabave v primerjavi z očišč. DP (v %) 
Saldo prodaj in nabav v primerjavi z očišč. 
DP (v%) 
Prodaje v primerjavi z B D P (v%) 
Nabave v primerjavi z B D P (v%) 
Saldo prodaj in nabav v primerjavi 
z B D P (v%) 
ZAPOSLENOST 
Rast zaposlenosti 
Število registriranih nezaposlenih (pov- 
prečje leta, v tisoč) 
Stopnja nezaposlenosti (delež nezaposle- 
nih v akt. preb. v % 
DOMAČE POVPRAŠEVANJE 
OSEBNA PORABA 
Rast osebne porabe prebivalstva 
Osebna poraba v primerjavi z očiščenim DP 
(v%) 
Osebji dohodek na zaposlenega 
Sredstva za osebne dohodke 
JAVNA PORABA 
Izdatki za javno porabo skupaj 
- proračuni 
- sredstva pokojn. invalid, zavar. 
- zdravstvo 
Izdatki javne porabe v primerjavi z očišče- 
nim D P (v%) 
~ proračuni 
- sredstva pokojn. invalid, zavar. 
- zdravstvo 
Izdatki javne porabe v primerjavi z bruto 
domačim proizvodom (BDP) (v%) 
- proračuni 
- sredstva pokojn. invalid, zavar. 
- zdravstvo 

-3.6 -2.6 -15.0 

-0.5 -8.3 -12.0 

1.1 
0.5 

-7.0 
-1.3 

0.0 
-11.4 

5.8 
9.4 

46.5 
34.0 

12.5 
39.5 
28.9 

10.6 

75.9 
71.3 

4.5 
64.4 
60.6 

3.9 

-1.4 

28.2 

2.9 

-6.4 

44.9 
-5.2 
-5.0 

-4.0 
-14.0 

16.1 
26.4 

49.1 
30.7 
12.1 
6.4 

41.7 
26.1 
10.3 
5.4 

-10.8 
2.8 

-11.3 
-2.8 
-9.7 

0.8 

14.2 
38.2 
48.7 

3.7 

5.0 
36.8 
33.1 

3.7 

62.8 
48.7 

14.1 
47.4 
36.8 

-12.0 
0.0 

-25.0 
-20.0 
-10.0 
-30.0 

-15.6 
-12.8 
65.7 
61.0 

4.7 
53.2 
49.4 

3.8 

-38.0 
-32.0 

46.4 
37.4 

9.0 
37.6 
30.o 

10.6 7.3 

-3.8 -8.6 

44.6 

4.7 

75.1 

8.1 

-7.7 -9.5 

53.9 
-6.4 

-15.0 

2.4 
8.2 

-3.9 
-13.8 

65.3 
43.1 
15.1 
7.2 

49.3 
32.6 
11.4 
5.4 

55.6 
-12.0 
-19.5 

-32.5 
-38.5 
-20.0 
-24.0 

50.4 
30.3 
13.8 
6.3 

40.8 
24.5 
11.2 

5.1 

INVESTICIJE 
Ustvarjene investicije v osn. sredstva 
Udeležba investicij v osnovna sredstva 
v očiščenem DP (v%) 
Udeležba investicij v osnovna sredstva 
v bruto domačem proizvodu 

-10.0 -9.0 -18.0 

21.9 24.2 23.0 

18.6 18.3 18.7 
1989 1990 1991 

ocena 
CENE 
Cene na drobno 1306.0 549.7 
Cene proizvajalcev v industriji 1413.3 390.4 
Življenjski stroški 1285.3 551.6 
Implicitni deflator B D P (ocena) 1241.0 470.0 
TEČAJ 
Rast povprečnega letnega tečaja 
USD 1043.4 300.2 

r- 
Rast povprečnega letnega tečaja 
DEM 1004.6 345.3 

Povprečni letni tečaj USD 28851.8 11.32 

Povprečni letni tečaj DEM 15721.3 7.00 

117.3 
124.8 
114.6 
108.0 

143.6* 
231.5" 

137.9' 
223.8** 
27.57* 

37.53" 
16.65* 

22.66" 
' Uradni tečaj NBJ oziroma BS 
" Transakcijski tečaj po pod* "«ih BS 

Lani se je sicer obseg mednarodne menjave zmanjšal, pred- 
vsem izvoz storitev, a je bil vseeno dosežen presežek 
v menjavi blaga in nefaktorskih storitev v višini 3,8% bruto 
domačega proizvoda. Obseg menjave blaga in storitev (vsota 
izvoza in uvoza), brez upoštevanja trgovine z bivšimi jugoslo- 
vanskimi republikami, je lani že presegel nominalni obseg 
bruto domačega proizvoda J[leta 1989 je predstavljal 68% 
bruto domačega proizvoda). Čeprav gre del povečanja deleža 
mednarodne menjave v nominalnem bruto domačem proiz- 
vodu pripisati velikemu razvrednotenju domače valute, se 
Slovenija že uvršča med države z visoko stopnjo integrirano- 
sti v mednarodno menjavo. 

Domača poraba (po stari metodologiji družbenih računov in 
ne po SNA sistemu) se je po ocenah zmanjšala za 15%, od 
tega največ investicije (za 18%), materialni izdatki neproizvod- 
nih dejavnosti (za 30%) ter osebna poraba za slabih 10%. 
Povprečne realne plače na zaposlenega so se v celem letu 
zmanjšale za 12%, zaradi pospešenega upadanja v drugi 
polovici leta pa je bila njihova decembrska realna vrednost za 
35% nižja kot decembra 1990. Zaposlenost v gospodarstvu 
družbenega sektorja se je zmanjševala takorekoč vzporedno 
z zmanjševanjem proizvodnje in v letu 1991 upadla za okoli 
10%, v negospodarstvu pa za okoli 3%. Število nezaposlenih 
je konec leta naraslo na 91,1 tisoč oseb, stopnja nezaposleno- 
sti (delež registriranih nezaposlenih v aktivnem prebivalstvu) 
se je s 4,7% v letu 1990 dvignila na 8,1% v letu 1991. Rast cen 
se je v drugi polovici leta 1991 začela vzpenjati proti hiperin- 
flacijskim višinam, a se je po oktobrskemu vrhuncu začela 
postopno zmanjševati in šele aprila letos padla pod dvo- 
mestno številko. 

Že konec lanskega leta je predvsem v storitvenih dejavnostih 
(gradbeništvo, promet, turizem), ki jih je lanska agresija JA na 
Slovenijo najhuje prizadela, gospodarska aktivnost pričela 
postopoma okrevati, kar se z manjšimi nihanji nadaljuje tudi 
v letošnjih prvih štirih mesecih. Industrija, ki je bila z blagov- 
nimi tokovi najbolj povezana z nekdanjimi republikami bivše 
Jugoslavije, do sedaj še ni prešla najnižje točke v svoji proiz- 
vodnji; nekateri spodbudnejši konjukturni kazalci v letošnjem 
letu in aprilski podatek o tekoči mesečni dinamiki proizvod- 
nje, ki kaže najmanjši padec v zadnjega pol leta, bi utegnili 
pomeniti znamenje postopnega zaustavljanja padajočega 
trenda. Umirja se tudi rast nezaposlenosti, vse od lanske 
jeseni pa narašča število prostih delovnih mest, pri čemer je 
sorazmerno najmočnejše povpraševanje po delavcih z višjo in 
visoko izobrazbo. 

Realne plače na zaposlenega so v prvih dveh mesecih prene- 
hale padati, z iztekom zakona o plačah in s poračunom po 
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zaključnem računu za leto 1991 pa so za marec obračunane 
plače porasle realno za okoli 10%, njim pa so kasneje sledile 
še plače v negospodarstvu. Iz najnovejših podatkov o prilivih 
prispevkov v mesecu maju ocenjujemo, da se je rast aprila 
obračunanih in maja izplačanih plač umirila, kar kaže na to, 
da je bilo marčevsko visoko povečanje v določeni meri enkrat- 
nega značaja. Indeksiranje plač z inflacijo iz preteklega 
meseca, tudi če gre za indeksacijo s koeficientom 1, povzroča 
ob naraščanju stopnje mesečne inflacije realno nazadovanje 
plač, obratno pa ob zmanjševanju stopnje inflacije (lahko 
tudi, če je koeficient indeksacije manjši od 1) povečuje realno 
vrednost plač. Ker se to lahko dogaja povsem neodvisno od 
proizvodnih in poslovnih rezultatov, mora ustrezna dohod- 
kovna politika zavzeti osrednje mesto v sklopu stabilizacijskih 
politik. Sedanja situacija zaradi opisanega efekta in postopne 
normalizacije gospodarskih razmer zahteva bolj aktivno in 
fleksibilno dohodkovno politiko za razliko od lanskega leta«, 
ko so plače padale prej zaradi krize realizacije in likvidnostnih 
omejitev kot zaradi omejitvene dohodkovne politike. 

Težave v realnem sektorju so se odražale na finančnem 
področju v obliki visokih izgub, porasta števila podjetij z lik- 
vidnostnimi težavami in podjetij, ki so izpolnjevala pogoje za 
stečaj, in v obliki porasta neplačanih terjatev iz blagovnih in 
finančnih odnosov. Finančne zagate podjetij so se prenašale 
v bančni sistem, ki ga je že pred tem bremenila hipoteka 
neizterljivih kreditov. Politika realno pozitivnih obrestnih mer 
je na eni strani spodbujala tolarsko varčevanje, po drugi 
strani pa je zaradi znanih slabosti bančnega sistema vplivala 
na visoke aktivne realne obrestne mere, ki jih ne prenese še 
tako visoko donosna proizvodnja. Razraščanje finančne 
nediscipline je bilo delno tudi stranski proizvod zavestne 
politike preprečevanja stečajev, ki je bila v času največjih 
zunanjih šokov tekom leta 1991 narodnogospodarsko in soci- 
alno cenejša alternativa kot propad in likvidacija velikega 
števila podjetij. Finančna nedisciplina ali t.i. mehka proračun- 
ska omejitev je tipična značilnost socialističnih gospodarstev, 
njena odpravitev pa pogoj za vzpostavitev stabilnega tržnega 
sistema. S prebroditvijo največjih zunanjih šokov je dozorel 
čas, da se v povezavi s privatizacijo podjetij in sanacijo bank 
odločno zagotovi spoštovanje finančne discipline vseh 
gospodarskih osebkov, od podjetij, bank do države. 

Strukturne reforme in zakonske podlage za prehod v tržno 
gospodarstvo so od začetka lanskega leta do danes prišle na 
pol poti. Izvedena je bila fiskalna reforma, postavljen bančni 
in devizni sistem, skoraj dokončana je privatizacija stanovanj, 
sprejeti zakoni za denacionalizacijo in privatizacijo zadrug, 
sprejeta je zakonodaja, ki ureja delovanje družbenih dejavno- 
sti in vanje uvaja pluralnost lastnine, upravljanja in financira- 
nja. Na vrsti področij so bile odstranjene omejitve v delovanju 
tržnega mehanizma, liberalizira se sistem ekonomskih odno- 
sov s tujino, predvsem z ukinitvijo količinskih uvoznih omeji- 
tev in postopnim zmanjševanjem carinske zaščite. 

Na drugi strani nekateri ključni elementi za zaokrožitev soci- 
alno tržnega sistema kot potrebnega pogoja za prehod iz 
gospodarske krize v okrevanje in končno razvoj še vedno 
manjkajo. Predvsem gre za privatizacijo podjetij in sanacijo 
bank ter zakonsko ureditev številnih institucij, mehanizmov in 
pravil igre, brez katerih tržni sistem ne more delovati na 
učinkovit ter socialno sprejemljiv način. Precejšnje število 
zakonov s teh področij je že v Skupščinskem postopku. 

Kljub gospodarski krizi in nedokončani izvedbi strukturnih 
reform ugotavljamo, da se učinki dosedanjih tržno usmerje- 
nih ukrepov (katerih začetki segajo še v leto 1988) že odražajo 
v spremembah gospodarske strukture, ki se vedno bolj odda- 
ljuje od tipične strukture socialističnega gospodarstva. 
V nadaljevanju posebej opozarjamo na najbolj vidne struk- 
turne premike po posameznih področjih, med katerimi pose- 
bej izstopa naraščanje števila in ekonomskega pomena majh- 
nih in srednjih podjetij, podjetij v zasebni lastnini (tudi tujih 
investitorjev) ter krepitev storitvenega sektorja. 

2. DOGAJANJA IN PRIČAKOVANJA V SVETOVNEM 
GOSPODARSTVU 

Gospodarski utrip v razvitih zahodnih državah, še posebej 
evropskih, bo še bolj kot doslej opredeljeval razvojne možno- 
sti Slovenije. 

Po sorazmerno uspešnem letu 1989 je sredi leta 1990 v drža- 
vah OECD-ja gospodarska dejavnost pričela popuščati, 
predvsem v nekaterih večjih gospodarstvih, kjer so se krepili 
inflacijski pritiski. Porast cen nafte zaradi zalivske krize je 
oslabil kratkoročne perspektive za gospodarsko rast v svetov- 
nem merilu in okrepil inflacijske tendence v vseh državah 
OECD. 

Upočasnjena gospodarska rast držav OECD se je nadaljevala 
v prvem polletju 1991, ko je bruto nacionalni proizvod v pri- 
bližno tretjini držav padal (v ZDA, Veliki Britaniji in Kanadi), 
medtem ko na Japonskem in v Nemčiji zastoja ni bilo čutiti. 
Z izjemo držav, kjer so bila gospodarstva v recesiji, je osebna 
poraba ohranila sorazmerno visoko dinamiko, medtem ko so 
se investicije realno skrčile za okrog 3% na letni ravni. 
V prvem polletju je zaposlenost v OECD padla za 0,3%, stop- 
nja brezposelnosti pa se je dvignila s 6,2 % leto poprej na 
okoli 7%, v evropskem delu OECD-ja pa celo na 8,7%. 

Poslovna klima se je občutneje popravila na začetku tretjega 
kvartala, predvsem v ZDA, sledila je krepitev proizvodne dina- 
mike v celotnem drugem polletju. S previdno monetarno 
politiko in zahvaljujoč nižjim cenam nafte in surovin ter le 
zmernemu naraščanju plač je monetarnim oblastem uspelo 
zadržati nadaljnjo rast cen. Rast svetovne trgovine se je po 
sredini leta 1990 močno upočasnila, plačilno bilančni rezultati 
svetovnih gospodarskih velesil pa so doživeli precejšnje pre- 
mike - ZDA so v prvi polovici leta 1991 zabeležile presežek, 
Nemčiji pa se je po združitvi njen tradicionalni presežek 
spremenil v zmeren primanjkljaj. 

Tabela 2: Stopnje rasti nekaterih makroekonomskih agrega- 
tov v gospodarstvih OECD 

- stopnje rasti v % 
1990 1991 

ocena 
1992 
proj. 

1993 
proj. 

Bruto domači proizvod (GDP) 
ZDA 1,0 -0,5 2,2 3,8 
Japonska 5,6 4,5 2,4 3,5 
Nemčija 4,5 3,2 1,8 2,5 
OECD Evropa 2,9 1,2 2,0 2,7 
OECD 2,6 1,1 2,2 3,3 

Domače povpraševanje 
ZDA 0,5 -0,9 2,4 3,9 
Japonska 5,8 3,3 2,8 3,7 
Nemčija 5,0 3,3 1,8 2,5 

OECD Evropa 2,9 1,0 1,9 2,7 
OECD 2,4 0,6 2,3 3,4 

Inflacija (deflator GDP) 
ZDA 4,1 3,8 3,0 2,9 
Japonska 1,9 2,2 2,1 1,9 
Nemčija 3,4 4,4 4,5 3,9 
OECD Evropa 5,7 5,8 5,1 *4,5 
OECD 4,3 4,2 3,7 3,3 

Svetovna trgovina 5,2 3,3 5,7 7,2 
Vir: OECD Economic Outlook, december 1991. 

Napovedi gospodarske rasti za leti 1992 in 1993 so ugodnejše 
kot za preteklo leto, vendar prognozerji opozarjajo na naraš- 
čajočo negotovost glede jakosti in poteka gospodarskega 
okrevanja. Predvsem so nejasni znaki gospodarske situacije 
v ZDA, ki verjetno vplivajo tudi na pričakovanja v drugih 
državah OECD. Glavni faktor, ki bo vplival na razvoj gospodar- 
skih dogajanj, bodo obrestne mere. Te so v državah z recesijo 
krepko padle, v ostalih državah pa zmerno. 

Za vključevanje Slovenije v svetovne gospodarske tokove bo 
predvsem pomembno dogajanje v zahodni Evropi, velike 
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možnosti pa obstajajo za razširitev gospodarskega sodelova- 
nja z državami srednje in vzhodne Evrope. Kljub simpatijam in 
podpori zahodnih evropskih držav - konec lanskega leta so 
Madžarska, Poljska in Češkoslovaška postale pridružene čla- 
nice Evropske skupnosti - bodo države v tranziciji konjunk- 
turno še vedno v krizi. Nekatere, predvsem Poljska, Madžar- 
ska in delno tudi Češkoslovaška, so v letu 1991 naredile 
precejšen napredek v procesu tržnih reform, ki so zmanjšali 
makroekonomska neravnotežja, po drugi strani pa so povzro- 
čili globok padec proizvodnje in porast inflacije. Njihovi 
narodnogospodarski rezultati so zanimivi tudi za Slovenijo: 

Tabela 3: Stopnje rasti nekaterih makroekonomskih agrega- 
tov v vzhodnoevropskih državah 

- stopnje rasti v % 
1990 1991 1992 

ocena 
Bruto domači proizvod 

Bolgarija 
Češkoslovaška 
Poljska 
Romunija 
Madžarska 
ZSSR 

Inflacija 
Bolgarija 

Češkoslovaška 
Poljska 
Romunija 
Madžarska 
ZSSR 

Nezaposlenost 
Bolgarija 
Češkoslovaška 
Poljska 
Romunija 
Madžarska 
ZSSR ^ 

-11.8 
-2.0 

-11.2 
-7.3 
-4.0 
-2.0 

50.6 
10.0 

585 
4.2 

28.9 
10.0 

1.7 
1.0 
6.1 

1.6 

-26.0 
-8.0 
-9.0 

-15.0 
-8.5 

475 
60 
70 

300 
35 

400 

11.0 
7.6 

11.6 
6.0 
7.0 
4.5 

-6.4 
-8.0 

20 
75 

10.0 
17.0 

Vir: East European Finance Update, Business International, Vienna, 
November 1991, February 1992, March 1992; OECD, Main Economic 
Indicators, February 1992. 

V letu 1992 je po ocenah evropskih konjunkturnih inštitutov 
pričakovati nadaljnje upadanje družbenega proizvoda (z 
izjemo Vzhodne Nemčije, za katero je po ocenah najhujše že 
mimo), medtem ko naj bi domače povpraševanje (osebna in 
investicijska poraba) v primerjavi z lanskim letom dosegle 
manjši padec. Tako v naslednjih dveh letih v teh deželah še ne 
moremo pričakovati gospodarske rasti. Inflacijski pritiski naj 
bi bili letos nekoliko bolj umirjeni kot lani, šibko investicijsko 
povpraševanje pa bo spremljala še nadaljnja rast nezaposle- 
nosti. 

Z razpadom in poglabljanjem ekonomske krize v nekdanji 
Sovjetski zvezi se je prehod v tržno gospodarstvo za večino 
držav srednje in vzhodne Evrope še otežil. Stopnja odvisnosti 
teh držav od menjave znotraj držav bivšega SEV-a je že 
v lanskem letu pokazala na bistveno razliko med posamez- 
nimi državami tega prostora - Poljska, Madžarska in delno 
tudi Češkoslovaška so izpad pomembnega sovjetskega trga 
delno uspele nadomestiti z izvozom na zahodne trge. 

3. OBLIKOVANJE IN DELITEV DRUŽBENEGA PROIZVODA 

Gospodarski rezultati v Sloveniji so se v preteklem letu pod 
vplivom izredno zaostrenih političnih in ekonomskih razmer 
močno poslabšali. Razpad jugoslovanskega tržišča in jugo- 
slovanskega finančnega sistema ter vojna v Sloveniji in Hrva- 
ški so v razmerah splošne gospodarske negotovosti bistveno 
zmanjšali možnosti plasrfiaja slovenske proizvodnje na biv- 
šem jugoslovanskem trgu. Zmanjševanje plačilno sposob- 
nega povpraševanja na domačem trgu je v razmerah zao- 
strene kreditno monetarne politike povzročalo poglabljanje 
nelikvidnosti v večjem delu gospodarstva, povečevanje števila 
podjetij z blokadami žiro računov in iskanje likvidnih sredstev 
v kratkoročnem zadolževanju po izredno visokih realnih 

obrestnih merah, kar je povzročalo močne dodatne pritiske 
na stroške financiranja in s tem na poslabševanje poslovnih 
rezultatov v gospodarstvu. Ponovno rastoča inflacija v prete- 
klem letu in različna dinamika rasti cen na posameznih seg- 
mentih reprodukcije pa je povzročala dodatne disproporce 
v primarni delitvi. 

V takih pogojih je družbeni proizvod v Sloveniji, izračunan po 
doslej uporabljeni metodologiji obračuna (po t.im. ožjem 
materialnem konceptu proizvodnje), ki se je že v letu 1990 
realno zmanjšal za 8,3%, v preteklem letu po predhodnih 
podatkih statistike padel kar za 12% in s tem dosegel največji 
letni padec v zadnjih štiridesetih letih. Tolikšen padec družbe- 
nega proizvoda je bil posledica realnega znižanja družbenega 
proizvoda v industriji (za 12%), v gradbeništvu za (25%), 
v prometu (za 20%), v trgovini (za 10%) in v gostinstvu in 
turizmu, kjer je družbeni proizvod padel kar za 30%. Le 
v kmetijstvu je lani družbeni proizvod po predhodnih podatkih 
ohranil realni obseg iz leta 1990. 

OBLIKOVANJE DRUŽBENEGA 
BRUTO PROIZVODA (DBP = 100) 

100 
90 
80 
to- 
go 
50- 
40 
30- 
20- 
10- 

0 1988 1990 1991 
(T7) PRODAJE V SLOVENIJI £3? PRODAJE V DRUOE R | PRODAJE V TUJINO 

V strukturi oblikovanja vrednosti proizvodnje oziroma družbe- 
nega bruto proizvoda v Sloveniji, obračunanega po doslej 
uradni metodologiji, se je delež proizvodnje, realiziran s pro- 
dajo proizvodov in storitev na tujih trgih povečal od 18% v letu 
1990 na 23,5% v preteklem letu. Delež vrednosti proizvodnje, 
realiziran na trgih bivših jugoslovanskih republik, pa se je 
zmanjšal od 25% v letu 1990 na 17% v celotnem preteklem 
letu (v zadnjem kvartalu lani pa je ob razpadu jugoslovan- 
skega trga padel celo izpod 10% vrednosti celotnih prodaj). 
Delež vrednosti proizvodnje, realiziran s prodajami na doma- 
čem - slovenskem trgu, pa se je povečal od 57% v letu 1990 
na 59% v preteklem letu. 

Pri razporejanju vrednosti družbenega bruto proizvoda je lani 
prišlo do povečanja deleža t.im. reprodukcijske porabe 
- delež materialnih stroškov v celotni vrednosti proizvodnje 
se je povečal od 55% v letu 1990 na 58% v preteklem letu. 

Družbeni proizvod (obračunan po doslej veljavni metodologiji 
in očiščen inflacijskih fiktiv v obračunu) je tako zmanjšal 
udeležbo v celotni bruto vrednosti proizvodnje od 45% v letu 
1990 na 42% v preteklem letu. Celotna vrednost inflacijsko 
očiščenega družbenega proizvoda vseh proizvodnih dejavno- 
sti v Sloveniji, preračunana v USD, je tako po predhodnih 
izračunih lani dosegla le okoli 8,5 mlrd USD (v letu 1990 je 
vrednost očiščenega družbenega proizvoda znašala okoli 9,5 
mlrd USD). 

Bruto domači proizvod v Sloveniji (BDP), obračunan po meto- 
dologiji SNA Združenih narodov (ki v obračunu vrednosti 
priozvodnje zajema poleg proizvodnih dejavnosti tudi bančne 
in finančne dejavnosti, dejavnost gospodarjenja s stanovanji, 
dejavnosti t.im. državnih storitev in privatne netržne storitve), 
ki ga je Zavod za statistiko prvič obračunal ob koncu prete- 
klega leta za obdobje od leta 1987 do 1990, pa je po predhod- 
nih izračunih v preteklem letu realno nazadoval še bolj kot 
družbeni proizvod, obračunan po ožjem materialnem kon- 
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ceptu. Potem ko smo v Sloveniji v letu 1987 ustvarili okoli 13,5 
mlrd USD bruto domačega proizvoda (po stalnih cenah leta 
1990 in stalnem tečaju USD leta 1987), je v letu 1990 vrednost 
bruto domačega proizvoda padla na okoli 12,4 mlrd USD (kar 
pomeni, da je vrednost BDP na prebivalca Slovenije znašala 
okoli 6.200 USD). V letu 1991 je po predhodnih izračunih 
Slovenija ustvarila le okoli 10,5 mlrd USD bruto domačega 
proizvoda (oziroma na prebivalca Slovenije okoli 5.270 USD), 
kar je za okoli 15% manj kot v letu 1990 in za skoraj četrtino 
manj kot štiri leta poprej, kar nazorno odslikava globino 
gospodarske depresije, v kateri se je v preteklem letu znašla 
Slovenija. 

Ob takšnih razmerjih v oblikovanju vrednosti proizvodnje in 
družbenega proizvoda je tudi v strukturi delitve novoustvar- 
jene vrednosti na posamezne elemente končne porabe v Slo- 
veniji v lanskem letu prišlo do velikih napetosti, ki bodo imele 
močan odraz tudi v letošnjih gibanjih ključnih makroekonom- 
skih agregatov. 

Ob tem je treba opozoriti, da delo na prilagoditvi posameznih 
družbenih računov razdelitve bruto domačega proizvoda 
v skladu z metodologijo Združenih narodov (SNA) še teče in 
zato v tem času še ni možno izdelati posameznih računov 
delitve bruto domačega proizvoda po širšem konceptu. Zato 
so izračuni elementov končne porabe izkazani še po ožjem 
materialnem konceptu družbenega proizvoda. 

% 
Ob visokem realnem padcu družbenega proizvoda so se 
skupni neto odlivi družbenega proizvoda iz Slovenije, ki zaje- 
majo neto odlive v tujino (saldo med celotnim izvozom in 
uvozom blaga in storitev) ter neto odlive v bivše jugoslovan- 
ske republike (saldo med prodajami in nabavami slovenskih 
podjetij iz teh republik), ki so v letu 1990 znašali okoli 19% 
nominalnega družbenega proizvoda, v preteklem letu znižali 
na slabih 14%, kar je predvsem posledica močnega padca 
neto prodaj na trge bivših jugoslovanskih republik (medtem 
ko je saldo prodaj in nabav v te republike v letu 1990 znašal še 
okoli 14% družbenega proizvoda, je v preteklem letu padel na 
9% DP). Saldo izvoza in uvoza blaga in storitev, ki je v letu 
1990 predstavljal 5% družbenega proizvoda, pa je lani ohranil 
približno enak delež v družbenem proizvodu (4,7% DP). 

RAZMERJA V KONČNI PORABI D P 
( DRU2Bt.NI PROIZVOD - 100 ) 

lan« 1988 1990 1991 
DA L DO IZVOZ UVOZ \2Z2 GALDO PRODAJ DRH. | | OGEBNA PORABA 

Hi MATERIALNI IZDATKI INVESTICIJE 

Po sedanjih izračunih je v preteklem letu celotna domača 
končna poraba v Sloveniji (osebna in investicijska poraba ter 
materialni izdatki neproizvodnih dejavnosti skupaj) v globalu 
realno padla za okoli 15% (potem, ko se je v letu 1990 
zman|šala za okoli 8%). Delež domače končne porabe v druž- 
benem proizvodu pa se je zmanjšal od 91,5% družbenega 
proizvoda v letu 1990 na 89% v preteklem letu (gre za deleže 
v nominalnem družbenem proizvodu, na katere vpliva tudi 
gibanje cen in tečaja). 

Med elementi končne porabe se je osebna poraba lani realno 
zmanjšala za okoli 9,5%, kar pa je manj kot družbeni proizvod, 
zato se je njena udeležba v "Očiščenem« družbenem proiz^ 
vodu nekoliko povečala (od 54% DP v letu 1990 na okoli 55,5% 
v preteklem letu). Materialni izdatki neproizvodnih dejavnosti 

kot element končne porabe pa so se spričo velikega realnega 
padca sredstev za javno porabo v lanskem letu realno zmanj- 
šali kar za okoli 30%. 

Tudi ustvarjene investicije v osnovna sredstva kot tretji ele- 
ment končne domače porabe v preteklem letu niso zaustavile 
že vrsto let trajajočega trenda realnega upadanja, kar je 
posledica reprodukcijske izčrpanosti slovenskega gospodar- 
stva. Celotne naložbe v osnovna sredstva so v preteklem letu 
po sedanjih izračunih realno padle za okoli 18%, njihova 
udeležba v očiščenem družbenem proizvodu pa je padla od 
24% v letu 1990 na 23% v preteklem letu. 

4. GOSPODARSKI ODNOSI Z DRŽAVAMI 
BIVŠE JUGOSLAVIJE 

Gospodarske razmere v državah bivše Jugoslavije so bile 
v zadnjem letu v znamenju do skrajnosti zaostrene politične 
situacije, od druge polovice lanskega leta pa tudi vojaških 
spopadov, najprej na Hrvaškem in zdaj še v Bosni in Hercego- 
vini. Padec gospodarske aktivnosti je bil zato največji na 
Hrvaškem, le nekoliko manjši v Bosni in Hercegovini, sledijo 
Črna gora, Makedonija in Srbija. Glede na trenutne razmere je 
pričakovati nadaljnje poslabšanje gospodarskih gibanj še zla- 
sti v Bosni in Hercegovini, pa tudi v Srbiji, ki je soočena 
s hiperinflacijo in mednarodno izolacijo; nekoliko manjše 
padce gospodarske aktivnosti, predvsem v drugi polovici leta, 
je pričakovati na Hrvaškem. 

Trgovinska menjava slovenskega gospodarstva se je pod vpli- 
vom takih razmer na bivšem jugoslovanskem trgu krčila celo 
leto 1991, z monetarno osamosvojitvijo pa je bila za krajši čas 
skoraj prekinjena. 

Kot kažejo podatki iz anket SDK o kupoprodajnih in drugih 
razmerjih slovenskega gospodarstva z drugimi republikami 
bivše Jugoslavije, se je delež prodaj na območja bivših jugo- 
slovanskih republik (v stalnih cenah) v strukturi celotnih pro- 
daj zmanjšal od 25,4% v letu 1990 na 24,6% v prvem polletju, 
na 21% v tretjem kvartalu in 10,7% v četrtem kvartalu leta 
1991. Glede na primerljivo obdobje leto poprej je bil realni 
padec v prvih devetih mesecih lani 24%, v zadnjem kvartalu 
54%, celem letu 1991 pa 38% (deflacionirano s cenami sloven- 
skih proizvajalcev industrijskih proizvodov). 

Delež nabav na bivšem jugoslovanskem trgu (v stalnih cenah) 
se je v strukturi celotnih nabav slovenskega gospodarstva 
zmanjšal od 22,7% v letu 1990, na 20,9% v prvem polletju, na 
18,8% v tretjem kvartalu in 12,7% v četrtem kvartalu leta 1991. 
Realno zmanjšanje je bilo v prvih devetih mesecih lani glede 
na primerljivo obdobje leto poprej 23%, zadnjem kvartalu 
42%, celem letu 1991 pa 32% (deflacionirano s cenami jugo- 
slovanskih proizvajalcev industrijskih proizvodov). 

Menjava je bila v zadnjem kvartalu lanskega leta sicer izrav- 
nana, vendar pa je ostal saldo med prodajami in nabavami iz 
teh območij na račun visokih presežkov iz prvih devetih mese- 
cev še nadalje visok - na dan 31.12.1991 je znašal 36,7 mrd 
SLT, pokritje nabav s prodajami je bilo 131,5%. Še bolj neugo- 
den je saldo med terjatvami do kupcev in obveznostmi do 
dobaviteljev, ki je znašal konec lanskega leta 19,8 mrd SLT, 
terjatve pa so bile v primerjavi z obveznostmi kar za 2,2 krat 
večje. 

Kar 54% neplačanega suficita kaže, da je plačilna sposobnost 
kupcev slovenskega blaga iz teh območij zelo slaba, zaradi 
kritičnega stanja v njihovih gospodarstvih in zato osiroma- 
šene ponudbe tudi ni pričakovati, da bodo terjatve kdajkoli 
poravnane. 

Tolikšnega izpada bivšega jugoslovanskega trga v kratkem 
času ni bilo mogoče nadomestiti niti s povečano prodajo 
doma, niti v tujini, kar se je odrazilo na znatnem padcu 
gospodarske aktivnosti slovenskega gospodarstva v lanskem 
letu. Zmanjšale so se sicer tudi nabave, tako da je bil kontrak- 
cijski učinek na agregatno proizvodnjo omiljen (na spre- 
membe v proizvodnji vpliva namreč saldo prodaj in nabav), 
vendar je bil padec prodaj večji od zmanjšanja nabav, pri 
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čemer je saldo prodaj in nabav v celem letu še vedno znašal 
izredno visokih 7% bruto domačega proizvoda. 

Porast deleža prodaj (v stalnih cenah) na domačem trgu 
v lanskem letu na 62% glede na 59% v letu 1990 kaže na 
določeno zapiranje slovenskega gospodarstva v republiške 
meje. Vendar pa utegne istočasno znatno intenzivnejši porast 
deleža prodaj v izvoz (v zadnjem kvartalu lanskega leta izra- 
ženo v stalnih cenah na blizu 25%) pomeniti, da se je delu 
slovenskega gospodarstva vendarle že v lanskem letu uspelo 
delno preusmeriti v izvoz. Vendar tudi v tem primeru ne gre 
izključiti določenih negativnih dohodkovnih učinkov, ker so 
dosežene cene v izvozu praviloma nižje od cen istih proizvo- 
dov, prodanih v bivše jugoslovanske republike. 

Podatki o blagovni menjavi za letošnje štiri mesece kažejo, da 
se nizka raven poslovanja slovenskega gospodarstva s temi 
območji iz zadnjega kvartala lanskega leta ohranja tudi 
v začetku letošnjega leta. 

Tabela 4: Trgovinska menjava s Hrvaško in drugimi državami 
na ozemlju nekdanje Jugoslavije v letu 1992 

- v mio USD 
januar februar marec april jan.-apr. 

Hrvaška 
- izvoz 
- uvoz 
- saldo 
- pokritje v % 

Druge države 
- izvoz 
- uvoz 
- saldo 
- pokritje v % 

Skupaj 
- izvoz 
- uvoz 
- saldo 
- pokritje v % 

35 
30 

6 
116.7 

62 
45 
17 

137.8 

97 
75 
22 

129,3 

64 
45 
19 

142,2 

91 
36 
55 

252,8 

155 
81 
74 

191,4 

90 
87 

3 
103.4 

109 
81 
28 

134,6 

199 
168 

31 
118.5 

92 
68 
24 

135,3 

77 
56 
21 

137,5 

169 
124 
45 

136,3 

281 
230 

51 
122,2 

339 
218 
121 
155,5 

620 
448 
172 
138,4 

' predhodni podatki 

Podatki za zadnja dva meseca so sicer nekoliko obetavnejši, 
vendar preseneča relativno visok presežek v blagovni 
menjavi, ki je v povprečju prvih štirih mesecev letošnjega leta 
znašal kar 38%. Če ne gre za napake v statističnem spremlja- 
nju blagovnih tokov (za korektno sliko dogajanj bi potrebovali 
celotno plačilno bilanco s tem območjem), gre za narodnogo- 
spodarsko izredno negativna gibanja, problemi, ki jih to 
ustvarja, pa so znani iz izkušenj s pozitivnim saldom na 
nekdanjih klirinških računih. 

5. AKTIVNOST IN RAZMERE V GLAVNIH DEJAVNOSTIH 

5.1. INDUSTRIJA 

Zmanjševanje industrijske proizvodnje se je lani nadaljevalo 
še z večjim tempom (-12,4%) kot v letu 1990 (-10,5%). 
Proizvodnja je nazadovala v vseh panogah, najbolj pa v črni 
metalurgiji ter v strojegradnji, ki sta razpolovili svoje prodaje 
na jugoslovanske trge. Ključni vzroki nazadovanja v letu 1991 
so zlasti krčenje trgovine z državami bivše Jugoslavije in 
delno vzhodne Evrope, strukturni problemi (deformiran 
finančni sistem z visoko aktivno obrestno mero, nerešeno 
vprašanje privatizacije), povečano poslovno tveganje in nego- 
tovost, v zadnjem času pa učinki restriktivne denarne politike. 

Nekatere industrijske panoge so zmanjšanje prodaj v druge 
republike uspele vsaj delno nadomestiti z izvozom kot npr. 
proizvodnja električnih strojev in naprav, tekstilnih izdelkov, 
prometnih sredstev, druge z večjo prodajo na domačem trgu, 
nekatere pa izgube trga v tem času niso mogle nadomestiti, 
npr. strojegradnja. 

Zmanjševanje industrijske proizvodnje se letos še nadaljuje, 
tako da je bil obseg proizvodnje v obdobju januar-april 
manjši za 15,5% v primerjavi z enakim lanskim obdobjem, 
predvsem v predelavi kemičnih izdelkov, v proizvodnji konč- 
nih tekstilnih izdelkov, proizvodnji električnih strojev in 
naprav ter strojegradnji. Zmanjševanje proizvodnje se po 
decembru 1991 nekoliko umirja, čeprav je v povprečju štirih 
mesecev letošnjega leta padanje še vedno hitrejše kot lani. 

INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA 
INDEKSI 1 991 -1 00 

F M A M J J A 
1001 

— OHIGINALNI INDfcKSI ■ • IMPULZNI T Rt NO 

Aprila je bila dosežena letos najnižja negativna mesečna 
stopnja rasti (na podlagi impulznega trenda), pojavljajo se 
tudi nekoliko bolj obetavne konjunkturne napovedi. Ce se 
bodo uresničile, lahko že letos pričakujemo zaustavitev pada- 
jočega trenda proizvodnje. Stanje naročil za domači trg se je 
v letu 1992 popravilo (letos januarja je 39% anketiranih indu- 
strijskih podjetij ocenilo stanje naročil za slovenski trg kot 
dobro, aprila pa 42%), enako tudi stanje izvoznih naročil (lani 
decembra 38% pozitivnih ocen, letos aprila 45%); izboljšala se 
je oskrbljenost z domačimi (kot dobro jo je januarja ocenje- 
valo 66% podjetij, aprila pa 68%), predvsem pa uvoženimi 
surovinami in materiali (od 44% decembra lani se je odstotek 
dobre oskrbljenosti dvignil na 61% aprila letos). Trg nekdanjih 
jugoslovanskih republik je še vedno zaprt, o dobrem stanju 
naročil iz tega območja poroča le 6% podjetij, o dobri oskrb- 
ljenosti s surovinami in materiali pa 12% podjetij. Velik pro- 
blem je trenutno nelikvidnost, saj je stanje plačanih računov 
kar v 88% industrijskih podjetij slabo ali kritično. 

5.2. ENERGETIKA 

Iz poročila o izvajanju energetske bilance Slovenije za leto 
1991 (Ministrstvo za energetiko) je razvidno, da smo v letu 
1991 porabili 5,2% manj energije kot leta 1990, od tega v indu- 
striji 10,3% manj energije (znižanje industrijske proizvodnje), 
v prometu 8% manj (slaba turistična sezona, padec prometne 
dejavnosti), ostala poraba pa je bila za 4% večja. 

Energetska odvisnost Slovenije v letu 1991 je bila za 18,5% 
večja kot leta 1990. 

Uporabniki so porabili v letu 1991 9.242 GWh električne ener- 
gije (6,6% manj kot v letu 1990), 3.930 tisoč ton lignita (13,3% 
manj kot v letu 1990), 1.457 tisoč ton rjavega premoga (6,7% 
manj kot v letu 1990), 15,5 tisoč ton antracita (50,3% manj kot 
v letu 1990), 0,6 tisoč ton črnega premoga (enako kot v letu 
1990), 55 tisoč ton koksa (20,5% manj kot v letu 1990), 837 
milijonov Sm3 zemeljskega plina (5% manj kot v letu 1990), 
2.077 tisoč ton naftnih derivatov (7% več kot v letu 1990) ter 
8.594 TJ daljinske toplote (15,3% več kot leta 1990) in 11.415 
TJ lesa in lesnih odpadkov. 

5.3. KMETIJSTVO IN ŽIVILSKA INDUSTRIJA 

Obseg kmetijske proizvodnje je v letu 1991 po nekajletni rasti 
(1,7% povprečna stopnja rasti v obdobju 1986 - 1990) ostal 
na ravni iz leta 1990. Rastlinska pridelava je bila zaradi izpada 
sadjarske za 0,7% manjša, živinorejska pa za 1,5% večja 
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(proizvodnja mleka za 7,8%). Jesenska setev v letu 1991 je bila 
za 6% manjša kot v letu 1990, odkup živine je v prvih 3 mese- 
cih 1992 manjši za več kot 10%, mleka za 3% večji, zakol 
govedi je manjši za 28%, prašičev za 32%, perutnine za 8%. 
Ob nadaljevanju takšnih gibanj proizvodnja v letošnjem letu 
ne bo dosegla lanskega obsega. Aktivnost upada tudi v živil- 
ski industriji (v prvih štirih mesecih 1992 glede na enako 
obdobje 1991 je proizvodnja živilskih proizvodov manjša za 
18%, proizvodnja pijač pa za 15%). 

Vse bolj prihajajo do izraza razvojni problemi slovenskega 
kmetijstva: neustrezna posestna struktura in nizka produktiv- 
nost, težke pridelovalne razmere in neusklajenost proizvodne 
strukture s strukturo povpraševanja. Ob visokih cenah hrane 
je vključevanje na svetovno tržišče omejeno, pojavljajo se 
veliki presežki določenih proizvodov (mleko, perutninsko 
meso) in primanjkljaji (žito, prašiči). Ob vsem tem Slovenija 
ostaja med največjimi neto uvozniki hrane v Evropi. 

V zadnjem letu so problemi v kmetijstvu in živilski industriji 
v največji meri posledica izgube trgov v republikah bivše 
Jugoslavije tako glede nabave surovin (mesa, sadja in zele- 
njave) kot tudi prodaje. Težave povzročajo tudi visoke 
obrestne mere kreditov za obratna sredstva, ki jih kmetijstvo 
zaradi dolgega proizvodnega procesa ne prenese. Banke pa 
so zaradi nerešenih lastninskih vprašanj (denacionalizacija, 
zakon o zadrugah) tudi vse bolj previdne in nerade financirajo 
družbene kmetijske organizacije. 

Problem prodaje mleka se je zaostril ob izgubi hrvaškega in 
bosanskega trga, je pa ob obstoječi proizvodni strukturi tudi 
izrazit razvojni problem s socialnim poudarkom (mleko je 
osnovni vir dohodka na kmetiji). Hrvaški trg se za mleko in 
mlečne proizvode ponovno odpira, vendar le po svetovnih 
cenah, ki so zaradi državnih subvencij precej pod našimi. 
Problemi se pojavljajo tudi v zvezi z izvoznim kontingentom 
18.600 ton živine in mesa, ki ga je na trgu ES v aprilu 1992 
dobila Slovenija. Od realizacije tega kontingenta so odvisni 
tudi novi za naslednja leta. Izvozniki bodo ta obsežen kontin- 
gent težko realizirali sami, ker se je dosedanji obseg pitanja 
za izvoz močno zmanjšal, primankuje pa tudi obratnega kapi- 
tala za nakup telet. 
Motnje v kontinuiteti in ceni proizvodnje ter ponudbi živeža 
utegne prehodno sprožiti tudi dosledno izvajanje zakonodaje 
s področja denacionalizacije in zadružništva, zlasti določbe 
o lastninjenju predelovalnih organizacij, in delno tudi priprav- 
ljajoča se zakonodaja s področja lastninskega preoblikovanja 
podjetij. Pričakovati je določene motnje v ponudbi, ki jih 
utegne povzročiti časovna neusklajenost med vračanjem 
zemljišč in intenziviranjem pridelave pri novih lastnikih. 
Intervencije v kmetijstvo, ki so bile naravnane v ohranjanje 
obsega proizvodnje, bodo morale v prihodnje bolj upoštevati 
nujne spremembe v agrarni in proizvodni strukturi ter v struk- 
turi povpraševanja. Ob tem je nesmiselno še naprej poveče- 
vati tržne presežke proizvodov, za katere imamo ugodne 
pogoje, trga pa ne. Intervencijska politika bo zasledovala cilje 
strategije razvoja kmetijstva, ki bodo v novih gospodarskih in 
političnih razmerah izhajali iz potreb po dolgoročnih in stabil- 
nih pogojih gospodarjenja. Pri tem bo v ospredju reševanje 
problematike prireje mleka in uskladitev prireje qoveieqa 
mesa in mleka. 

5.4. GOZDARSTVO 

Tudi v letu 1991 se v gozdni proizvodnji nadaljujejo negativni 
trendi. Blagovna proizvodnja je v tem letu padla za 24%, zlasti 
v zasebnih gozdovih, saj je po evidencah gozdnih gospodar- 
stev dosegla le 60% proizvodnje iz leta 1990. Tako močno 
nazadovanje je povzročil predvsem razpad sistema gospodar- 
jenja v zasebnih gozdovih, zadrževanje sečnje v delu družbe- 
nih gozdov zaradi denacionalizacije in tudi nelikvidnost lesne 
industrije, ki je povzročila nekonkurenčnost gozdnih gospo- 
darstev na pojavljajočem se prostem trgu gozdnih lesnih 
sortimentov. V absolutnih številkah pomeni padec proizvod- 
nje 470.000 m3, kar je za Slovenijo pomembna količina. 
Podobni negativni trendi so bili tudi pri vlaganjih v gozdove. 
V družbenih gozdovih je bilo izvedeno samo 81% načrtova- 
nega, v zasebnih gozdovih pa 53%. 

5.5. STORITVENE DEJAVNOSTI 

GRADBENIŠTVO 

Nagel padec povpraševanja po gradbeniških storitvah kot 
posledica splošnega gospodarskega in investicijskega 
zastoja je zlasti v prvi polovici lanskega leta močno zmanjšal 
aktivnost gradbeništva, tako da je bilo število efektivnih ur 
v letu 1991 za 26% manjše v primerjavi s prejšnjim letom. 

EFEKTIVNE DELOVNE URE V GRADBENIŠTVU 
INDEKSI 1991 100 

V jesenskih mesecih se je tekoča dinamika gradbeništva pri- 
čela postopno popravljati in po prvih štirih mesecih leta je 
število delovnih ur v gradbeništvu zaostajalo za 7% za lansko- 
letnim enakim obdobjem. Pretežni del gradbenih posegov 
odpade na rekonstrukcije in modernizacije (88%), medtem ko 
je novogradenj zelo malo. Podatki kažejo, da so gradbene 
organizacije v prvih mesecih leta poslovale z okoli 80% zase- 
denostjo kapacitet, brez dela pa je zlasti težka gradbena 
mehanizacija. 

Manjši obseg del v zadnjih letih je panogo prisilil v strukturno 
in organizacijsko prilagajanje, ki se kaže v zmanjševanju 
števila zaposlenih in v številnih stečajih. Poleg tega se v zad- 
njem času gradbeniki soočajo s številnimi novo nastalimi 
problemi, povezanimi z izgubo premoženja in trgov v bivših 
jugoslovanskih republikah ter zapadlimi in neplačanimi terja- 
tvami do tujine. 

PROMET 

Zaostrene gospodarske razmere in znani dogodki v Sloveniji 
ter v državah nekdanje Jugoslavije v letu 1991 so temeljni 
vzroki za več kot 45% zmanjšanje fizičnega obsega potniških 
storitev, 21% padec PTT storitev ter 12% izpad fizičnega 
obsega blagovnega prometa v letu 1991 v primerjavi z letom 
1990. Poleg turizma je bil zaradi lanskih dogodkov promet 
najbolj prizadeta dejavnost. 

ŽG Ljubljana je imelo lani najnižji obseg dela v zadnjih dvajse- 
tih letih. V primvjavi z letom 1990 je bil obseg prometa 
v potniškem prometu nižji za 45%, v tovornem pa za 24%. 
Rezultat tega je, da se je ponovno občutno znižal delež 
železnice na trgu transportnih storitev. 

Dogodki v bivši Jugoslaviji in izpad tega trga je močno priza- 
del tudi cestne tovorne prevoznike, saj so le-ti približno 40% 
svojih prevozov opravljali za naročnike s tega področja. 
Izgubo teh trgov prevozniki rešujejo z zmanjšanjem prevoznih 
zmogljivosti in s preusmerjanjem v mednarodni promet. Tudi 
avtobusni prevozniki beležijo približno 20% padec fizičnega 
obsega dela. 

Adria-Airways je lani prepeljala za 52% manj potnikov kot 
v letu 1990, v prvih štirih mesecih letos pa je prepeljala le 90% 
manj potnikov kot v enakem obdobju leta 1991. Adria Airways 
je zaradi tako velikega zmanjšanja obsega prometa, kljub 
posojanju letal, zaključila poslovno leto 1991 z izgubo 64 mio 
USj Prvo četrtletje 1992 je za Adrio minilo v znamenju obnav- 
ljanja prometa, vendar le na mednarodnih rednih linijah, ki pa 
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so v preteklosti Adrii prinašale le manjši del prihodka. Medna- 
rodnega turističnega čarterja, delavskih letov in rednega pro- 
meta med republikami nekdanje Jugoslavije v prvem četrtletju 
praktično ni bilo, in tudi možnosti za njihovo ponovno uvedbo 
so zelo skromne. 

Navedeni razlogi so vplivali, da se je promet na vseh treh 
slovenskih letališčih v letu 1991 zmanjšal za 55% v primerjavi 
s preteklim letom. Kljub temu, da se je letos odprl slovenski 
zračni prostor in da je manjše število zračnih prevoznikov 
začelo pristajati na letališču Ljubljana, je obseg prometa in 
gospodarski položaj slovenskih letališč še vedno izredno 
težak. Rešitev se išče v smeri pritegnitve potniških tokov iz 
širšega gravitacijskega območja v koncesijskem sodelovanju 
s tujimi partnerji. 

Tudi promet v luki Koper je bil v letu 1991 za 20% manjši kot 
v letu 1990, vendar je kljub temu Luka Koper poslovala pozi- 
tivno. V prvem četrtletju leta 1992 se je promet v Luki Koper 
pričel povečevati, vsaj v primerjavi z zadnjim četrtletjem lan- 
skega leta, predvsem na račun krepitve tranzitnega prometa 
za Madžarsko, Češkoslovaško in Avstrijo. 

V prvih treh mesecih letošnjega leta je bil količinski obseg 
prometa in zvez za 14% manjši kot v enakem obdobju leta 
1991 vendar je iz desezoniranih mesečnih podatkov jasno 
razvidno postopno okrevanje prometne aktivnosti že od 
jeseni 1991 dalje. Najhitreje naščata železniški in pomorsk 
blagovni promet (prvi je bil v treh mesecih le še za 3%, drugi 
pa za 2% manjši kot v prvem tromesečju lani) ter PTT promet 
(nižji za 4%). 

TURIZEM 

Nedvomno so lanskoletni dogodki od vseh dejavnosti najbolj 
prizadeli turizem. Število turističnih prenočitev se je znižalo 
za 40%, od tega tujih za 74%, devizni priliv se je več kot 
prepolovil (od 852 mio USD v letu 1990 na 375 mio USD). 

Z izgubo (večjo od 1 mio SLT) je poslovalo kar 75 podjetij 
turizma in gostinstva; v primerjavi z letom 1990 je bila izguba 
osemkrat višja, v gospodarstvu pa okoli dvakrat. Podjetja niso 
sposobna tekoče financirati svojih obveznosti do upnikov in 
bank (samo neodplačani krediti z obrestmi za leto 1991 zna- 
šajo okoli 26,2 mio DEM), redno izplačevati osebnih dohod- 
kov in skrbeti za minimalno investicijsko vzdrževanje. Število 
zaposlenih v gostinstvu in turizmu se je tako v letu 1991 
zmanjšalo za 16% (za okoli 4000 delavcev), velik je bil osip 
zlasti strokovnih kadrov, mnogo je bilo delavcev na čakanju 
doma. Najbolj prizadeta podjetja so dobila sredstva iz poseb- 
nega prispevka za odpravljanje vojne škode in delno sredstva 
iz proračuna za ohranjanje okoli 2500 delovnih mest. 
Priprave na turistično sezono 1992 so se začele pozno, tako 
zaradi zamud pri odobravanju kreditov za pripravo turistične 
sezone kot zaradi kasno sprejetega proračuna za leto 1992, ki 
namenja del sredstev tudi za turistično promocijo. 

Že od novembra lani se turistični promet hitro povečuje, še 
posebno tuji, vendar je bil v prvih štirih mesecih še vedno pod 
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primerljivo lanskoletno ravnijo (skupnih prenočitev je bilo 
manj za 21%, tujih za 39%, gostov iz nekdanje Jugoslavije za 
41%, le domačih je bilo več za 3%). 

Velikonočni in prvomajski prazniki so pritegnili že precej tujih 
gostov; njihovih nočitev je bilo aprila že 33% vseh, kar je 
skoraj tolikšen delež kot v lanskem aprilu. Rezultati turistič- 
nega leta 1992 bodo odvisni tudi od razpleta dogodkov na 
Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini, saj javnost v turistično 
emitivnih državah pogosto še vedno ne razlikuje med mirno in 
varno Slovenijo ter konfliknimi ozemlji drugih nekdanjih jugo- 
slovanskih republik. Vsekakor pa pričakujemo boljšo turi- 
stično sezono kot lani, čeprav po obsegu turističnega pro- 
meta še ne bo dosegla leta 1990. 

PRENOČITVE SKUPAJ 
INDEKSI - 1991-100 

TRGOVINA 
Razmere, v katerih posluje slovensko gospodarstvo in s tem 
tudi trgovina, so posledica razpada nabavnih in prodajnih 
trgov v republikah nekdanje Jugoslavije, pretrganih finančnih 
tokov, zmanjšanja kupne moči prebivalstva in padca turizma. 
Vse to je vplivalo na manjši obseg prodaje v letu 1991 v trgo- 
vini na debelo za 16% in v trgovini na drobno za 7% v primer- 
javi z letom 1990. Promet notranje trgovine v začetku leta 
1992 še pada, po štirih mesecih je bil v trgovini na debelo 
realno za 34% manjši, v trgovini na drobno pa za 27% nižji od 
lanskega v enakem obdobju. 

Ob tem je treba opozoriti, da Zavod Republike Slovenije za 
statistiko spremlja le promet v trgovinah družbenega sektorja, 
zato navedeni podatki ob dejstvu, da se je bržkone znatni del 
nakupov preusmeril v zasebne trgovine, verjetno prikazujejo 
večji upad prodaje od dejanskega. Čeprav se v zadnjih dveh 
letih prav v trgovini dogaja skorajda najhitrejši razvoj zaseb- 
nega sektorja, so poslovni rezultati celotne trgovine še vedno 
močno odvisni od družbenih podjetij,- Od 3034 trgovskih 
podjetij, ki so oddala finančne obračune za leto 1991, jih je 
kar 86% zasebnih, vendar s komaj 5,1% zaposlenih in 9,4% 
skupnih prihodkov trgovine. 

6. GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 

Za gospodarsko infrastrukturo še ni sprejeta ustrezna zako- 
nodaja, s katero bi preoblikovali sistem upravljanja (PTT, 
ceste, železnica, energetika) v učinkoviti sistem, ki bi raci- 
onalno zagotavljal storitve po sprejemeljivih cenah, izvajalce 
pa prisilil v racionalizacijo poslovanja, ekonomičnosti naložb 
in zmanjšanje stroškov (zakon o gospodarskih javnih službah, 
zakon o koncesijah, področni zakoni za posamezne infra- 
strukturne dejavnosti, zakonska ureditev lokalne samou- 
prave). Država mora delovanje teh področij urediti tudi z regu- 
lacijo monopolov, uvesti institut stalne kontrole (revizorske 
službe) nad poslovanjem in stroški, namensko porabo prora- 
čunskih sredstev ter sprejeti tehnične in ekonomske pogoje 
za delovanje infrastrukturnih dejavnosti. 

S sprejemom proračuna za leto 1992 je bil uveden javni razpis 
za oddajo vseh del (za programski del), ki se financirajo ali 
sofinancirajo iz proračunskih sredstev. Nadaljnji prispevek 
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k racionalnejši in transparentni porabi proračunskih sredstev, 
pa tudi k racionalizaciji državne uprave, bo ukinitev žiro 
računov uporabnikov proračunskih sredstev in direktno pla- 
čevanje storitev na osnovi izstavljenih in s strani uporabnika 
potrjenih listin. 

Promet 

Z osamosvojitvijo in z vojaškimi spopadi na Hrvaškem in 
v Bosni in Hercegovini se je Republika Slovenija znašla 
v povsem drugačnem gospodarskem, prometnem in energet- 
skem okolju. Presekane so tranzitne prometne poti iz srednje 
Evrope na Bližnji vzhod preko Slovenije, odpirajo pa se nove 
smeri, ki bodo verjetno delovale tudi v prihodnosti, zato 
kratkoročno ni računati na obnovljen pomen starih tranzitnih 
smeri. 

Ker so se razmere spremenile tako rekoč hipoma, obstoječi 
programi tečejo naprej, novih, ki bi upoštevali novo geostrate- 
ško situacijo, pa še ni. V ospredje je potrebno postaviti pred- 
vsem gospodarske interese Slovenije in temu ustrezne pro- 
metne povezave (prioritetne pri cestah npr. Koper-Fernetiči- 
-Šentilj in Slovenska Bistrica-Lendava; železnica - proga 
Murska Sobota-Mratinje). Če je strateški cilj Slovenije 
v posodobitvi in v hitrejšem razvoju sekundarnih in terciarnih 
gospodarskih dejavnosti, potem je v prometu, vključno s tele- 
komunikacijami, potrebno zagotoviti na obstoječih prometni- 
cah in zvezah višji standard uslug, ob ekološkem ohranjanju 
dežele, da bo sploh možno razvijati te dejavnosti. 

V letu 1991 so bile dokončane nekatere pomembne cestne 
investicije predor Karavanke, mejni prehod Šentilj, rekon- 
strukcija Babe pod Trojanami in razcep Razdrto. Gradnja cest 
v preteklem letu je bila skoraj v celoti financirana z lastnimi 
sredstvi. V mesecu juliju sta namreč Evropska investicijska 
banka in Mednarodna banka za obnovo in razvoj uvedli mora- 
torij nad koriščenjem sredstev za odseke v gradnji. Premosti- 
tev financiranja je bila izvedena s kratkoročnimi krediti izva- 
jalcev. Tako se trenutno izvajajo dela na odsekih Hrušica- 
-Vrba, Razdrto-Čebulovica in Malence-Šmarje Sap. Razen 
odseka Razdrto-Čebulovica, ki je v gradnji in odseka Šentilj- 
- Pesnica, za katerega je pripravljena vsa dokumentacija, je 
dokumentacija za ostale odseke na trasi Šentilj-Koper šele 
v pripravi. V letu 1992 je samo iz republiškega proračuna 
namenjeno za investicije v izgradnjo cest 0,77% predvidenega 
bruto domačega proizvoda, okolli 1,2% za odplačila kreditov 
in okoli 0,4% za investicijsko vzdrževanje. 

Na ostalih področjih prometne infrastrukture investicijske 
aktivnosti tečejo z zmanjšano dinamiko (PPT in Luka Koper). 
Na letališču Brnik je opravljena sanacija pristajalne steze in 
odstoječega terminala, novogradnja terminala pa je prelo- 
žena. Večja dela so v teku le pri delih, ki zagotavljajo vzposta- 
vitev kontrole letenja. 

Energetika 
Oskrba Slovenije z energijo je bila v preteklem letu dobra, 
kljub temu, da so bile zaradi vojne pretrgane poti do dobavi- 
tevljev energentov, iz bivše Jugoslavije. Zmanjšanje porabe 
električne energije je bilo nižje od padca industrijske proiz- 
vodnje, kar kaže na počasno prestrukturiranje industrije in še 
vedno visoko porabo električne energije na enoto družbe- 
nega proizvoda. 

Poraba rjavega premoga v termoelektrarnah se je zmanjšala 
(kurjenje dražjih uvoženih goriv), kar je imelo za posledico 
poslabšanje ekonomske situacije v rudnikih rjavega premoga. 
V elektrogospodarstvu je eden glavnih problemov izkazova- 
nje izgube. Poglavitna vzroka sta neplačevanje električne 
energije in prenizka cena električne energije. Posledice se 
kažejo v upočasnitvi graditve energetskih objektov in zamu- 
dah pri ekoloških sanacijah. 

V prvem kvartalu letošnjega leta se je razkorak med fakturi- 
rano in plačano realizacijo električne energije še povečal. 

Elektroenergetski sistem se je vključeval v evropsko omrežje 
preko JUGEL-a, v zadnjem kvartalu 1991 pa se je Slovenija 

z delom Hrvaške povezala z evropsko interkonekcijo UCPTE 
(izpolniti mora še pogoj 150 MW rezervnih zmogljivosti). 
Iz sredstev republiškega proračuna je bilo v letu 1991 porab- 
ljenih 1,26 mrd SLT za subvencije ter investicije (okoli 0,4% 
bruto domačega proizvoda). Subvencije so bile v glavnem 
namenjene premogovnikom zaradi slabih pogojev izkorišča- 
nja ter prerazporeditev delavcev v premogovnikih in RUŽV. Iz 
investicijskega dela proračuna pa se je porabilo 348 tisoč SLT 
za investicije v energetsko prestrukturiranje. Preko natečajev 
je bilo realiziranih nekaj projektov s področja ekologije, raci- 
onalne rabe energije in obnovljivih virov in prezaposlitve 
delavcev v premogovništvu. Še vedno pa ostaja nerešen pro- 
blem ekološke sanacije termoelektrarn. 

V letu 1991 je bila dokončana rekonstrukcija agregatov HE 
Fala, za letos pa je predvideno le dokončanje objektov, ki so 
že v izgradnji: HE Vrhovo, Lakonce, RP Hudo, III. faza v NEK, 
zaključna dela HE Fala. Glede na sedanje izkazano finančno 
stanje elektrogospodarstva pa obstaja le majhna verjetnost za 
izvršitev planiranih del. 

Elektroinštitut »Milan Vidmar« je izdelal analizo razvoja ener- 
getike do leta 2020, v delu pa je študija o zapiranju Nuklearne 
elektrarne Krško. 

7. SUBVENCIJE GOSPODARSTVU 

Direktne subvencije in intervencije iz proračuna Republike 
Slovenije so v letu 1991 predstavljale 12,2% celotnih izdatkov 
ali 2,9% ocenjenega bruto domačega proizvoda tega leta, za 
leto 1992 sprejeti proračun pa predvideva znižanje teh sred- 
stev na 1,9% bruto domačega proizvoda ali realno za 36%. 

Tabela 5: Direktne subvencije in intervencije gospodarstvu iz 
proračunov primerjava z bruto domačim proizvodom 

%bruto 
domačega 
proizvoda 

. 1991 1992 
(predv.) 

A. Repubiški proračun 
Subvencije gospodarstvu 1,70 0,86 
Subvencije v kmetijstvu 0,39 0,34 
Pokrivanje izgub v ŽG 0,94 0,16 
Blagovne rezerve 0,10 0,18 
Intervencije v osnovni preskrbi 0,14 0,09 
Subvencioniranje rudnikov rj. premoga 0,13 0,08 
Intervencije v gospodarstvu 0,55 0,48 
Prezaposlitev delavcev RUŽV in premog. 0,03 0,03 
Zapiranje JE Krško in fin. ravn. z jed. odp. 0,02 0,01 
Financ, sanac. programov za prest, industr. 0,18 0,13 
Pospeševanje razvoja podjetništva 0,03 0,06 
Intervencije v turizmu 0,01 0,03 
Spodbujanje ekološko čistih tehnologij 0,00 0,01 
Spodbujanje tehnološk. razvoja podjetij 0,08 0,13 
Ostalo 0,20 0,09 
Povračila carin, izvozne stimulacije 0,60 0,24 
Regresiranje obresti v kmetijstvu 0,09 0,36 
Skupaj republiški proračun 2,94 1,94 
B. Občinski proračuni 
Subvencije in intervencije 0,6 
C. Skupaj republiški 
in občinski proračuni 3,54 

Poleg realnega zmanjšanja proračunskih sredstev za subven- 
cije in intervencije se v letu 1992 spreminja tudi struktura po 
namenu - predvsem se zmanjšujejo subvencije za železniško 
gospodarstvo in povračila carin ter izvozne stimulacije, pove- 
čujejo pa se deleži subvencij v kmetijstvu ter nekaterih izra- 
zito razvojno naravnanih nalog (spodbujanje tehnološkega 
razvoja podjetij, pospeševanje razvoja podjetništva), ki se 
širijo še z dvema novima, t. j. spodbujanje ekološko čistih - 
tehnologij in intervencije v turizmu. Razen z osrednje republi- 
ške ravni so se sredstva za subvencije in intervencije dodelje- 
vala tudi iz občinskih proračunov. V letu 1991 so ta sredstva 
znašala okrog 0,6% bruto družbenega prozvoda Slovenije. 
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Države OECD so v obdobju 1982-1991 za subvencije gospo- 
darstvu iz osrednjega državnega proračuna namenjale v pov- 
prečju 2,5% bruto domačega proizvoda (OECD Economic 
Surveys, Norway, 1992, str. 62). Primerjave niso povsem zane- 
sljive, saj se javno-finančni sistemi med državami razlikujejo, 
nekatere države pa velik del subvencij razdelijo na lokalni 
ravni ali prek skladov. V večini držav OECD največ subvencij 
namenijo kmetijstvu, tradicionalni prejemniki pa so tudi 
jeklarstvo, premogovništvo, železnica in ostala javna podjetja. 
V državah kot so ZDA, Portugalska, Francija, Finska in Norve- 
ška gre večina subvencij z osrednje oblastne ravni (prek 85%), 
v Avstraliji, Kanadi in na Nizozemskem pa kvečjemu polovica. 

Višina in struktura direktnih subvencij v novem proračunskem 
sistemu Slovenije je torej povsem primerljiva z razvitimi trž- 
nimi gospodarstvi, vendar poleg direktnih obstajajo še pri- 
krite subvencije gospodarstvu, med katere nedvomno sodijo 
zneski neporavnanih davkov in prispevkov, neplačani računi 
za električno energijo ter problematični krediti bank komiten- 
tom iz gospodarstva. Po stanju 13. 2. 1992 so neplačani davki 
in prispevki za leto 1990 znašali 1.241,1 mio SLT, za leto 1991 
pa 5.557,8 mio SLT (skupaj z zamudnimi obrestmi), neplačani 
računi za električno energijo nad 1 mio (brez obresti) pa so 4. 
2. 1992 znašali 3.762,0 mio SLT. 

Ob predpostavki, da je stanje neplačanih računov elektrogo- 
spodarstvu v začetku februarja 1992 posledica neplačevanja 
porabljene električne energije v letu 1991, so uporabniki elek- 
trične energije v letu 1991 na ta način prejeli posredne sub- 
vencije najmanj v višini 1,1% bruto domačega proizvoda, 
davčni obvezniki, ki niso plačali davkov in prispevkov letu 
1991, pa v višini 1,6% bruto domačega proizvoda. Posredne 
subvencije so tako v lanskem letu znašale 2,7% bruto doma- 
čega proizvoda, kar je skoraj toliko kot direktne subvencije in 
intervencije iz republiškega proračuna. Če bi temu prišteli še 
tiste kredite bank, ki jih podjetja v letu 1991 niso bila spo- 
sobna odplačati v pogodbenih rokih, bi prišli do številk, ki 
daleč presegajo kolikor toliko sprejemljiva prerazdelitvena 
razmerja v novo ustvarjene vrednosti v tržnem gospodarstvu. 

Tako visok obseg prikritih subvencij je vsekakor posledica 
nenormalne gospodarske situacije v zadnjih dveh letih, ki je 
zahtevala tudi izredne gospodarske ukrepe za preprečevanje 
verige stečajev, predvsem odlaganje plačila obveznosti do 
republiškega proračuna in uvedbo moratorija na stečaje sredi 
lanskega leta. Prikrite subvencije iz naslova neplačanih raču- 
nov elektrogospodarstvu in neplačanih davkov in prispevkov 
v letu 1991 so skoncentrirane na okoli 45 do 50 podjetij 
predvsem iz črne in barvaste metalurgije, premogovništva in 
železniškega gospodarstva, v ostalih panogah pa praviloma 
predvsem velika podjetja z izgubami. Vendar poleg teh naj- 
demo v seznamih neplačnikov elektrogospodarstvu tudi 
podjetja, katerih pozitivni poslovni rezultati nikakor ne opravi- 
čujejo plačilne nediscipline. 

S postopno normalizacijo izrednih gospodarskih razmer, ki 
so jih povzročili lanskoletni zunanji šoki, s skorajšnjo uveljavi- 
tvijo nekaterih zakonov (predvsem zakona o prisilni poravnavi 
in stečaju ter zakona o gospodarskih družbah) ter lastninskih 
reform je prišel čas za nadomestitev politike kratkoročnega 
preprečevanja stečajev z dolgoročneje naravnano politiko 
prestrukturiranja podjetij v povezavi z lastninjenjem in sana- 
cijo bank. 

8. STRUKTURNE SPREMEMBE V GOSPODARSTVU 

V slovenskem gospodarstvu je koncem osemdesetih, pred- 
vsem pa v začetku devetdesetih let, opaziti pomembne struk- 
turne premike, ki kažejo na to, da se gospodarstvo postopno 
prilagaja novim tržnim in sistemskim spremembam. Struk- 
turno se približuje razvitim gospodarstvom, za katere je zna- 
čilna gospodarska struktura z visokimi deleži storitvenih 
dejavnosti, enakomernejša razporeditev podjetij po velikosti 
in velika dinamika nastajanja in odmiranja podjetij. 

Iz strukture dodane vrednosti po dejavnostih (NACE klasifi- 
kacija) je razvidno zmanjševanje deleža industrije in poveče- 
vanje pomena storitvenega sektorja. V okviru industrijskega 

sektorja (rudarstvo, predelovalna industrija, oskrba z elek- 
trično energijo, plinom in vodo ter gradbeništvo), ki je 
v dodani vrednosti leta 1990 udeležen z 41% (leta 1987 še 
50%), je v najizrazitejšem upadanju gradbeništvo in predelo- 
valna industrija ter rudarstvo. Storitveni sektor, ki vključuje 
trgovino, turizem in gostinstvo, finančne in poslovne ter 
državne storitve ima že 54% delež (leta 1987 še 45%). 

V zadnjih letih je opazna tudi sprememba v lastninski struk- 
turi slovenskega gospodarstva, skoraj izključno na račun 
novonastalih zasebnih podjetij, saj zakon o lastninjenju 
obstoječih družbenih podjetij še ni bil sprejet. Od aktivnih 
13.309 podjetij konec leta 1991 je bilo 75% zasebnih, 19% 
družbenih ter 5,6% mešanih. Število zasebnih podjetij se je 
v enem letu povečalo za 90%, vendar pa je njihova teža 
v poslovnih rezultatih celotnega gospodarstva še relativno 
majhna. Ta podjetja zaposlujejo 2,7% celotnega števila delav- 
cev, ustvarila so 7,3% celotnih prihodkotv, njihova poslovna 
sredstva pa pomenijo 2,8% celotnih poslovnih sredstev slo- 
venskega gospodarstva. Veliko bolj so na pomenu pridobila 
mešana podjetja, ki so v zadnjem letu povečala število zapo- 
slenih v strukturi od 8,2% na 9,4%, delež prihodkov od 12,4% 
na 14,3%, delež poslovnih sredstev pa od 8,6% na 9,8%. 
V celotni izgubi gospodarstva so udeležena družbena 
podjetja z 90%, mešana s 7% in zasebna s 3% deležem. Kljub 
tem premikom pa so skupni poslovni rezultati še vedno pre- 
težno odvisni od družbenih podjetij, ki so ustvarila 78% celot- 
nega prihodka v gospodarstvu in zaposlujejo 88% delavcev. 

Z lastninskimi spremembami je tesno povezano spreminjanje 
velikostne strukture podjetij. Vrzel malega gospodarstva, ki 
je na nekaterih področjih konkurenčno, na drugih pa dopol- 
njujoče velikim podjetjem, se v našem gospodarstvu posto- 
poma izpolnjuje. Lani se je podvojilo število aktivnih malih 
podjetij (ki zaposlujejo do 50 delavcev), tako da jih je bilo že 
11.582 in so zaposlovala 36.569 delavcev ali 6,1% vseh zapo- 
slenih. Mala podjetja so ustvarila 13,3% prihodka, 6,1% izgub 
ter kar 38% akumulacije vsega gospodarstva! Določeni pozi- 
tivni premiki so tudi v sektorju srednjih podjetij, predvsem 
v povečanju deleža zaposlenih ter izvoznih prihodkov. 

Tabela 6: Velikostna struktura podjetij v slovenskem gopodar- 
stvu in njihov potencial (gospodarstvo Slovenije = 100.0) 

Pravne osebe Delež Delež Delež Delež Delež Delež 
v skup- v številu v celot- v pri- v aku- v tekoči 

nem zapo-nem pri- hod. od mutaciji izgubi 
številu slenih hodku izvoza 

podjetij     
1. Z 0 zaposlenimi: 
1990 40,6 0,0 
1991 39,4 0,0 
2. Z 1 do 10 zaposlenimi: 
1990 31,0 0,9 
1991 40,7 2,2 
3. Z 11 do 50 zaposlenimi: 
1990 8,0 2,6 
1991 6,9 3,9 
4. Z 51 do 250 zaposlenimi: 
1990 12,7 19,1 
1991 8,7 24,0 
5. Z 251 do 500 zaposlenimi: 
1990 3,9 16,4 
1991 2,4 19,1 
6. Z več kot 500 zaposlenimi: 
1990 3,9 61,0 
1991 1,9 50,7 

1,3 
1,8 

3.1 
6,3 

4.2 
5,2 

0,3 3,3 
0,6 10,6 

0,9 4,9 
2,3 19,9 

1,2 
1,8 

7.0 
8.1 

1,2 
1,2 

0,7 
2,1 

2,4 
2,8 

19.2 6,8 27,0 15,5 
21,1 11,7 19,3 18,3 

14.8 14,4 14,8 14,1 
17.9 19,0 14,3 23,0 

57.3 76,3 43,0 66,1 
47,8 64,5 28,5 52,5 

Skupaj 
gospodarstvo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Vir: SDK Zaključni računi poslovanja gospodarstva 

Dobršen del malega gospodarstva, ki ga gornji podatki ne 
zajemajo (ker se nanašajo le na pravne osebe), predstavlja 
obrt, ki jo opravljajo obrtniki kot fizične osebe. V obrti je prek 
35.000 gospodarskih enot, od katerih je največ obrti v klasič- 
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nem pomenu besede (61,9%), sledi promet z 19,3%, gostin- 
stvo z 9,3%, trgovina s 6,7% in poslovno tehnične storitve 
z 2,8%. Na tem področju deluje še okrog 13.000 »popoldan- 
skih obrtnikov«. Skupaj z zaposlenimi predstavlja obrt okoli 
70.000 delovnih mest oziroma okoli 10% celotnega števila 
vseh zaposlenih v Sloveniji. 

Baza slovenskega malega podjetništva je predvsem proiz- 
vodna obrtna dejavnost. Že sedaj so med podjetniki mnogi 
»zasebniki«, ki zaradi nekaterih ugodnosti poslujejo na oba 
načina: kot fizične in hkrati kot pravne osebe. Ti obrtniki 
predstavljajo največji del proizvodnih malih podjetij, ki so 
med zasebnimi podjetji sicer v manjšini. 

Strukturni premiki v obrtništvu se kažejo v prehajanju 
zasebne obrti v podjetništvo in »popoldanskih obrtnikov« 
v redno obrt in v podjetništvo. 

Proizvodna obrt v Sloveniji je dokaj razvita in je tudi tehnolo- 
ško dobro opremljena. Tretjina obratov ima v povprečju 
enega ali dva zaposlena delavca, 7,5% obratov proizvodne 
obrti pa zaposluje pet in več delavcev, niso pa redke tudi male 
tovarne s 50 ali celo 100 zaposlenimi. Ti obrati sodijo v vrh 
slovenskega obrtništva in so praviloma izvozno usmerjeni, 
zato je med njimi najbolj izrazito prestrukturiranje v malo 
podjetništvo. 

Gospodarska kriza in uvajanje elementov tržnega gospodar- 
stva je najbolj prizadela velika podjetja, ki so močno zmanj- 
šala število zaposlenih, zmanjšal se je tudi delež njihovega 
prihodka in izvoza, ustvarila pa so skupaj manj akumulacije 
kot majhna podjetja. Iz pregleda po dejavnostih je razvidno, 
da je polovica velikih podjetij v industriji, petina pa v trgovini. 
Med njimi so podjetja z visokimi izgubami, predvsem v elek- 
trogospodarstvu, premogovništvu, črni metalurgiji, pa tudi 
v izvozno usmerjenih panogah - v elektroindustriji, strojni, 
papirni, kovinsko predelovalni, lesni, tekstilni in proizvodnji 
prometnih sredstev, ki so ugotovile skupno polovico celotne 
izgube v industriji. 

S sproščeno zakonodajo se je leta 1990 sprožil živahen pro- 
ces nastajanja novih podjetij in statusnega preoblikovanja 
obstoječih družbenih podjetij, ki ga prikazuje naslednja ta- 
bela: 

Tabela 7: Število podjetij po lastnini in poreklu kapitala 
1990 

31. 12. 
1991 

31. 12. 
1992 

31. 3. 
Skupaj 
Lastnina 
Družbena 
Zasebna 
Zadružna 
Mešana 
Poreklo kapitala 
Domači 
Tuji 
Mešani 

14.597 

1.752 
12.261 

146 
438 

14.159 
87 

351 

23.348 

2.515 
19.698 

114 
1.021 

22.424 
147 
777 

26.629 

2.684 
22.677 

115 
1.153 

25.442 
272 
915 

Vir: Zavod Republike Slovenije za statistiko 

Z gospodarsko krizo, posebej v letu 1991, in z močnejšim 
delovanjem normalne tržne selekcije, se na drugi strani krepi 
tudi proces odmiranja neuspešnih podjetij. Skokovito 
narašča število prijav za stečaj, ki jih po zakonu o finančnem 
poslovanju vlaga Služba družbenega knjigovodstva. V letu 
1990 je bilo takšnih prijav vloženih za 119 podjetij s 38.300 
zaposlenimi, v letu 1991 pa v obdobju januar-junij že za 192 
podjetij z okoli 30.000 zaposlenimi. Vlada je 5. julija 1991 
zaradi izrednih razmer (prekinitev plačilnih tokov z ostalimi 
republikami) uvedla moratorij na vlaganje prijav za stečajne 
postopke s strani SDK in od tedaj SDK le evidentira pravne 
osebe, ki zaradi nelikvidnosti izpolnjujejo pogoje za stečaj. 
Od julija do decembra je bilo takih 379 pravnih oseb z okrog 
65.000 zaposlenimi, v začetku letošnjega leta (do aprila) pa še 
255 z okoli 14.000 zaposlenimi. Med prijavljenimi podjetji je 
vedno več novih podjetij brez zaposlenih, zato se povprečno 
število zaposlenih v vseh prijavljenih podjetjih postopno 

zmanjšuje - v letošnjih prvih štirih mesecih je bilo za okoli 
40% nižje kot v povprečju leta 1991. 

Dejanski stečaj je bil v letu 1990 uveden v 60 podjetij (v tem 
7 zasebnih), likvidacija pa v 13; v letu 1991 je bil stečaj uveden 
v 115 podjetjih (v tem 25 zasebnih), likvidiranih pa je bilo 36, 
od tega 7 zasebnih (A. Žnidaršič-Kranjc, Naši razgledi, str. 
222, 17. 4. 1992). 

9. DELOVNA SILA 

V letu 1991 se je zaposlenost v družbenem sektorju zmanjšala 
za nadaljnjih dobrih 9% (v gospodarstvu za 10,3% in v nego- 
spodarstvu za 3,4%) ali skupaj za preko 71 tisoč zaposlenih. 
Ocenjujemo, da je bilo med njimi okrog. 30 tisoq upokojenih, 
nekaj se jih je odselilo ali odšlo iz aktivnosti, ostali pa so prešli 
v odkrito brezposelnost. Med temi je okrog 20 tisoč brezpo- 
selnih zaradi stečaja. 

V zasebnem sektorju sta se zaposlenost in samozaposlenost 
povečevali po relativno visoki letni stopnji okrog 4 oziroma 
8% (brez upoštevanja samostojnih kmetov), kar pa pomeni 
prirast le okrog 4800 novih delovnih mest. 
Po področjih dejavnosti je bil največji relativni padec zaposle- 
nosti v gozdarstvu (-17%), gostinstvu in turizmu (15,6%) ter 
gradbeništvu (-14,6%). V industriji se je število zaposlenih 
zmanjšalo za 10%, po posameznih panogah oziroma skupi- 
nah panog pa so imele v industriji največje padce števila 
zaposlenih raznovrstna industrija (-31%), barvna metalurgija 
(-24%), proizvodnja usnja in krzna (-22%), proizvodnja preje 
in tkanin ter prometnih sredstev (okrog 15%). 

Povprečna stopnja brezposelnosti (merjena v odstotkih od 
celotnega aktivnega prebivalstva) se je povečala od 4,7% 
v letu 1990 na 8,1% v letu 1991, konec tega leta pa je znašala 
že 10,1%. Na zavodih za zaposlovanje je bilo ob koncu decem- 
bra 1991 registriranih preko 91 tisoč brezposelnih oseb, med 
njimi 44% žensk, kar 47% mlajših od 26 let in blizu 42% 
brezposlenih s čakalno dobo nad 1 leto. 

NEZAPOSLENI IN PROSTA DELOVNA MESTA 
mesečno r.topri,o i«fU wnu il/imja Hend*> 
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Brezposelnih, ki iščejo prvo zaposlitev je bilo malo manj kot 
20 tisoč, kar predstavlja približno dve tretjini kontingenta 
mladih, ki je v letu 1991 zaključil šolanje. Pred enim letom je 
bilo iskalcev prve zaposlitve okrog 13 tisoč ali manj kot 
polovica tega kontingenta. Problem nezaposlenosti mladih se 
torej zaostruje. 

Rast brezposelnosti se je v drugi polovici leta 1991, še bolj pa 
v začetku letošnjega leta začela umirjati, marca 1992 pa se je 
število brezposelnih celo zmanjšalo v primerjavi s februarjem. 
Že od lanskega septembra raste število prostih delovnih mest. 

10. FINANČNI TRG 

Kljub zaostrovanju gospodarske krize in nestabilnim gospo- 
darskim in političnim razmeram se je v zadnjih dveh letih 
odvijal sorazmerno hiter razvoj finančnega trga, predvsem 
trga vrednostnih papirjev. Obseg poslovanja z vrednostnimi 
papirji na Ljubljanski borzi, ki je bila ustanovljena marca 1990, 
je v dveh letih presegel pričakovanja; okrepil se je vpliv borze 
na splošna gospodarska dogajanja (čeprav še ne more biti tak 
kot v razvitih tržnih gospodarstvih), nezanemarljiv pa tudi ni 
njen vpliv na oblikovahje tržne kulture v strokovni in najširši 
javnosti. 

Skupni promet z vrednostnimi papirji je v prvem letu delova- 
nja borze znašal 14,3 mio DEM, v letu 1991 je bil že sedemkrat 
večji in je skupaj s trgovanjem na neuradnem delu borznega 
sestanka dosegel 100,6 mio DEM. Ob koncu leta 1990 je 
kotiralo na Ljubljanski borzi 14 vrednostnih papirjev, leto 
kasneje pa 26 vrednostnih papirjev (16 obveznic - 2 republi- 
ški, 2 občinski in 12 podjetniških, 5 delnic, 3 komercialni 
zapisi in 2 opciji). Skupni promet Ljubljanske borze je znašal 
v minulem letu sicer 1.024 mio DEM, vendar je bilo 90% 
prometa doseženega z evidenčnimi deviznimi pravicami in le 
desetina z vrednostnimi papirji. V trgovanju z vrednostnimi 
papirji so v letu 1991 prednjačile obveznice (okoli 93%), 

 * 

STRUKTURA BLAGOVNEGA IZVOZA INDUSTRIJE 1990 

komercialnih zapisov je bilo okoli 3%, okoli 4% prometa pa je 
bilo doseženega na neuradnem trgu. 

V prvem kvartalu leta 1992 se je rast prometa z vrednostnimi 
papirji še krepila, promet je znašal 46,1 mio DEM ali 46% 
lanskoletnega prometa. Še bolj kot to je značilno postopno, 
a zanesljivo spreminjanje strukture poslovanja - zelo se širi 
neuradni (prosti) trg, ki je aprila letos predstavljal že 61% 
skupnega prometa (blagajniški zapisi Banke Slovenije). Pravi 
razvoj borze kot trga kapitala je vsekakor pričakovati po 
sprejemu privatizacijske zakonodaje in po začetku sanacije 
bank. 
11. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO 

Po več kot desetletnem obdobju naraščanja je lani blagovni 
izvoz padel za okoli 6,5%. Ob krčenju uvoza, ki je bilo še 
enkrat hitrejše od fzvoza, se je izboljšalo pokritje uvoza z izvo- 
zom blaga na 93,1%, primanjkljaj v zunanjetrgovinski menjavi 
pa se je v primerjavi z letom prej razpolovil in je dosegel 285 
mio US$. Se bolj kot blagovni se je zmanjšal izvoz storitev, 
vendar je bil presežek storitvene menjave še vedno dovolj 
velik, da je bil dosežen presežek bilance blaga in storitev 
v višini 305 mio US$. 

Ob vseh dogodkih, ki so lani pretresali Slovenijo, ob krčenju 
trgov v državah vzhodne in srednje Evrope ter s prekinitvijo 
poslovanja z nekdanjim' jugoslovanskimi republikami, ki so 
izvažale tudi preko slovenskih podjetij, je izvozne rezultate 
vseeno mogoče oceniti kot uspeh. Se posebej ob dejstvu, da 
je padec celotnega izvoza blaga posledica izpada izvoza le 
štirih, petih industrijskih panog. Strojegradnja, ki je bila pre- 
cej usmerjena na klirinške trge, je izvozila za okoli 150 mic 
$ manj kot leta 1990, z nekoliko manjšimi padci izvoza sledijo 
nekatere surovinske panoge (črna in barvasta metalurgija, 
bazična kemija), ki so bile lani v akutni razvojni in poslovni 
krizi. Na drugi strani so kljub znižani proizvodnji pomembneje 
povečali izvozni delež proizvodnja prometnih sredstev, elek- 
tričnih strojev in aparatov ter predelava kemičnih izdelkov. 

STRUKTURA BLAGOVNEGA IZVOZA INDUSTRIJE 1991 

proizv. preje,tkanin,tekst, izd. (5.2%) 

predelava kemignlh izd. (B.3%) 

strojegradnja (a 3%) 

proizv.ln pred.papirja (5.6%) 
proizv.konCnih lesenih izd. (5.9%) 
predelava kovin (6.1%) 

proizv.elektr.strojev in aparat. (17.1%)] 

drugo (30.7%) 

proizv.promet.sredstev (12.6%) 

predelava kovin (7.0%) 

proizv. preje,tkanin, tekst. Izd. 
proizv.in pred.papirja 
proizv. konfinih lesenih izd. 

predelava kemiCnih izd. (9.2%) 

proizv.promet.sredstev (15.0%) 

pralzv.elektr.strojev in aparat (1 

Dražji uvoz zaradi velike realne devalvacije domače valute in 
padec domačega povpraševanja sta vplivala tudi na spreme- 
njeno strukturo uvoza, delno pa je že prihajalo do nadomeš- 
čanja izpada dobav iz nekdanjih jugoslovanskih republik 
z uvozom. Tako se je delež reprodukcijskih materialov pove- 
čal od 63% v letu 1990 na 72% v letu 1991, znižal se je delež 
blaga za široko potrošnjo (od 19% na 17%), predvsem pa 
opreme (od 18% na 10%). 

Posledice lanskih vojaško političnih pretresov in gospodarske 
krize so se še bolj kot na zmanjševanju zunanjetrgovinske 

menjave pokazale na storitvenem sektorju. Prihodki od nefak- 
torskih storitev so bili v primerjavi z letom prej skoraj za 40% 
manjši, nekoliko manj pa je upadel dejanski devizni priliv od 
storitev (za 29%). Temu je največ prispeval izpad transporta, 
pomorskega in železniškega ter prepolovljen turistični priliv. 

Velik del poslabšanja plačilne bilance Slovenije je povzročilo 
dvigovanje deviznih prihrankov prebivalstva iz bank, ki ga je 
sprožilo zaostrovanje političnih razmer v tedaj še razpadajoči 
Jugoslaviji. Konec oktobra 1991 je bilo stanje deviznih depozi- 
tov le še slaba polovica tistega v septembru 1990. 
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V kapitalskem delu plačilne bilance je bilo lani precej manjše 
črpanje srednjeročnih in dolgoročnih kreditov od komercial- 
nih bank in zasebnih kreditorjev (skupno smo koristili le 147 
mio US$), izpadle obveznosti do tujine pa je Slovenija porav- 
nala sproti. V bistveno bolj zaostrenih pogojih je Slovenija 
odplačala anuitete do tujine v približno enaki višini kot leto 
prej. Konec leta 1991 je slovenski srednjeročni in dolgoročni 
dolg znašal 1.765 mio $, po podatkih Banke Slovenije pa se je 
do konca marca zmanjšal na 1.673 mio $. 

Zunanjetrgovinska menjava se v prvih štirih mesecih letos še 
naprej popravlja. Vključno z aprilom na izvozni strani že lahko 
govorimo o vračanju na raven, doseženo v prvih štirih mese- 
cih lani (izvoz je za 0,5% večji), upadanje uvozne dinamike pa 
se počasi zmanjšuje. Ob uvozu blaga v višini 1.097 mio US$ 
(od tega je kar 80% reprodukcijskega materiala) je to pome- 
nilo 183 mio US$ blagovnega presežka oziroma 116,7% 
pokritje uvoza z izvozom. 

IZVOZ IN UVOZ BLAGA V UETIH 1 991 1992 

1991 I 199? 
 IZVOZ  UVOZ □3 3AI-C« 

Glede na dosežena gibanja na področju ekonomskih odnosov 
s tujino lahko ocenimo, da je tekoče prilagajanje tečaja in 
njegovo postopno stabiliziranje doseglo pozitivne učinke 
- ustvarjamo zunanjetrgovinski presežek, devizna likvidnost 
v bankah je visoka, devizne rezerve so znašale že 615 mio US$ 
in v povprečju dvomsečni blagovni uvoz (lani so bile prak- 
tično vse leto pod nivojem enomesečnega uvoza). 

12. INVESTICIJE 

Po štiriletnem realnem krčenju investicij v osnovna sredstva 
so v letu 1991 investicije padle še za okrog 18%. Edini 
področji gospodarstva, za kateri ocenjujemo realno poveča- 
nje obsega investicij, sta finančne, tehnične in poslovne stori- 
tve ter trgovina, največji padci pa so bili v kmetijstvu in 
ribištvu ter vodnem gospodarstvu. V preteklem letu ni opaziti 
velikih strukturnih sprememb med posameznimi področji 
dejavnosti, razen pri prometu in zvezah, ki je svojo udeležbo 
v strukturi zmanjšal od 28% na 23%, kar je posledica manjših 
investicij v cestno infrastrukturo v letu 1991. Pač pa je v prete- 
klem letu prišlo do znatnega povečanja privatnih investicij, 
katerih delež v skupnih ustvarjenih investicijah se je po naši 
oceni zvišal z 29% v letu 1990 na 33% v letu 1991. 

Obseg izplačil za investicije v osnovna sredstva v prvem 
tromesečju letošnjega leta (indeks nominalne rasti gospodar- 
skih investicij glede na lansko povprečje znaša 133,7, nego- 
spodarskih investicij pa 176,0), v primerjavi z rastjo cen (cene 
sredstev za delo so višje za 165,9%, cene v gradbeništvu pa za 
182,9%) kaže nadaljnje upadanje realnih investicij v začetku 
letošnjega leta. 

V prvih treh mesecih so se glede na lansko povprečje najbolj 
povečala plačila investicij v obrt in osebne storitve (za 
135,2%) ter gozdarstvo (za 90,7%); vendar delež teh dveh 
področij v celotnih izplačilih znaša le 1,4%. Najmanjše pove- 
čanje plačil za investicije beležimo v komunali (le 2,8% več kot 

lani) in vodnem gospodarstvu (12,2%) več kot lani). V strukturi 
plačil za investicije se hitro povečuje delež zasebnega sek- 
torja - leta 1990 je znašal 2,9%, leta 1991 4,6% in v letošnjih 
treh mesecih 5,8% vseh izplačil za investicije. V zadnjih letih 
se pqvečuje tudi delež t. i. javnih investicij (energetiko, pro- 
met in zveze, vodno gospodarstvo, komunalno dejavnost, 
družbene dejavnosti in državne organizacije in skupnosti), in 
sicer s 35,7% vseh izplačil za investicije v letu 1986 na 52,1% 
v letu 1991. To pomeni, da javni sektor postaja največji investi- 
tor in spodbujevalec investicijske aktivnosti, investiranje 
gospodarskega sektorja pa je v bistvu še skromnejše kot ga 
kažejo neobdelani podatki o investicijah. 

Upada tudi število novo začetih investicijskih objektov, ki je 
v prvih treh letošnjih mesecih za 16% manjše kot v enakem 
času lani. V skupni predračunski vrednosti prevladujejo indu- 
strijski objekti (35,2%) predvsem na račun obnove hidroelek- 
trarne Plave ter objekti prometa in zvez (34,9%), pri čemer 
okoli dve tretjini te vrednosti odpade na modernizacijo smu- 
čarskega centra Kranjska Gora. 

Podatki o nizki investicijski aktivnosti na začetku leta in 
splošne gospodarske razmere, ki jih označujejo recesija, 
visoke izgube v gospodarstvu, visoke obrestne mere, izguba 
trgov v republikah bivše Jugoslavije, pa tudi zastoj pri spre- 
jemu lastninske zakonodaje, ne obetajo oživ i tve investicij v 
letu 1992. 

Poleg kratkoročnih konjunkturnih vzrokov gre padec investi- 
cij deloma pripisati tudi strukturnim spremembam, ki jih 
sproža prehod v tržno gospodarstvo. Neustrezna sektorska 
alokacija proizvodnih faktorjev in na splošno nizka učinkovi- 
tost kapitala, podedovana iz prejšnjega sistema, sedaj v mno- 
gih podjetjih razkriva celo preobilje kapitala, ki zahteva dezin- 
vestiranje kot prvi korak v prestrukturiranju. To se kaže v čiš- 
čenju premoženjskih bilanc podjetij s prodajo poslovno nepo- 
trebnega premoženja, s čimer na eni strani podjetja izboljšu- 
jejo učinkovitost izrabe osnovnih sredstev, po drugi strani pa 
na ta način del kapitala prehaja v bolj učinkovito uporabo in 
s tem izobljšuje narodnogospodarsko učinkovitost alokacije 
kapitala. V tej fazi dezinvestiranje teče intenzivneje od novega 
investiranja, tako da se delež investicij v bruto domačem 
proizvodu še zmanjšuje, vendar se po drugi strani postopno 
izboljšuje učinkovitost obstoječega sklada osnovnih sredstev 
in novih investicij. 

Vzporedno se spreminja tudi lastniška in sektorska struktura 
investicij - delež privatnih investicij narašča, delež investicij 
v industrijo upada. Glede na predimenzioniran obseg indu- 
strije in neizkoriščenost kapacitet ne preseneča podatek, da 
na investicije v industrijo odpade le še okoli 25% celotnih 
investicij, kar bo po vsej verjetnosti značilnost sektorske 
strukture investicij tudi v naslednjih nekaj letih. 

13. TUJA VLAGANJA 

Republika Slovenija je z osamosvojitvijo prevzela zvezno 
zakonodajo glede vlaganj tujega kapitala, ki je bila v začetku 
leta 1989 močno liberalizirana, vsebinsko in terminološko pa 
prilagojena mednarodnim standardom. Do tedaj smo namreč 
poznali le pogodbena vlaganja, ne pa neposrednih »equity« 
vlaganj z ustanavljanjem mešanih podjetij in podjetij v 100% 
lasti tujca. Tuji vlagatelji imajo v sedanji zakonodaji priznan t. 
i. nacionalni tretma, s čimer so v vseh pogledih izenačeni 
z domačimi pravnimi osebami. 

Z omenjeno liberalizacijo je že v letu 1989 močno naraslo 
število in vrednost tujih vlaganj (na temelju registriranih 
pogodb), se je v letu 1990 več kot potrojilo, za lansko leto pa 
ocenjujemo, da je bila kljub negotovim razmeram vrednost 
tujih vlaganj za okrog 40% večja kot leta 1990 (glej tabelo). 
V več kot dveh petinah tuja vlaganja ne presegajo 1.000 DEM, 
nad 1 mio DEM pa dosega le 11,1% od vseh do sedaj registri- 
ranih pogodb. Večja vlaganja so še vedno v obliki »joint 
- venture« pogodb. Prevladujejo vlaganja v trgovino, 
finančne, tehnične in druge storitve (skoraj 2/3 vseh pogodb), 
medtem ko so redkejše v industriji (okoli petina), kjer naj bi 
bile usmerjene v tehnološko in razvojno prestrukturiranje. 
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Motivacija tujih vlagateljev (razen tistih, ki so že dolga leta 
prisotni v Sloveniji) je biti angažiran na slovenskem tržišču 
»za vsak primer«, s kar najmanjšim rizikom vloženega kapi- 
tala. To se sklada z motivi, ki jih je Zavod Republike Slovenije 
za makroekonomske analize in razvoj ugotovil v anketi 
Gospodarske komisije Alpe - Jadran »Perspektive za razširi- 
tev evropskega trga« v letu 1990, v kateri je osvojitev novih in 
širitev obstoječih trgov prevladujoč motiv tujega partnerja 
v kar 72% primerov. 

Najpogostejši motivi slovenskih podjetij so zagotovitev nalož- 
benih sredstev (27,2%) sodobnejše tehnologije (26,9), poveča- 
nje prodajnih možnosti na trge ES (24,8%) in šele na četrtem 
mestu je zagotovitev znanja in marketinga (14,5%). 

Privlačnost Slovenije za tuje vlagatelje v letu 1992 povečuje 
mednarodno priznanje, naraščajoče devizne rezerve, pravo- 
časno odplačevanje mednarodnih dolgov Republike Slove- 
nije in manjša stopnja inflacije kot pri sosedih bivše Jugosla- 
vije, zmanjšuje pa ga nesprejeta privatizacijska zakonodaja, 
gospodarska kriza, padanje tržnega deleža v bivšem jugoslo- 
vanskem prostoru in vojne razmere v soseščini. 

14. REGIONALNI RAZVOJ IN POLITIKA 

Tudi za zadnje leto je značilno hitro slabšanje ekonomskega 
položaja nekaterih industrijsko najbolj razvitih občin kot so 
Maribor, Kranj, Jesenice, Ravne na Koroškem, Trbovlje in 
druge kar je povezano s težavami v panogah industrije, ki so 
marsikje temelj gospodarstva posamezne občine - npr. v črni 
metalurgiji, premogovništvu, tekstilni industriji. Te občine so 
bile tudi med prvimi, ki so se soočile s hitro naraščajočo 
brezposelnostjo. 

Finančni rezultati gospodarstva za leto 1991 kažejo, da so 
v sorazmerno boljšem položaju občine v osrednji slovenski 
regiji (predvsem ljubljanske občine) ter občine v dolenjski, 
goriški, obalno-kraški in pomurski regiji. Njihova gospodar- 
ska struktura je bolj pestra, večji imajo delež terciarnega 
sektorja (npr. Koper, Piran, Sežana...), uspešneje pa so se 
tudi preusmerile na tuje trge (npr. Novo mesto, Nova Go- 
rica.. .). 
Med uspešnejšimi občinami najdemo tudi območja, ki so 
imela v preteklosti (nekatera do začetka leta 1991) status manj 
razvitih občin oziroma območij (Lenart, Šentjur pri Celju, 
Šmarje pri Jelšah, Ormož). Te občine v razvoju sicer še vedno 
zaostajajo za republiškim povprečjem, vendar pa je dinamika 
njihovega razvoja hitrejša kot v sicer bolj razvitih občinah. To 
je značilno zlasti za rast družbenega proizvoda na prebivalca, 
delež zaposlenih v skupnem številu prebivalstva in stopnjo 
brezposelnosti, ki je sicer večja kot v povprečju v Sloveniji, 
vendar pa ne narašča tako hitro kot v marsikateri bolj razviti 
občini (npr. Izola, Tržič, Zagorje...). Tak razvoj je vsekakor 
tudi posledica pozitivnih učinkov pospeševanja razvoja manj 
razvitih in demografsko ogroženih območij. 

Slabši položaj manj razvitih občin pa je značilen predvsem pri 
kazalcih, ki kažejo stopnjo razvitosti človeškega faktorja 
- delež zaposlenih z višjo in visoko izobrazbo, delež študen- 
tov v skupnem prebivalstvu in delež diplomantov višjih in 
visokih šol v prebivalstvu. Tako se na primer kvalifikacijska 
struktura krepi predvsem v ljubljanskih in ostalih občinah 
osrednje slovenske regije, medtem ko imajo občine, ki so 
gospodarsko šibkejše, podpovprečno kvalifikacijsko struk- 
turo, ki se še slabša, kar predstavlja enega težjih problemov 
v nadaljnjem razvoju teh območij. 

K reševanju različne stopnje razvitosti posameznih območij in 
usmerjanju skladnejšega regionalnega razvoja je Slovenija 
sistemsko pristopila že leta 1971. Sistem je dopolnjevala in 
izgrajevala vse do danes, ko se vsebinsko in organizacijsko 
regionalna politika uresničuje na dveh nivojih. Na eni strani 
zajema razvojne projekte za razrešitev najbolj perečih razvoj- 
nih problemov (projekt Maribor jutri, prestrukturiranje rudni- 
kov rjavega premoga Zasavje, zapiranje rudnika urana žirov- 
ski vrh), na drugi strani pa se regionalna politika uresničuje 
v okviru spodbujanja razvoja demografsko ogroženih ob- 
močij. 

Za razdelitev sredstev iz naslova spodbujanja razvoja demo- 
grafsko ogroženih območij sta bila izpeljana že dva natečaja. 
V prvem je bilo lani dodeljeni 865 mio SLT posojil in nepovrat- 
nih sredstev (pretežno za gospodarsko infrastrukturo). 
V okviru letošnjega natečaja sredstva še niso razdeljena, 
v proračunu pa je predvidenih 1,5 m!rd SLT sredstev za ta 
namen. 

Mednarodne primerjave izdatkov v bruto domačem proizvodu 
za regionalne spodbude kažejo, da se Slovenija uvršča med 
države, ki izdvajajo razmeroma visok delež sredstev za te 
namene. Ta delež je leta 1986 znašal 0,51% bruto domačega 
proizvoda, leta 1990 pa 0,31%; zaradi ustavitve plačil skladu 
federacije v letu 1990 ni bilo možno izkoristiti vseh odobrenih 
olajšav - če bi bil realiziran tudi ta del olajšave, bi se delež 
dvigni na 0,45% bruto domačega proizvoda (Regionalni 'az- 
voj in regionalna politika v nekaterih evropskih državah in 
primerjava s Slovenijo, str. 20, Inštitut za ekonomska razisko- 
vanja Ljubljana, Ljubljana, 1991). Te ugotovitve potrjuje tudi 
višina izdatkov za regionalne razvojne spodbude na prebi- 
valca v problemskih regijah, ki so leta 1990 v Sloveniji znašali 
okoli 129 USD (v Nemčiji 62, na Irskem 54, v Italiji 270, 
v Franciji 10, Belgiji 94 USD; cit., str.20). 

15. CENE 

Protiinflacijski program zvezne jugoslovanske vlade je sicer 
sredi leta 1990 uspel doseči ničelno mesečno rast cen, a je 
zaradi nekonsistentnosti in nedoslednosti v izpeljavi že 
v drugi polovici leta 1990 povzročil ponovno rast cen in težko 
deformirana razmerja med ključnimi narodnogospodarskimi 
agregati, predvsem visoko precenjen tečaj dinarja do tujih 
valut. Ekonomska politika v Sloveniji je v letih 1990 in 1991 
skušala nevtralizirati negativne posledice z zadrževanjem 
plač in prihodkov javnega sektorja ter z uvedbo deviznega 
trga v obliki evidenčnih deviznih pravic marca 1991. Ekonom- 
sko politična prioriteta v letu 1991 je bila vzpostavitev plačil- 
nobilančnega ravnotežja, še posebej v času po junijski agre- 
siji JA na Slovenijo, ki je spričo dejstva, da lastnih deviznih 
rezerv praktično ni bilo, narekovala čisti sistem drsečega 
tečaja tujih valut. V obdobju december 1990-december 1991 
je tako tečaj DEM zdrsnil za 516%, cene na drobno so se 
povečale za 247%, kar je pomenilo 77% razvrednotenje 
domače valute. Glede na to, da uvoz predstavlja okoli 20% 
vrednosti bruto proizvodnje, je samo direkten učinek devalva- 
cije prispeval dobrih 40% k domači inflaciji. 

Poleg tega so bili v zadnjem lanskem četrtletju močni tudi 
cenovni učinki krčenja trga. Hipno zmanjšanje trgovinskih 
tokov z drugimi republikami po uvedbi tolarja je namreč 
okrepilo monopolni oz. oligopolni položaj nekaterih panog, 
stroške preusmerjanja prodaje iz območja drugih republik 
v pravi izvoz pa so nekateri proizvajalci skušali pokriti z višjimi 
cenami doma. 

V oktobru 1991, v mesecu uvedbe lastne valute, je bila infla- 
cija najvišja, v naslednjih mesecih se je stopnja rasti cen 
postopno zniževala in šele v aprilu se je rast cen na drobno 
spustila pod dvomestno številko. 

Tabela 8: Mesečne stopnje rasti cen v obdobju oktober 
1991-maj 1992    
 okt. nov, dec. jan. feb. mar. apr. maj 
Cene prozvajalcev 
ind. izdelkov 24,2 20,5 20,4 10,8 17,5 12,4 4,3 5,9 
Cene na drobno 21,5 18,7 15,4 15,2 11,0 11,5 5,1 6,5 
Cene živ, pot. 22,4 18,3 16,0 13,1 12,6 10,7 6.4 7,1 
Za razliko od lanskega leta je letos vpliv drsenja tolarja na rast 
cen bistveno manjši. Od konca septembra 1991 do konca 
maja je devizni tečaj (menjalniški) zdrsnil za okoli 90%, cene 
na drobno pa za 166%. Direkten vpliv devalvacije na rast cen 
je bil le okoli 10%, v zadnjih treh mesecih pa se tečaj takore- 
koč sploh ni spremenil, čeprav so cene še vedno naraščale. 
Prav tako so od januarja do maja cene infrastrukture (elek- 
trika, naftni derivati, železniški potniški promet, PTT storitve) 
zaostajale za splošno rastjo cen. 
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Od lanskega do letošnjega maja so cene industrijskih izdel- 
kov pri proizvajalcih porasle za 331,6%, cene na drobno za 
207,9% in cene življenjskih potrebščin za 292,3%. Med skupi- 
nami, ki jih zajema indeks cen na drobno, so se najbolj 
podražili industrijski živilski izdelki (za 354%), med njimi naj- 
bolj meso in mesni izdelki, mleko in maščobe ter industrijski 
neživilski izdelki (za 312%), najmanj pa storitve (za 188%). Na 
takšen porast cen hrane je vplivalo predvsem zmanjšanje 
konkurence iz bivše Jugoslavije in tujine (novouvedeni pro- 
metni davek na hrano je imel ob takšni višini podražitev 
minimalen vpliv). Višja rast cen industrijskih izdelkov od osta- 
lih cenovnih skupin je predvsem posledica pospešenega 
naraščanja v lanskem letu, medtem ko v letošnjem letu nji- 
hova mesečna dinamika ne odstopa od ostalih skupin. Cene 
proizvajalcev v industriji so najbolj od vseh povezane z giba- 
njem tečaja (večina panog, zajetih s tem indeksom, je medna- 
rodnih tradables), zato se je v zadnjih dveh letih njihova rast 
precej oddaljila od drugih cen. V letu 1990, ko je bil dinar 
močno precenjen, je rast cen proizvajalcev zaostajala, v letu 
1991, ko se je s tečajem dogajalo ravno obratno, pa prekašala 
rast ostalih cen. Letos je zato pričakovati sorazmerno uskla- 
jeno gibanje vseh cenovnih agregatov. 
II. GOSPODARSKA IN SOCIALNA POLITIKA 

1. PRORAČUNSKA POLITIKA 

V začetku leta 1991 je bil v Sloveniji postavljen nov sistem 
javnega financiranja. Izvedena je bila korenita davčna reforma 
in sprejeta zakonodaja, ki na novo ureja področje javnih 
financ. S tem postaja fiskalni sistem primerljiv s sistemi javnih 
financ v državah s tržnim gospodarstvom. 

Integralni proračun je postal finančni instrument, preko kate- 
rega se usmerjajo sredstva za financiranje vseh oblik javne 
porabe. Izven proračunov so se v letu 1991 oblikovala in 
razporejala samo sredstva pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, v letu 1992 pa se bodo tudi sredstva za zdrav- 
stveno zavarovanje. 
Nov sistem direktnih davkov pomeni temeljito revizijo in 
zmanjšanje dotlej preštevilnih davkov in prispevkov, različnih 
davčnih in prispevnih osnov ter davčnih virov. Kot glavni 
podjetniški davek je uveden davek od dobička pravnih oseb, 
kot glavni osebni davek pa dohodnina, prispevke so zadržali 
samo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno 
zavarovanje in zaposlovanje. 

V letu 1991 začeta davčna reforma se je nadaljevala v letoš- 
njem letu, ko je bil v februarju sprejet nov zakon o davku na 
promet proizvodov in storitev. Prometni davek je še vedno 
enofazni davek v končni domači potrošnji, bistveno pa se je 
zmanjšalo število tarifnih številk, število stopenj ter razpon 
med njimi. Stopnje so določene tako, da je večina proizvodov 
obdavčena po splošni stopnji, ki je po višini podobna sploš- 
nim stopnjam v sosednjih državah. Z novim sistemom se širi 
davčna osnova, kar omogoča nižjo splošno stopnjo in večjo 
nevtralnost prometnega davka. Zmanjšanje števila tarifnih 
številk in stopenj poenostavlja sistem obračuna prometnega 
davka in zmanjšuje administrativne stroške. Ker velja novi 
sistem šele od februarja in ker še vedno velja sistem akontira- 
nja in poračunavanja, je zaenkrat še nemogoče oceniti nje- 
gove finančne učinke. Ob sprejetju zakona se je predvidevalo, 
da bo glede na stari zakon njegov skupni finančni učinek 
nevtralen. 

V mesecu marcu letos je bila sprejeta nova zdravstvena zako- 
nodaja, ki je privedla do novih sprememb na področju jav- 
nega financiranja. Zdravstveni prispevek je prihodek zdrav- 
stvenega zavarovanja in ne proračuna. S tem je bila tudi 
odpravljena sporna točka davčnega sistema, ko so bili sicer 
namensko opredeljeni prispevki kot prihodek vključeni v pro- 
račun, uporabljali pa so se za realizacijo celotnega integral- 
nega proračuna. 

Celotna poraba javnega sektorja (brez odplačil kreditov, kar je 
skladno z metodologijo mednarodnega denarnega sklada in 
zato tudi omogoča primerjavo med različnimi državami) je 
v letu 1991 predstavljala 40,5% bruto domačega proizvoda. 
V tem so pokojnine in invalidnine znašale 11,2% bruto doma- 

čega proizvoda, zdravstveno varstvo 5,1%, ostala poraba na 
ravni republike 16,7% in poraba na ravni občin 6,7% bruto 
domačega proizvoda. Glede na leto 1990 se je celotna javna 
poraba v letu 1991 realno zmanjšala za 32,5%. 

Tabela 9: Prihodki in odhodki javnega sektorja v letih 
1991-1992 (po metodologiji IMF) 

Struktura v % Primerjava z GDP 
(GOP = 100) 

1991 1992 1991 1992 

100.0 43.2 42.6 

1.5 
14.5 

45.4 
23.9 
8.4 

1.4 
13.9 

45.9 
23.6 
10.9 

0.6 
6.3 

0.6 
5.9 

19.7 19.5 
10.3 10.1 
3.6 4.7 

100.0 100.0 40.5 43.6 

I. PRIHODKI JAVNEGA SEKTORJA 
SKUPAJ (BREZ ZADOLŽEVANJA) 100.0 
V tem: 
1. Davek od dobička pravnih oseb 
2. Dohodnina 
3. Prispevki za socialno varnost 
(zdravstvo, zaposlovanje, PIZ) 
4. Prometni davki skupaj 
5. Carine in uvozne dajatve 
II. PORABA JAVNEGA SEKTORJA 
SKUPAJ 
(BREZ ODPLAČIL POSOJIL) 
V tem: 
1. Poraba na ravni republike 
(brez PIZ in zdravstva) 
2. Poraba na ravni občin 
3. Pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 
4. Zdravstvo 
III. NETO ZADOLŽEVANJE 
(ZADOLŽEVANJE MINUS 
ODPLAČILA POSOJIL) 
IV. SUFICIT (DEFICIT) JAVNEGA SEKTORJA 
(PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ 
JAVNEGA SEKTORJA) 6.5 -2.3 
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Po sprejetem proračunu republike za leto 1992, finančnem 
načrtu pokojninskega in invalidskega zavarovanja in spreje- 
tem odloku o stopnjah prispevkov za zdravstveno zavarova- 
nje, bi v letu 1992 celotna javna poraba (brez odplačil posojil) 
znašala v primerjavi z bruto domačim proizvodom 43,6%. 
V tem je predvideno, da bi pokojnine in invalidnine znašale 
11,3% bruto domačega proizvoda, zdravstvo 7,1%, ostala 
poraba na ravni republike 21% bruto domačega proizvoda in 
poraba na ravni občin 4,2% bruto domačega proizvoda. 

V letu 1992 bi se celotna javna poraba povečala realno za 
okoli 6,5% v primerjavi s preteklim letom. 

Po konsolidaciji vseh prihodkov in odhodkov javnega sektorja 
po metodologiji IMF (ki med prihodki javnega sektorja ne 
vključuje zadolževanja, med odhodki javnnega sektorja pa ne 
vključuje odplačil posojil), je bil v letu 1991 dosežen suficit 
javnega sektorja v višini 2,7% bruto domačega proizvoda. 
V letu 1992 pa se predvideni odhodki javnega sektorja lahko 
uresničijo samo ob deficitu javnega sektorja v višini 1% bruto 
domačega proizvoda. 

V zahodnih industrijskih državah je (po podatkih iz leta 1989) 
deficit državnih proračunov v razponu od 1% do 9,5% bruto 
domačega proizvoda. V nekaterih državah pa izkazujejo sufi- 
cit od 1% do 4% bruto domačega proizvoda. Suficit oz. deficit 
javnega sektorja kot je ugotovljen za leti 1991 in 1992 v pri- 
merjavi z zahodnimi industrijskimi državami ni zunaj teh ok- 

V strukturi virov javne porabe je v letu 1991 okoli 70% vseh 
sredstev odpadlo na prihodke republiškega in občinskih pro- 
računov, preostalih 30% pa na prihodke pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 

Zaradi ustanovitve zdravstvene zavarovalnice bo po predvide- 
vanjih v letu 1992 v strukturi virov javne porabe na proračun- 
ske vire odpadlo le še slabih 60%, preostalih 40% pa na 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in na zdravstvo. 
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Med viri proračunov (70% celotne javne porabe) so imeli v letu 
1991 najpomembnejši delež davki na promet proizvodov in 
storitev, ki so predstavljali dobrih 34% vseh virov proračunov. 
Znaten delež so imeli še prispevki za socialno varnost, ki so 
oblikovali 22,5% proračunskih prihodkov. Iz dohodnine se je 
oblikovalo skoraj 21% proračunskih virov, iz carin in uvoznih 
dajatev pa okoli 12%. Po svojem nizkem deležu med prora- 
čunskimi viri izstopa davek od dobička, ki obsega le 2,1% 
vseh proračunskih virov, kar je znatno manj kot v drugih 
zahodnih državah. 

V prvih štirih mesecih letošnjega leta so znašali prihodki 
javnega sektorja 103,4 milijarde sit, kar je nominalno za 
217,3% več kot v enakem lanskem obdobju. Upoštevajoč 
inflacijska gibanja v prvih štirih mesecih, so se prihodki jav- 
nega sektorja v tem obdobju realno zmanjšali za dobrih 18%. 
V tem okviru so znašala sredstva pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja 31,2 milijarde sit in so bila realno manjša 
za 23%. Vsa ostala sredstva za javne potrebe pa so v prvih 
štirih mesecih znašala 72,2 milijarde sit in so bila realno nižja 
za dobrih 16%. V tem so se v marcu in aprilu znatno hitreje 
povečevala sredstva za zdravstveno varstvo. 

Z odlokom o prispevnih stopnjah za zdravstveno varstvo se 
bodo letos znatno povečali prihodki iz prispevkov za zdrav- 
stveno varstvo. Zavezanci za prispevke bodo za naloge iz 
zakona o zdravstvenem varstvu prispevali realno okoli 23% 
več sredstev kot v preteklem letu. Ker se je v letu 1992 razširil 
tudi krog zavezancev za plačilo prispevkov za zdravstvo (PIZ, 
zaposlovanje, drugi), bodo tisti zavezanci, ki so že plačevali 
prispevke za zdravstveno varstvo v lanskem letu , plačevali 
v letu 1992 okoli 14% več prispevka kot v lanskem letu. 

Instrumenti javnih financ so svojo redistribucijsko vlogo 
opravljali tako na prihodkovni kot odhodkovni strani, pri pre- 
bivalstvu kot pri gospodarskih in negospodarskih združbah. 

Dohodnina je davek z izrazito fiskalno in redistribucijsko 
funkcijo. Progresivne stopnje obdavčenja in oprostitve so 
manj obremenjevale zavezance z nižjimi prihodki (in teh je 
vsaj med zaposlenimi več kot 50%); olajšave za vzdrževano 
družinske člane pa so dajale prednost družinam oziroma 
zavezancem, ki so skrbeli za več članov. Pravi redistribucijski 
učinek bo viden po izstavitvi odločb o plačilu dohodnine in na 
podlagi teh podatkov bi šele lahko ocenili potrebne spre- 
membe v vsebini in obsegu posameznih instrumentov. 

Mesečno je bila dejanska poprečna dohodninska stopnja 
(razmerje med vplačanimi akontacijami dohodnine in izplača- 
nimi plačami za isti mesec) nekoliko višja od predvidene in je 
znašala v poprečju leta 1991 okoli 16%. To je posledica tega, 
da nominalni mesečni rasti plač ne sledi takojšen popravek 
lestvice za izračun dohodnine, ki se popravlja z dvomesečno 
zamudo. Na ta način deluje sistem obračuna dohodnine kot 
avtomatični stabilizator. 

Na odhodkovni strani se neposredno redistribucijska funkcija 
kaže predvsem pri socialnih transferih. Dobra tretjina (med 
35% in 38%) celotne javne porabe so socialni transferi; pri- 
merljalno z nekaterimi evropskimi državami je to veliko, za 
drugimi pa še vedno zaostajamo. Tako glavni problem ta 
trenutek ni višina oz. obseg tega fenomena, pač pa njegova 
utemeljenost, povezanost z instrumenti prihodkovne strani, 
predvsem pa z načeli socialne politike, kakršno naj bi vodila 
država, ki je v prehodu iz prejšnjega sistema v tržno socialni 
sistem. Vsekakor bi transformacija načel in zakonodaje na 
socialnem področju ne smela pripeljati do večjega deleža 
javne porabe za ta namen. 

2. MONETARNA POLITIKA 

Pravna podlaga za vodenje lastne denarne politike je ^ila 
sprejeta 25.junija 1991 v obliki naslednjih zakonov: zakon 
o Banki Slovenije, zakon o bankah in hranilnicah, zakon 
o Agenciji Republike Slovenije za zavarovanje vlog v bankah 
in hranilnicah, zakon o predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvi- 
daciji bank in hranilnic, zakon o kreditnih poslih s tujino ter 
zakon o deviznem poslovanju. Od 25.junija do oktobra je bila 
v skladu z moratorijem na osamosvojitvene dejavnosti po 
Brionskem sporazumu v uporabi še jugoslovanska valuta, 
denarna politika pa se je izvajala v skladu z ukrepi Narodne 
banke Jugoslavije. 

Z odločitvijo Skupščine Republike Slovenije o uvedbi last- 
nega denarja sta bila sprejeta zakon o denarni enoti Repu- 
blike Slovenije ter zakon o uporabi denarne enote Republike 
Slovenije, zamenjava dinarjev za tolarje v razmerju 1:1 pa je 
bila opravljena v rednem roku od 9. do 11.oktobra. Banka 
Slovenije je takoj prevzela vse centralnobilančne funkcije 
v skladu z zakonodajo na denarnem področju. 

Takoj po monetarni osamosvojitvi je Banka Slovenije pričela 
zmanjševati presežno likvidnost bank. Z uravnavanjem višine 
obveznih rezerv in določitvijo reeskontnih kvot za vsako 
banko posebej je izčrpala presežno likvidnost v roku približno 
dveh mesecev, za zmanjšanje stroškov finančnega posredo- 
vanja pa je znižala stopnje obvezne rezerve z 20% na 7%. Za 
uravnavanje likvidnosti bank je Banka Slovenije decembra 
pričela izdajati blagajniške zapise v domači valuti, za nevtrali- 
zacijo velike ponudbe deviz iz prodaje stanovanj pa blagajni- 
ške zapise v tuji valuti. Postopno je zmanjševala tudi ree- 
skontne kvote in jih marca povsem ukinila. Glavni kanal 
denarne emisije je predstavljal odkup deviz, za uravnavanje 
likvidnosti bank pa je Banka Slovenije intervenirala z odkupi 
in prodajami blagajniških zapisov ter republiških obveznic. 

S privatizacijo stanovanj je prišlo konec leta do velikega 
priliva deviz v bančni sistem, postopoma pa se je krepil tudi 
neto priliv deviz iz tekočih transakcij gospodarstva s tujino. 
To je omogočilo tudi postopno liberalizacijo deviznega trga, 
ki je ob monetarni osamosvojitvi imel še precej značilnosti 
sistema evidenčnih deviznih pravic. Sproščene so bile dolo- 
čene omejitve in končno je bila decembra ukinjena še 
obvezna prodaja 30% deviznega priliva izvoznikov. Devizni 
tečaji na medpodjetniškem in menjalniškem trgu so se s stabi- 
lizacijo tečaja tolarja zbliževali z računskim tečajem Banke 
Slovenije, presežna ponudba deviz pa je maja celo znižala 
medpodjetniški tečaj pod tečaj Banke Slovenije. Sredi aprila 
je zaradi povečanih tolarskih prejemkov prebivalstva in delno 
Spekulativnih pričakovanj menjalniški tečaj za nekaj dni 
poskočil za okoli tretjino, vendar se je po odloku Banke 
Slovenije o ukinitvi obvezne mesečne izravnave prodaj in 
nakupov deviz v posamezni menjalnici vrnil celo na nižjo 
raven kot pred tem. S tem odlokom sta bila integrirana podjet- 
niški in menjalniški devizni trg. 

Analiza denarnih agregatov po uvedbi lastne valute in ocenje- 
vanje učinkovitosti ter vpliva denarne politike na inflacijo in 
gibanja v realnem sektorju je močno omejena. Prvič zaradi 
prekinitve serij denarnih agregatov, ki onemogoča uporabo 
v preteklosti opaženih zakonitosti, drugič zaradi novih sistem- 
skih okvirov delovanja gospodarstva in spremenjenega obna- 
šanja gospodarskih subjektov in tretjič zaradi velikih zamud 
pri objavljanju podatkov o monetarnih agregatih. Dejstvo pa 
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je, da se je kljub stabiliziranju nominalnega tečaja v letošnjem 
letu nadaljevala rast cen, sicer počasneje kot lansko jesen, 
a še vedno s takšno mesečno dinamiko, ki jo v stabilnih 
gospodarstvih smatrajo kot visoko na letni ravni. Podatki 
kažejo precejšnje poraste vseh denarnih agregatov v letošnjih 
mesecih, zlasti aprila in maja, tako da denarne politike v tem 
času ne bi mogli označiti kot restriktivne (še posebej če 
upoštevamo padec gospodarske aktivnosti). Koliko gre 
vzroke za to iskati v preveč popustljivi naravnanosti denarne 
politike, koliko pa v objektivnih omejitvah (velik priliv deviz, 
nerazvit finančni trg), je ob pomanjkanju relevantnih informa- 
cij iz Banke Slovenije težko reči. 

Problem deviznih depozitov prebivalstva so banke začele 
reševati same s postopnim sproščanjem deviznih vlog. 
Devizna sredstva prebivalstva so se najprej realno znižala, 
nato pa začela postopno naraščati, tako da so bila konec 
aprila, izraženo v markah, le za odstotek nižja kot oktobra 
lani. Po sprejetju stanovanjskega zakona je tolarsko varčeva- 
nje prebivalstva (predvsem vezava nad 1 mesec) hitro naraš- 
čalo, saj je ob stabilnem tečaju tolarja in zaradi mesečne 
revalorizacije postalo bolj donosno od naložb v devize. 

SREDSTVA PREBIVALSTVA V BANKAH 

TOLARSKA SKUPAJ 
VEZANA 100 3 VES 

OktPi Nov »i n-cPi *.an 3? Pen 9? Mar 93 Ap'.97 
Tolarska srodstva v stalnih cenah oktober 1991 

Banke so bile kljub majhnemu finančnemutrgu dokaj likvidne, 
težave z likvidnostjo so bile kratkotrajne. Te težave so se 
odrazile tudi na obrestni meri na medbančnem trgu denarja, 
ki so v aprilu nihale od 5% do 25% (plus revalorizacijska 
stopnja). Za kratkoročne bančne kredite veljajo še nadalje 
obrestne mere v višini R+20% in za dolgoročne R+26%. 
Vključevanje revalorizacijske stopnje (R) po eni strani zvišuje 
aktivno obrestno mero in avtomatično vnaša preteklo inflacijo 
v nove cene, po drugi strani pa prav revalorizacijska stopnja 
ohranja realno vrednost varčevanja. S spreminjanjem višine 
stopenj obvezne rezerve na depozite v bankah je Banka Slo- 
venije skušala doseči bolj ugodno ročno strukturo teh depozi- 
tov v korist depozitov, vezanih na daljši čas, in na ta način 
deindeksirati najbolj kratkoročne depozite. Monetarna poli- 
tika v tem času ni imela bistvenega vpliva na realne obrestne 
mere bank. Visoka bančna marža je povezana z znanimi 
slabostmi slovenskega bančnega sistema, ki jih bo mogoče 
odpraviti le z učinkovitim programom sanacije bančnega si- 
stema. 

Z likvidnostnimi težavami se v večji meri kot banke ubada 
gospodarstvo. Po podatkih SDK je imelo v aprilu blokirane 
žiro račune nad 5 dni 1.328 podjetij s 171.115 zaposlenimi iz 
gospodarstva in 95 podjetij s 19.984 zaposlenimi iz negospo- 
darstva. Po rahlem padcu v februarju število podjetij in zapo- 
slenih ponovno narašča. Ob 50% porastu cen med januarjem 
in aprilom letos je povprečen znesek blokacije v gospodar- 
skih podjetjih višji za 31%, število zaposlenih za 4%, povpre- 
čen znesek na zaposlenega pa za 25%. 

3. ZUNANJETRGOVINSKA IN TEČAJNA POLITIKA 

Zaostrene devizno likvidnostne razmere so v začetku leta 
1991 prisilile Slovenijo, da je znotraj jugoslovanskega mone- 

tarnega in deviznega sistema uvedla poseben sistem evidenč- 
nih deviznih pravic, s katerimi se je zaščitila pred nerazumno 
politiko visoko precenjenega tečaja dinarja zvezne vlade. 
Z uvedbo evidenčnih deviznih pravic ter z dopolnili in spre- 
membami tega sistema v naslednjih mesecih se je tečaj obli- 
koval na podlagi ponudbe in povpraševanja na ljubljanski 
borzi, konkurenčnost izvoza, ki je bila ob zadrževanju urad- 
nega tečaja v letu 1990 kritično nizka, pa se je s tem bistveno 
popravila. Julija je tako realni devizni tečaj, merjen s cenami 
na drobno, že dosegel raven iz decembra 1989, merjen 
s cenami proizvajalcev industrijskih izdelkov pa je bil za okoli 
30% višji kot decembra 1989. 

Ob uveljavitvi denarne samostojnosti sta bila uvedena medpo- 
djetniški in menjalniški devizni trg, Banka Slovenije pa je 
začetni tečaj tolarja do DEM postavila v razmerju 32:1, kar je 
bilo dobrih 10% nad tedanjim borznim tečajem evidenčnih 
deviznih pravic oziroma na ravni realnega tečaja iz aprila 
1988. Tečaj Banke Slovenije je bil izključno računski tečaj, 
tečaj na medpodjetniškem in menjalniškem trgu pa je dolo- 
čala ponudba in povpraševanje po devizah. Z drsenjem tečaja 
v mesecih do konca leta 1991 je medpodjetniški tečaj nemške 
marke v primerjavi z decembrom 1990 porastel za 516%, kar je 
ob upoštevanju rasti cen na drobno pomenilo kar za 77% višji 
realni tečaj. 

GIBANJE REALNEGA EFEKTIVNEGA TEČAJA 
INDEKSI - 1989 = 100 
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CENE NA DROBNO   PROIZVAJAL CENE 
KoSara valut: 5C % USD. 50 % DEM 

Kljub zelo ugodnemu izhodiščnemu položaju izvoznikov 
oktobra je dohodkovna privlačnost izvoza zarad nezaustav- 
Ijene rasti domačih cen v kasnejših mesecih ponovno popuš- 
čala. Večja ponudba deviz, ustvarjena s presežkom plačilne 
bilance ter prodajo deviz prebivalstva zaradi odkupa stano- 
vanj in zmanjšanje uvoznega povpraševanja zaradi gospodar- 
ske depresije so pripeljali do tega, da sta se medpodjetniški in 
menjalniški tečaj stabilizirala in se povsem približala račun- 
skemu tečaju Banke Slovenije; konec maja je bil medpodjet- 
niški tečaj celo nekoliko nižji od tečaja Banke Slovenije. 
Realni tečaj DEM konec maja 1992 primerjavi s koncem leta 
1990 je le še za 31,6% višji, v primerjavi z decembrom 1989 pa 
je bil tolar že precenjen za okoli 22% (merjeno z cenami na 
drobno). Nekoliko bolj ugodno sliko daje realni devizni tečaj, 
izračunan z uporabo rasti cen proizvajalcev industrijskih iz- 
delkov. 

Konkurenčnost slovenskega gospodarstva na tujem trgu pa 
ne opredeljuje le tečajna politika, ampak tudi gibanje doma- 
čih narodnogospodarskih stroškov (javne porabe, osebnih 
dohodkov, obresti). Ti stroški, preračunani na enoto proiz- 
voda in prikazani v DEM po veljavnih transakcijskih tečajih,' 
kažejo slabšanje konkurenčnosti vse do konca leta 1990, saj 
so stroški za osebne dohodke in javno porabo v tem obdobju 
enormno porastli. Od začetka leta 1991 pa se konkurenčnost 
slovenskega gospodarstva na tujih trgih konstantno izbolj- 
šuje, tako da so bili stroški dela in javne porabe na enoto 
proizvodnje v zadnjem kvartalu lani v primerjavi z istim 
obdobjem 1990 že za 62% oz. za 48% nižji. 
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NARODNOGOSPODARSKI STHOSKI NA ENOTO 
PROIZVODNJE V MIO DEM 
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 JAVNA PORABA BOD CBRESTI 

V letošnjih prvi mesecih so tako stroški dela kot javnega 
sektorja v rahlem porastu, delno zaradi povečanja notranje 
kupne moči plač kot zaradi stabilnega nominalnega tečaja 
tujih valut. V primerjavi s preteklostjo je tudi takšna raven 
konkurenčnosti še vedno zelo ugodna, vendar so se razmere 
z osamostvojitvijo in izgubo nekdanjega jugoslovanskega 
trga tako korenito spremenile, da razmerja iz preteklosti ne 
dajejo zanesljive opore pri ocenjevanju sedanjosti in prihod- 
nosti. V okviru jugoslovanskega gospodarstva^je imela Slove- 
nija tradicionalen presežek v menjavi s tujino in s tem, ob 
nespremenjenih ostalih pogojih, nižji dolgoročni ravnotežni 
devizni tečaj kot ostala Jugoslavija. Z izgubo trgov v nekdanji 
Jugoslaviji se radikalno menja struktura ponudbe in povpra- 
ševanja ter relativnih cen, ki se v prvi vrsti kaže kot poslabša- 
nje odnosov menjave (terms of trade). Blago, ki so ga sloven- 
ski proizvajalci prodajali v ostalo Jugoslavijo, v zavetju 
skupne carinske zaščite navzven, bo na svetovnem trgu 
mogoče prodajati le po nižjih cenah, izpad dohodka pa lahko 
izvoznikom nadomesti le ustrezno višji tečaj ali nižji stroški. 
Poleg tega učinka moramo upoštevati še dejstvo, da si mora 
Slovenija kot samostojna država zagotoviti primerno raven 
deviznih rezerv, kar je mogoče le z ustvarjanjem presežka 
tekočih transakci tujin i tem ustrezn visok ravn mednarodn 
konkurenčnosti T razlog n dopuščajo vsa n krate rok nadalj- 
njeg naraščanj realni plač o držav p zahtevaj omejevaln politik 
izdatko i znižanj stroško gospodarstva predvse znižanje sto- 
pen uvozni dajatev. 

Povprečna stopnja carinske obremenitve slovenskega gospo- 
darstva je bila v lanskem letu 23,5% (v polletju pa 25,3%), ob 
upoštevanju oprostitev pa je bila za okoli 10 odstotnih točk 
nižja. Do zmanjšanja uvoznih davščin je prišlo v decembru 
1991, ko je bila z ukinitvijo veljavnosti zveznega odloka 
o posebni uvozni taksi, uvozna obremenitev znižana za 7,5% 
(izjema so alkoholne pijače in tobačni izdelki). Razbremenje- 
vanje gospodarstva z uvoznimi davščinami se letos nadaljuje. 
Postopno se znižujejo davščine za izravnavo davčne obreme- 
nitve s širjenjem obsega blaga, za katerega se plačuje znižana 
1% davščina (splošna stopnja je 8,5%). Za uvoz surovin in 
reprodukcijskega materiala, ki se ne proizvaja doma, velja 
z junijem letos za 50% nižja carinska stopnja, posebna nižja 
stopnja pa velja pri uvozu surovin reprodukcijskih materialov 
in polizdelkov po pogodbah o dolgoročni kooperaciji. V celoti 
je oproščen carine tudi uvoz surovin in reprodukcijskih mate- 
rialov, namenjenih proizvodnji za izvoz, v primeru, da ta 
presega uvoz za 30% (prej je moral biti izvoz večji od uvoza za 
50%). Za uvoz nove opreme in opreme, stare do tri leta 
(predpogoj, da je ne proizvajamo v Sloveniji) in je namenjena 

1 Za stroške javne porabe so uporabljeni celotni prihodki javnega 
sektorja po evidenci B2 Službe družbenega knjigovodstva, za katere 
pa imamo primerljive podatke le od sredine leta 1990; masa sredstev za 
bruto osebne dohodke je podatek Zavoda za statistiko, plačila za 
obresti pa so povzeta po evidenci R1 Službe družbenega knjigovod- 
stva. 

modernizaciji proizvodnje in novim naložbam, se je v začetku 
junija carinska stopnja znižala za 80% glede na dosedanjo 
predpisano (izjema so pisarniška oprema in motorna vozila, ki 
jih izdelujemo doma). Po grobih ocenah je možno govoriti 
o globalnem učinku razbremenjevanja z uvoznimi dajatvami 
za okoli 10% točk v primerjavi z lanskim letom. 

4. PLAČE IN PREJEMKI OD DELA 
V letu 1991 je povprečna plača na zaposlenega realno padla 
za 12,1% glede na preteklo leto;2 zaradi pospešenega padanja 
v drugi polovici lanskega leta je bila njena decembrska raven 
za 35,6% nižja kot decembra 1990 (v negospodarstvu za 
42,9%). V začetku leta 1992 se je padanje umirilo, v aprilu pa 
je zaradi poračuna plač po zaključnem računu ter poračuna 
za nazaj prišlo do 12% realnega porasta plač glede na marec. 
Realni porast plač v celem letu 1992 bi bil tudi s tem še vedno 
v okviru ravnotežnih makroekonomskih razmerij, če se od 
sedaj realne plače ne bi več povečevale. 

Poleg zniževanja uvoznih dajatev so bili ukinjeni praktično vsi 
količinski kontingenti (izjema so le tekstilni proizvodi in kme- 
tijstvo). Tako je praktično ves uvoz na režimu »prosto«, na 
dovoljenjih pa 0,5% uvoza. 
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Distribucija plač kaže, da je vedno večji delež zaposlenih 
s plačo, ki je nižja oziroma enaka povprečni plači. Po podat- 
kih za september 1991 je ta delež zaposlenih že okoli 68% (od 
tega v gospodarstvu 70%, v negospodarstvu pa 50%), okoli 
4% delavcev pa ima nižjo plačo od zajamčene. Skupaj z naraš- 
čanjem števila brezposelnih se torej delež eksistenčno ogro- 
ženega prebivalstva povečuje. 
Zajamčena plača je bila v letu 1991 povečana v aprilu, juliju in 
oktobru ter v letu 1992 v januarju, marcu in maju. Dosledno 
upoštevanje razmerja zajamčene plače do košarice življenj- 
skih potrebščin bi zaradi velikega padca realne povprečne 
plače podrlo notranja razmerja v podjetjih, saj bi v letošnjem 
letu tako določena zajamčena plača presegala 60% pov- 
prečne plače. 

V letih 1990 in 1991 se je bistveno povečal obseg drugih 
prejemkov od dela (prejemki od dela po pogodbi, avtorski 
honorarji, regres za družbeno prehrano, regres za letni 
dopust, kilometrina, dnevnice, itd.). V obdobju pred letom 
1990 so ti prejemki brez izdatkov za družbeno prehrano pred- 
stavljali okoli 15% sredstev neto plač, v letu 1990 se je ta delež 
dvignil na okoli 24%, lani pa na okoli 34%. 
Podatki iz zaključnih računov kažejo, da nematerialni stroški 
(brez davkov in prispevkov), ki zajemajo predvsem prejemke 
od dela, bistveno hitreje naraščajo v privatnih podjetjih in 
podjetjih z mešano lastnino kot pa v družbenih podjetjih. Ker 
se iz teh sredstev ne plačujejo obveznosti za javno porabo 
v enaki meri kot iz plač ali iz dobička, je zelo verjetno, da jih 
predvsem privatna podjetja izplačujejo namesto plač. Pri- 
vatna podjetja zaposlujejo okoli 3% zaposlenih v gospodar- 
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stvu, za plače pa namenjajo le 1,3% vseh sredstev za plače 
v gospodarstvu. Pri podjetjih z mešano lastnino se oba deleža 
gibljeta okoli 10%. 

Će bi k sredstvom neto plač prišteli še druge prejemke od 
dela, vključno z družbeno prehrano, bi znesek teh sredstev, 
preračunan na zaposlenega, v letu 1991 realno upadel za 
okoli 6 odstotnih točk manj kot same plače. Vendar je ta 
izračun potrebno upoštevati z določeno previdnostjo, ker se 
prejemniki drugih prejemkov od dela ne pokrivajo avtoma- 
tično s prejemniki plač. Vsekakor pa bi bilo potrebno s spre- 
membami davčne politike izenačiti položaj prejemnikov plač 
in položaj prejemnikov drugih prejemkov od dela, tako da bi 
se iz obeh vrst sredstev plačevali enake obveznosti za javno 
porabo. 

Področje plač je v letu 1991 urejal zakon o plačah za podjetja 
in zavode s pretežno družbeno lastnino. Zaradi zmanjšane 
prodaje in proizvodnje ter likvidnostnih težav je rast plač 
precej zaostajala za okviri, ki jih je dopuščal zakon. V mesecu 
novembru je bila v zakon vgrajena še dodatna omejitev za 
podjetja z nadpovprečnimi plačami. Po izteku veljavnosti 
zakona o plačah so marca letos začeli veljati okvirni pogoji iz 
kolektivne pogodbe za gospodarstvo. 
V letu 1991 bi se morala skleniti tudi kolektivna pogodba za 
področje negospodarstva, vendar se je zaradi problema izho- 
diščne plače dogovarjanje zavleklo do oktobra leta 1991. 
Tekom leta 1991 se je razmerje povprečnih plač v negospo- 
darstvu do plač v gospodarstvu hitro zniževalo iz sorazmerno 
visoke ravni v letu 1990 na najnižje razmerje ravni v zadnjih 
petih letih. Zaostajanje plač v negospodarstvu je povzročilo 
veliko nezadovoljstva, ki je pospešilo uveljavitev kolektivne 
pogodbe za negospodarstvo v mesecu oktobru. Sočasno je 
bil sprejet Sklep o določitvi kalkulativnih osnov za določitev 
obsega sredstev za plače delavcev v zavodih, ki se financirajo 
iz proračunov. S tem so bila sprejeta nova pravila za določitev 
plač v negospodarstvu.Z zakonom o plačah v šolstvu, skle- 
pom in panožnimi kolektivnimi pogodbami so bila sprejeta 
razmerja med tarifnimi razredi oziroma med vrstami tipičnih 
delovnih mest. 
Na osnovi tako sprejetih dokumentov so se razmerja ravni 
začela popravljati ter so v začetku letošnjega leta v povprečju 
celo nekoliko presegla razmerja ravni, dogovorjena v obdobju 
1986-1990. Po skupinah dejavnosti je realizirano razmerje 
ravni plač dokaj usklajeno z dogovorjenimi razmerji ravni 
v obdobju 1986-1990, nekatera odstopanja pa so verjetno 
odraz izvajanja novega pravila pri oblikovanju razmerij med 
tarifnimi razredi oziroma vrstami tipičnih delovnih mest. 

5. POLITIKA ZAPOSLOVANJA IN REŠEVANJA PROBLEMOV 
BREZPOSELNOSTI 

Pravice in programi iz zavarovanja za primer brezposelnosti 
ostajajo osnova za zagotavljanje socialne varnosti brezposel- 
nih. Glavna prejemka sta denarno nadomestilo in denarna 
pomoč, ki ju je v letu 1991 prejemalo v povprečju že 30 tisoč 
upravičencev oz. 40% registriranih nezaposlenih (v letu 1990 
12.900 upravičencev oz. 29% nezaposlenih). Oba prejemka 
sta časovno omejena in v najugodnejših primerih ugasneta 
skupaj po treh letih, običajno pa prej. Brezposelnih s čakalno 
dobo nad tri leta je bilo decembra 1991 že blizu 8,5 tisoč, 
s čakalno dobo 1 -3 leta pa skoraj 30 tisoč. Tako je jasno, da 
se bo v letu 1992 poleg povečanega pritiska na prejemke iz 
naslova zavarovanja za primer brezposelnosti povečal še 
močneje kot dosedaj tudi pritisk na socialnovarstvene po- 
moči. 

V okviru zavarovanja za primer brezposlenosti se izvajajo tudi 
programi priprave na zaposlitev, v katere je bilo lani, skupaj 
s sofinanciranjem pripravništva, vključenih preko 19 tisoč 
oseb. Programi so pomembni tako za zaposlovanje mladih 
kot za razreševanje zaposlovanja premalo ali neustrezno izo- 
braženih delavcev, katerih delež v strukturi brezposelnih se 
povečuje. Z ukrepi in programi za razreševanje presežnih 
delavcev, ki zajemajo sofinanciranje prekvalifikacij delavcev 
in sofinanciranje dokupov delovne dobe zaradi upokojitve, je 
bilo poskrbljeno za prek 46 tisoč presežnih delavcev. Nadalj- 
njih 5 tisoč brezposelnih je bilo vključenih v programe aktivne 
politike zaposlovanja, ki so namenjeni predvsem neposred- 

nemu poseganju na trg dela in se izvajajo iz proračunskih 
sredstev. Javnih del se je udeležilo 1.248 oseb, v okviru 
javnega razpisa za sofinanciranje novih delovnih mest je 
našlo delo preko 2.000 brezposelnih, 140 oseb pa si je delo 
zagotovilo s pomočjo programov za spodbujanje samozapo- 
slovanja, ki se jih je sicer udeležilo približno 2000 brezposel- 
nih delavcev. 

V ta sklop sodijo tudi programi za preprečevanje rasti brezpo- 
selnosti oziroma ohranjanje zaposlitev, kjer je to ekonomsko 
in tržno utemeljeno (nadomeščanje dela stroškov za ohranja- 
nje delovnih mest ob programskih preusmeritvah podjetij, 
zagotavljanje stalnosti zaposlitve v sezonskih dejavnostih). 
S pomočjo teh programov je bilo v letu 1991 ohranjenih 
približno 50 tisoč delovnih mest, predvsem v industriji, grad- 
beništvu, turizmu in gostinstvu. 

Stroški socialnih transferov iz zavarovanja za primer brezpo- 
selnosti so skupaj s proračunskimi sredstvi za aktivno politiko 
zaposlovanja narasli od 0,8% bruto domačega proizvoda 
v letu 1990 na 1,76% v letu 1991. Od tega je bilo iz sredstev 
prispevka za zavarovanje za primer brezposelnosti pokrito 
okrog 74% (v letu 1990 le 50%), kar približno odgovarja 
izplačilom za denarna nadomestila in denarne pomoči. Za vse 
ostale programe in ukrepe skupaj je bilo torej v letu 1991 
namenjen približno enak realen obseg sredstev kot v letu 
1990, ki je bilo izjemno zlasti glede stroškov razreševanja 
presežnih delavcev. 

Poleg programov za preprečevanje rasti in razreševanja pro- 
blemov brezposelnosti ter presežnih delavcev, ki se financi- 
rajo preko Ministrstva za delo, imajo na zmanjševanje ozi- 
roma počasnejSo rast nezaposlenosti vpliv tudi nekateri pro- 
grami intervencij v gospodarstvo, ki jih financirajo ministrstvo 
za energetiko (prezaposlovanje delavcev RUŽV in premogov- 
nikov), ministrstvo za industrijo in gradbeništvo (financiranje 
sanacijskih programov za prestrukturiranje industrije), mini- 
strstvo za malo gospodarstvo (pospeševanje razvoja podjetni- 
štva), ministrstvo za planiranje (pospeševanje razvoja demo- 
grafsko ogroženih območij) ter ministrstvo za znanost in 
tehnologijo (spodbujanje razvoja tehnološko zahtevnega 
podjetništva). Za vse te programe skupaj je bilo v letu 1991 
namenjenih okoli 0,6% bruto domačega proizvoda.Stroški 
socialnih transferov za primer brezposelnosti bodo po seda- 
njih predvidevanjih v letu 1992 že skoraj dosegli 2% bruto 
domačega proizvoda. Če se bo uresničila ostrejša politika 
odpuščanja presežnih delavcev, se bo v letu 1992 število 
upravičencev do denarnih nadomestil in pomoči skoraj pod- 
vojilo. Potrebe po razreševanju presežnih delavcev se bodo 
sicer prepolovile, zato pa se bo nujno povečal obseg social- 
novarstvenih pomoči. 

6. POLITIKA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI IN SOCIALNA 
POLITIKA 

Uvajanje reform, ki omogočajo oblikovanje tržnega sistema, 
ni omejeno le na gospodarski podjetniški sektor, ampak se 
pomembne spremembe dogajajo tudi v t.i. družbeni infra- 
strukturi. V dejavnostih javnih služb je z novimi zakoni uveden 
pluralizem izvajalcev, oblik in financiranja, konkretne izpe- 
ljave pa so (bodo) definirane v področnih zakonih. Po spre- 
jetju zakona o zavodih so se prejšnje izvajalske organizacije 
v družbenih dejavnostih preoblikovale v zavode. Njihova 
osnovna značilnost je, da delujejo na neprofitni osnovi in da 
imajo pri njihovem upravljanju ustanovitelji večjo možnost 
vpliva. Vsa spremljajoča zakonodaja in drugi predpisi o poslo- 
vanju še niso sprejeti, zato vloga ustanoviteljev pri pokrivanju 
morebitne negativne razlike med prihodki in odhodki ni 
dokončno opredeljena. 
Največja sprememba v družbenih dejavnostih je uvedba razpi- 
sov za izvajanje dejavnosti. V povezavi z izdajanjem koncesij, 
oblikovanjem mreže javne službe in s financiranjem odpirajo 
razpisi možnost večje konkurenčnosti tudi v iavnih službah. 
Dokler ne bodo v večji meri v izvajanje vključeni tudi zasebniki 
in družbe v zasebni lasti, bo to glavna oblika za preverbo in 
selekcijo ekip v javnih zavodih. 

Novi sistemi zahtevajo v letošnjem letu dopolnitev normativ- 
nih podlag (podzakonski akti: standardi, normativi, pravilniki, 
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razpisi, katalogi ipd.), če hočemo, da bo v letu 1993 v resnici 
možno govoriti o novem sistemu javnih služb na področjih 
šolstva, znanosti, zdravstva in kulture. Zaradi boljšega nad- 
zora nad sredstvi zavarovancev v pokojninskem in zdravstve- 
nem zavarovanju pa bo potrebno čimprej sprejeti tiste pred- 
pise o obveznih evidencah, ki jih morajo voditi v obeh zavaro- 
valnicah. Sprejeti bo treba tudi predpise za oblikovanje in 
vodenje prostovoljnega zavarovanja na teh dveh področjih. 

V letu 1991 je bilo poslovanje v družbenih dejavnostih v veli- 
kih težavah zaradi krčenja prihodkov od proračunov. Skoraj 
celotna ustvarjena izguba v višini 1,4 mlrd SLT je odpadla na 
zdravstvene zavode. Tudi zato so zavodi pričeli bolj skrbno 
poslovati, z racionalizacijo pa je treba letos nadaljevati in jo 
primerno novim sistemskim podlagam tudi normativno ure- 
diti. 

Pluralizacija izvajanja in financiranja bo omogočala širitev 
tistih oblik dejavnosti, ki niso opredeljene kot javne službe. 
Potrebe in možnosti so na vseh področjih, zakonskih ovir pa 
praktično ni več. 

Materialna in socialna varnost prebivalstva ter skrb za otroke 
in družino (širša socialna politika), ki se zagotavlja in omo- 
goča z denarnimi prejemki prebivalstva, storitvami javnih 
služb, zavarovanjem, davčnimi olajšavami in neformalnimi ter 
prostovoljnimi dejavnostmi, pridobiva novo podobo skladno 
z izhodišči socialne politike in socialnega programa. Že lani je 
bil sprejet zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti, letos zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. Po sprejetju zakona o socialnem varstvu, ki je 
v zadnji fazi parlamentarne obravnave, in zakona o družinskih 
prejemkih bo zagotovljena minimalna socialna varnost soci- 
alno ogroženim ter skrb za otroke in družino. Tako se bo 
v letošnjem letu zaključilo obdobje normativnega prestruktu- 
riranja tega področja življenja ljudi, šele v prihodnjem letu pa 
bodo novi sistemi zaž'veli v polni meri. 

Število upravičencev do prejemkov za ožjo socialno varnost 
narašča. V okviru tega število upravičencev do socialnih 
pomoči kot edinega vira preživljanja, zaradi demografske 
strukture stalno upada, kar pa ne velja za ostale. Leta 1990 je 
denarno pomoč kot dopolnilni vir preživljanja, začasno in 
enkratno denarno pomoč, denarno pomoč otrokom in sub- 
vencijo stanarine prejemalo 198.405 upravičencev ali 10,0% 
prebivalstva oziroma 31,0% gospodinjstev, leta 1991 pa 
214.245 upravičencev, kar je predstavljalo 10,8% prebivalstva 
oziroma 33,4% gospodinjstev. Po ocenah za leto 1992 bo teh 
prejemnikov 228.070, kar bo pomenilo 11,4% prebivalstva 
oziroma 35,5% gospodinjstev. 

^Čeprav zakon o socialnem varstvu še ne velja, pa predvsem na 
področju socialnega varstva starih že delujejo privatne oblike 
dejavnosti in prostovoljnega dela. Ustanavljajo se podjetja za 
nuđenje različnih storitev starim na domu, tudi domovi za 
stare pogodbeno sodelujejo s privatnimi izvajalci tako, da je 
na tem področju pestrejša ponudba različnih programov in 
omogočena večja izbira. To pa ne velja za varstvo in vzgojo 
predšolskih otrok, ki razen redkih izjem ostaja v vrtcih, ki 
v okviru obstoječe institucionalne mreže ohranjajo svoj 
monopolni položaj. 

7. TEHNOLOŠKA POLITIKA 

V letu 1991 je bila za raziskovalno razvojno (RR) dejavnost 
v proračunu predvidena 25 odstotna realna rast, predvsem na 
račun aplikativnih in razvojnih dejavnosti ter prevzema biv- 
šega zveznega sklada za razvoj. Delež realiziranih sredstev iz 
javnih virov je znašal 0,88% bruto domačega proizvoda. Tako 
so sredstva, ob obdržani realni ceni storitve, zadoščala za 
plačilo 500 FTE pri temeljnih raziskavah in poprečno 1200 
novih raziskovalcev v usposabljanju. Okrog 2 mio DEM je bilo 
realiziranih za uvoz opreme, kar pa je bilo dovolj le za pokritje 
stroškov financiranja že uvožene opreme. 
Raziskovalne organizacije so v skladu z zastavljeno politiko 
v zelo majhnem številu transformirane v javne zavode; finan- 
ciranje se še vedno izvaja večinoma projektno. 
V letošnjem proračunu je predvideno povečanje sredstev za 
raziskovalno in razvojno dejavnost na 0,94% bruto domačega 
proizvoda. Povečanje je namenjeno spodbujanju tehnološko 

zahtevnega podjetništva in ustanavljanju tehnoloških parkov. 
Za to namenjena sredstva naj bi sčasoma prerasla v sklad za 
financiranje aplikativnih projektov do ravni poskusne proiz- 
vodnje. Glede na to, da predstavljajo sredstva iz javnih virov 
dobro tretjino vseh sredstev, ki se namenjajo za RR dejavnost, 
ocenjujemo, da Slovenija za te namene porablja okoli 2,5% 
bruto domačega proizvoda, kar je v relativni vrednosti na 
ravni srednje razvitih držav. 

Spremembe v strukturi izdatkov za RR dejavnost so bile 
v zadnjem letu usmerjene v podporo raziskovalnih projektov, 
ki so se bolj približali proizvodnji novih izdelkov. Delež sred- 
stev, namenjenih sofinanciranju aplikativnih raziskav, se je 
v zadnjih dveh letih povzpel od 20 na 45 % denarja, ki je 
v proračunu namenjen RR dejavnosti. Pri sofinanciranju se 
dosledno kontrolira vložek proizvodnih organizacij. 

III. KRATKOROČNE PERSPEKTIVE IN OCENE DO KONCA 
LETA 1992 

Leto 1992 bo označevalo prilagajanje gospodarstva novim 
tržnim razmeram, predvsem s preusmerjanjem prodaj in 
nabav z bivšega jugoslovanskega trga v pravo mednarodno 
menjavo, začetek procesa sanacije bank in prestrukturiranja 
podjetij ter vzpostavljanje reda na finančnem področju, kjer 
so se tudi po sili lanskih razmer nakopičila največja neravno- 
težja. Odpravljanje finanči.ih neravnotežij je eden od pogojev 
za zmanjšanje inflacije kot najvišje ekonomskopolitične pri- 
oritete v letošnjem letu in za ustvarjanje razmer, brez katerih 
ni mogoč izhod iz gospodarske krize. Če ne bo prihajalo do 
zapletov in zastojev, naj bi bila letos končno sprejeta zakono- 
daja za lastninjenje podjetij in temeljni pravni okvir za delova- 
nje tržnega gospodarstva. 

Prva normativna faza oblikovanja gospodarskega sistema 
(vsaj najpomembnejših zakonov) bi bila lahko zaključena do 
konca leta, medtem ko bo nova ureditev dobila izoblikovano 
sistemsko podobo šele v letu 1993, ko je pričakovati močnejše 
delovanje pozitivnih učinkov dotlej izvedenih strukturnih re- 
form. 

Slovensko gospodarstvo vstopa v drugo polovico leta 1992 
z mešanimi trendi. Na eni strani še niso premagani kontrakcij- 
ski učinki zaradi izgube nekdanjega jugoslovanskega trga ter 
inflacija, na drugi strani pa trendi v nekaterih gospodarskih 
dejavnostih nakazujejo, da je dno krize že mimo. Ker je bilo 
nazadovanje gospodarske aktivnosti najbolj intenzivno 
v drugi polovici lanskega leta, primerjave letošnjega z enakim 
lanskim obdobjem prikazujejo še vedno globoke padce; 
v drugi polovici leta se bo dogajalo obratno. Na to igro 
indeksov opozarjamo zaradi tega, ker imajo v nadaljevanju 
prikazane projekcije rasti glavnih narodnogospodarskih agre- 
gatov za celo leto 1992 še vedno negativne predznake, čeprav 
bodo mnogi med njimi v resnici tekom leta naraščali glede na 
december 1991. 

V projekcijah glavnih narodnogospodarskih agregatov do 
konca leta (glej Tabelo 10 v nadaljevanju) izhajamo na eni 
strani iz dosedanjih trendov, na drugi pa iz ciljev in nalog 
ekonomske politike, ki jih narekujejo sedanje gospodarske 
razmere in nov položaj Slovenije kot samostojne države 
z majhnim gospodarstvom. Ker je povečanje mednarodne 
menjave ključni vzvod za preseganje gospodarske recesije, so 
temu cilju prirejene vse projekcije elementov domačega pov- 
praševanja in razmerij v primarni in končni delitvi bruto doma- 
čega proizvoda. 
Predvidevamo, da bi se ob ustrezni podpori ekonomskih 
ukrepov izvoz blaga in storitev povečal za 18%, od tega izvoz 
blaga za okoli 16% ter izvoz storitev za okoli 25%. Navidez 
visoke stopnje rasti so posledica velikega nazadovanja v lan- 
skem letu, saj bo izvoz storitev v letošnjem letu še vedno 
močno zaostajal za povprečnim v obdobju 1988-1990. Pogoj 
za povečanje izvoza, še posebej ob zapiranju nekdanjega 
jugoslovanskega trga, je občutnejše povečanje uvoza. Oce- 
njujemo, da bi bilo v skladu z nujnim plačilno-bilančnim 
presežkom, ki ga potrebujemo za oblikovanje deviznih rezerv 
države, možno povečati uvoz blaga in storitev za okoli 12%, 
predvsem uvoza surovin in reprodukcijskih materialov ter 
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opreme. S takšno dinamiko bi v letu 1992 dosegli okrog 9F7 
600 mio USD presežka v menjavi blaga in nefaktorskih storitev 
s tujino, oziroma 97,5% pokritje uvoza z izvozom blaga. Te 
projekcije so povezane in pogojene tudi z nujnim preusmerja- 
njem menjave iz nekdanjega jugoslovanskega trga v pravo 
mednarodno menjavo. 

V gospodarskih odnosih z nekdanjimi jugoslovanskimi repu- 
blikami do konca letošnjega leta ni nobenih izgledov za 
obnavljanje prekinjenih trgovinskih tokov. Zato ocenjujemo, 
da se bo blagovna menjava odvijala kvečjemu na takšni ravni 
kot v zadnjem četrletju lani, kar pomeni za okoli 45% nižje 
prodaje in 40% manjše nabave v primerjavi s celim letom 
1991. Po gibanju trgovine s temi območji v letošnjem letu je 
pričakovati, da bo imela Slovenija v menjavi z njimi še vedno 
presežek. 

Na podlagi ocenjenih možnosti realizacije proizvodnje na 
tujih trgih in tekočih trendov gospodarske aktivnosti predvi- 
devamo, da bo v povprečju letošnjega leta obseg proizvodnje 
oziroma družbenega proizvoda za 6% nižji kot lani, obseg 
bruto domačega proizvoda pa za okoli 3,5% manjši. Manjši 
padec bruto domačega proizvoda od padca družbenega pro- 
izvoda izhaja iz razlik v definicijah obeh kategorij. 

Glede na predvideno gospodarsko aktivnost v ključnih dejav- 
nostih ocenjujemo, da se bo v celem letu 1992 število delov- 
nih mest zmanjšalo še za okrog 7% (v gospodarstvu za 9%, 
v negospodarstvu bi stagniralo, v zasebnih obratovalnicah pa 
bi se skupaj s samozaposlenimi povečalo za dobre 4%). Stop- 
nja brezposelnosti bi tako (ob okrog 105 tisoč brezposelnih) 
v povprečju leta dosegla 11,7%. Po drugi strani pa lahko 
začetek lastninjenja podjetij in njihovega prestrukturiranja in 
odprava moratorija na stečaje vnese še zahtevnejše kriterije 
glede produktivnosti dela ter s tem ostrejšo politiko do pre- 
sežkov in v zaposlovanju sploh. 

Zaradi presežka v menjavi s tujino bo domača končna poraba 
realno manjša za okoli 9,5%, njen delež v družbenem proiz- 
vodu pa se bo skrčil od 89% v letu 1991 na okoli 86% S tem se 
zožujejo okviri za vse oblike domačega povpraševanja ter 
zaostrujejo delitvena razmerja. Gledano s ponudbene strani ti 
okviri pomenijo zadrževanje domačih stroškov, predvsem 
plač in javne porabe. 

Na osnovi dosedanjih gibanj in v skladu z možnimi okviri, ki 
jih omogoča ustvarjeni družbeni proizvod, ocenjujemo, da 
bodo realne plače v letu 1992 za okoli 15% nižje kot v lanskem 
letu. Velja pa poudariti, da je to zmanjšanje izračunano iz 
primerjave povprečne plače v obeh letih, medtem ko primer- 
java realnih plač konec leta 1992 s koncem leta 1991 pokaže 
realno povečanje za okoli 15 do 17%. 

Projekcije prihodkov in izdatkov javnega sektorja so povzete 
po sprejetem republiškem proračunu, finančnem programu 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zdravstvenega 
varstva. 

Na osnovi splošnih gospodarskih in finančnih razmer ter 
doseženih gibanjih v prvih mesecih letos predvidevamo 
nadaljnje zmanjšanje investicij v osnovna sredstva za okoli 
15%. 

Tabela 10: Makroekonomski kazalci razvoja Slovenije v letih 
1991-1992 

 realne stopnje rasti v % 
1991 1992 

 ocena projek. 
BRUTO DOMAČI PROIZVOD SLOVENIJE 
(BDP) -15.0 -3.5 
DRUŽBENI PROIZVOD SLOVENIJE 
Skupaj -12.0 
v tem: 
Industrija -12.0 
Kmetijstvo 0.0 
Gradbeništvo -25.0 
Promet -20.0 
Trgovina -10.0 
Gostinstvo in turizem -30.0 
EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO 
Izvoz blaga in nefaktorskih storitev (USD) 
v tem: izvoz blaga 
Uvoz blaga in nefaktorskih storitev (USD) 
v tem: uvoz blaga 
Pokritje uvoza z izvozom (v %) 
Izvoz v primerjavi z BDP (v %) 
Uvoz v primerjavi z BDP (v %) 
Saldo izvoza in uvoza v primerjavi z BDP (v 
%) 
EKONOMSKI ODNOSI Z BIVŠIMI JUGOSLOVANSKIMI 
REPUBLIKAMI 
Prodaje v druge republike 
Nabave iz drugih republik 
Prodaje v primerjavi z očišč. DP (v %) 
Nabave v primerjavi z očišč. DP (v %) 
Saldo prodaj in nabav v primerjavi z očišč. 
DP (v %) 
Prodaje v primerjavi z BDP (v %) 
Nabave v primerjavi z BDP (v %) 
Saldo prodaj in nabav v primerjavi z BDP (v 
%) 

-15.6 
-6.4 

-12.8 
-12.4 

93.1 
53.2 

9.4 

3.8 

-38.0 
-32.0 

46.4 
37.4 

9.0 
37.6 
30.3 

-6 

-10 
-3 
-2 
-2 
-8 
20 

18 
16 
12 
11 

97.5 
60.0 
52.8 

7.1 

7.3 
ZAPOSLENOST 
Zaposlenost -8.6 
Število registriranih nezaposlenih (povpreč- 
je leta, v tisoč) 75.1 
Stopnja nezaposlenosti (delež nezaposlenih 
v aktivnem prebiv. v %) 8.1 
DOMAČE POVPRAŠEVANJE 
OSEBNA PORABA 
Osebna poraba prebivalstva -9.5 
Osebna poraba prebivalstva v primerjavi 
z očiščenim DP (v %) 55.6 
Osebni dohodek na zaposlenega -12.0 
Sredstva za osebne dohodke -19.5 
JAVNA PORABA 
Izdatki za javno porabo skupaj *) -32.5 
- proračuni -38.5 
- sredstva pokojn. invalid, za v. -20.0 
- zdravstvo -24.0 
Izdatki javne porabe v primerjavi z očiščenim 
DP (v %) *) 50.4 
- proračuni 30.3 
- sredstva pokojn. invalid, zavarovanja 13.8 
- zdravstvo 6.3 
Izdatki javne porabe v primerjavi z bruto 
domačim proizvodom (BDP) (v %) *) 40.8 
- proračuni 24.5 
- sredstva pokojn. invalid, zavarovanja 11.2 
- zdravstvo 5.1 

INVESTICIJE 
Ustvarjene investicije v osn. sredstva -18.0 
Udeležba investicij v osnovna sredstva 
v očiščenem DP (v %) 23.0 
Udeležba investicij v osnovna sredstva v bru- 
to domačem proizvodu 18.7 

-45 
-40 
27.2 
23.9 

3.3 
21.4 
18.9 

2.6 

-7.0 

105.0 

11.7 

-10 

53.2 
-15 
-20 

6.5 
4.8 

-2.4 
34.8 

58.4 
34.6 
14.6 
9.2 

45.1 
26.7 
11.3 

7.1 

-15 

20.8 

16.5 
l vključno z odplačili posojil 
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TABELA 1 : BRUTO DOMAĆI PROIZVOD REPUBLIKE SLOVENIJE PO DEJAVNOSTIH V LETIH 1987 - 1990 *) 
OCENE ZA LETO 19 9 1 IN PRVE OCENE ZA LETO 19 9 2 

1987 1988 1989 
v milijonih K din 
tekoče cone 
 po čistih dejavnostih 

1990 1991 1991 1992 Realna 
ocena ocena ocena rast 

mio SLT cene jan.92 cene jan.92 1992/1991 
organizacijsko načelo  

A.Kmetijstvo in gozdarstvo,lov 35.8 108 9 1513.7 10324.4 20268 43090 41797 

B. Ribištvo 0.3 0 4 7 2 137.8 236 502 487 

C. Rudarstvo 14.1 34.2 283.8 1918.7 3963 8425 8425 

D.Predelovalna industrija 319.5 1013 1 12823.4 65099.2 112306 238763 210111 

E.Oskrba z električno energijo 
plinom in vodo 21 9 71 2 756.7 5424 3 16052 34127 34127 

F.Gradbeništvo 58 1 144.4 1584.2 9192 6 14413 30642 30029 

G.Trgovina in popravila motornih 
vozil in potroš.potrebščin 78 5 214 6 2391 8- 17570 2 28727 61074 56188 

H.Restavracije in hoteli 19 4 55 1 755.4 3782.0 7047 14982 17978 
9 

I.Promet skladiščenje in zveze 63.5 186 9 2203.2 11982.4 22180 47155 45740 

J.Finančno posredništvo 26.7 91.8 1208.5 8529.2 37467 79655 80398 
v tem :imputirane bančne storitve 17 8 62.3 751.1 5640.7 32623 69356 70100 

ostalo 89 29.5 457 4 2888 5 4844 10298 10298 

-3 

-3 

0 

-12 

0 

-2 

-8 

20 

-3 

K.Nepremičnine, poslovne storitve 71 4 220.0 3130 4 19029 1 34343 73013 73013 0 

L.Javna uprava,obramba 22 9 72 6 1227 9 5969 9 11122 23645 24828 5 

M.šolstvo in izobraževanje 27.2 75 3 1290 9 6924 5 11405 24247 25450 5 

N.Zdravstvo in socialno varstvo 36 7 99 0 1985.0 9377.7 15376 32689 35958 10 

O.Druge skupne in osebne storitve 24.7 76.7 1135.0 4511.9 8423 17907 17550 -2 

1. SKUPAJ DODANA VREDNOST 820.7 2464.2 

2.Imputirane bančne storitve 17.8 62.3 
3.Carine,uvozne dajatve in takse 41.8 150.8 
4.Drugi indirektni davki 60.5 165 1 

SKUPAJ BRUTO DOMAČI PROIZVOD 905.2 2717.8 
(1-2 + 3 + 4) 

32297.1 

751.1 
1213.7 
2045.3 

179773.9 

5640.7 
9733 4 

13162.4 

34805.0 197029.0 

343328 

32623 
12555 
22510 

345770 

729915 

69357 
26692 
47856 

735107 

702080 

70100 
33000 
44020 

709000 

-3.8 

1 
24 
-8 

-3.5 

•) Podatki za obdobje 1987-1990 so povzeti iz "Statistične informacije" št 86 in št 291; Zavoda RS za statistiko. 
Ocene za leto 1991 so izdelane v Zavodu za makroekonomske analize in razvoj ob sodelovanju Zavoda RS za statistiko 
na podlagi Zaključnih računov pravnih oseb za leto 1991 (po organizacijskem principu ) 

% 
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TABELA 2 : STRUKTURA BRUTO DOMAČEGA PROIZVODA REPUBLIKE SLOVENIJE PO DEJAVNOSTIH 
V LETIH 1987- 1990 
OCENE ZA LETO 19 9 1 IN PRVA OCENA ZA LETO 19 9 2 

• v tekočih cenah 
• struktura v % 

1987 1988 1989 

 po čistih dejavnostih 

1990 1991 1992 
ocena ocena 

organizacijsko načelo  

A. Kmetijstvo in gozdarstvo, lov 

B.Ribištvo 

C.Rudarstvo 

D.Predelovalna industrija 

E.Oskrba z električno energijo 
plinom in vodo 

F.Gradbeništvo 

G.Trgovina in popravila motornih 
vozil in potroš. potrebščin 

H.Restavracije in hoteli 

I.Promet skladiščenje in zveze 

J.Finančno posredništvo 
v tenrimputirane bančne storitve 

ostalo 

K.Nepremičnine, poslovne storitve 

L.Javna uprava,obramba 

M,šolstvo in izobraževanje 

N.Zdravstvo in socialno varstvo 

O.Druge skupne in osebne storitve 

4.0 

0.0 

1.6 

35.3 

/ 
2.4 

6.4 

8.7 

2.1 

7.0 

2.9 
2.0 
1.0 

7.9 

2.5 

3.0 

4.1 

2.7 

4.0 

0.0 

1.3 

37.3 

2.6 

5.3 

7.9 

2.0 

6 9 

3.4 
2.3 
1.1 

8.1 

2.7 

2.8 

3 6 

2.8 

4.3 

0.0 

0.8 

36.8 

2.2 

4.6 

6.9 

2.2 

6.3 

3.5 
2.2 
1.3 

9.0 

3.5 

3.7 

5.7 

3.3 

5.2 

0.1 

1.0 

33.0 

2.8 

4.7 

8 9 

1.9 

6.1 

4.3 
2.9 
1.5 

9.7 

3.0 

3.5 

4.8 

2.3 

5.9 

0.1 

1.1 

32.5 

4.6 

4.2 

8.3 

2.0 

6.4 

10.8 
9.4 
1.4 

9.9 

3.2 

3.3 

4.4 

2.4 

5.9 

0.1 

1.2 

29.6 

4.8 

4.2 

7.9 

2.5 

6.5 

11.3 
9.9 
1.5 

10.3 

3.5 

3.6 

5.1 

2.5 

1. SKUPAJ DODANA VREDNOST 90 7 90.7 92.8 91.2 99.3 99.0 

2.lmputirane bančne storitve 2 0 2.3 2.2 2.9 9.4 9.9 
3.Carine,uvozne dajatve in takse 4 6 5.5 3.5 4 9 3.6 4.7 
4.Drugi indirektni davki 6.7 6 1 5.9 6.7 6.5 6.2 

SKUPAJ BRUTO DOMAČI PROIZVOD 100.0 100 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
(1-2 + 3 + 4) 

*) Podatki za obdobje 1987-1990 so povzeti iz "Statistične informacije" št.86 in št.291; Zavoda RS za statistiko. 
Ocene za leto 1991 so izdelane v Zavodu za makroekonomske analize in razvoj ob sodelovanju Zavoda RS za statistiko 
na podlagi Zaključnih računov pravnih oseb za leto 1991 (po organizacijskem principu ) 
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TABELA 3: OBLIKOVANJE DRUŽBENEGA BRUTO PROIZVODA IN DRUŽBENEGA PROIZVODA SLOVENIJE 
V LETIH 1986- 1991 

• tekoče cene 
1986 1987 1988 1989 1990 

mio K.din 
v milijardah din 

1991 
mio SLT 

ocena 

1. Prihodki od prodaje na domačem trgu 
2. Prihodki na tujem trgu 
3. Prihodki od prodaje trgovskega blaga 
4. Prihodki od kompenzacij, dotac.idr. 
5. Drugi prihodki 
6. Saldo med izred.prihodki in odhodki 
7. Prirast vrednosti zalog proizvodnje *) 

v tem : 
7.1.Realno povečanje zalog proizvodnje 
7.2.Inflacijsko povečanje zalog *) 

8. Prometni davki 
9. Nabavna vrednost trgovskega blaga 
10.DRUŽBENI BRUTO PROIZVOD *) 

(1 do 8 - 9 ) 
11.KORIGIRANI DRUŽBENI BRUTO PROIZVOD **) 

( 1 do6 + 7.1.+ 8-9) 
12. Materialni stroški ( brez 

revalorizacije) *) 
13.Revalorizacija materialnih stroškov **) 
14.DRUŽBENI PROIZVOD DRUŽBENEGA SEKTORJA 

organizacijsko načelo (10-12 

5,251 
1,306 
3,622 

113 
1,835 

-58 
310 

-13 
323 
298 

3,633 
9,044 

8,721 

5,317 
0 

3,727 

15.OČIŠČENI DRUŽBENI PROIZVOD DRUŽBENEGA SEKTORJA •*) 
organizacijsko načelo (11-12-13) 3,404 

11,335 
3,243 
7,398 

365 
3,768 
-134 
654 

-60 
714 
706 

7,305 
20,030 

19,316 

10,994 
1,429 
9,036 

6,893 

32,361 
12,040 
21,645 

591 
10,823 

-501 
2,687 

-172 
2,859 
1,957 

21,272 
60,331 

32,974 
4,274 

27,357 

382,877 
164,163 
241,473 

6,734 
125,896 
-13,995 
59,775 

-525 
60,300 
25,321 

249,517 
742,727 

189,291 
60,022 

131,039 
3,259 

37,939 
-7,363 
9,455 

-897 
10,352 
17,912 

124,237 
317,318 

351,467 
50,286 

391,260 

160,781 
7,893 

156,537 

385,934 
135,962 
278,383 

8,735 
57,351 

-38,717 
22,969 

-5,560 
28,529 
37,154 

257,270 
630,502 

57,472 682,427 306,966 601,973 

338,163 
10,137 

292,339 

20,224 280,674 138,292 253,673 

16.DRUŽBENI PROIZVOD DRUŽBENEGA SEKTORJA ') 
čiste dejavnosti 3,626 

17.OČIŠČENI DRUŽBENI PROIZVOD DRUŽBENEGA SEKTORJA **) 
čiste dejavnosti 3,291 

18.DRUŽBENI PROIZVOD ZASEBNEGA SEKTORJA 258 
19.DRUŽBENI PROIZVOD SLOVENIJE •) 3,884 

čisto dejavnosti 
20.OČIŠČENI DRUŽBENI PROIZVOD SLOVENIJE ") 3,549 

čiste dejavnosti 

8,790 

6,640 
562 

9,352 

7,202 

26,405 377,209 149,254 278,737 

19,520 270,594 
1,638 25,071 

28,043 402,280 164,943 316,437 

131,858 241,870 
15,689 37,700 

21,158 295,665 147,547 279,570 

*) Obračun vrednosti proizvodnje in družbenega proizvoda družbenega sektorja za leta 1986 - 1990 je izkazan po uradnih 
podatkih Zavoda SRS za statistiko na podlagi uradne metodologije za obračun vrednosti proizvodnje. Na podlagi enake 
metodologije je izdelana tudi ocena vrednosti proizvodnje in družbenega proizvoda za leto 1991. Po tej metodologiji 
je v obračunu vrednosti proizvodnje upoštevan celotni nominalni prirast vrednosti zalog proizvodnje in gotovih 
proizvodov, ki poleg realnega povečanja teh zalog vključuje tudi inflacijski prirast vrednosti zalog v posameznem letu, 
s čimer se "napihuje" obračunana vrednost družbenega bruto proizvoda 
V obračunu materialnih stroškov pa se po uradni metodologiji obračunana revalorizacija porabljenih surovin in materiala 
ne všteva v vrednost porabljenih surovin in materiala, zaradi česar so celotni materialni stroški v obračunu družbenega 
proizvoda obračunani brez izkazanih učinkov revalorizacije in s tem precej podcenjeni. 

**)V variantnem obračunu "očiščene vrednosti družbenega bruto proizvoda" in v obračunu "očiščenega družbenega proizvoda" 
so iz obračuna vrednosti proizvodnje izločeni učinki inflacijskega povečanja zalog proizvodnje in gotovih 
proizvodov, med obračunanimi materialnimi stroški pa so v tem izračunu všteti tudi učinki revalorizacije porabe 
surovin in materiala. 

i 
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TABELA 4 : STRUKTURA OBLIKOVANJA DRUŽBENEGA BRUTO PROIZVODA DRUŽBENEGA SEKTORJA SLOVENIJE 
V LETIH 1986 - 1991 

- organizacijsko načelo 
• v% 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ocena 

1. Prihodki na domačem trgu 
2. Prihodki na tujem trgu 
3. Prihodki od trgovskega blaga 
4. Prihodki od kompenzacij,premij 
5. Drugi prihodki 
6. Saldo med izrednimi prih.in odhodki 
7. Prirast vrednosti zalog *) 
8. Prometni davki 
9. Nabavna vrednost trgovskega blaga 

10.DRUŽBENI BRUTO PROIZVOD ') 

58.1 
14.4 
40.0 

1.2 
20.3 
-0.6 
3.4 
3 3 

40 2 

100.0 

56.6 
16.2 
36.9 

1.8 
18.8 
-0.7 
3.3 
3.5 

36.5 

100.0 

53.6 
20.0 
35.9 

1.0 
17.9 
-0.8 
4.5 
3.2 

35.3 

100 0 

51.6 
22.1 
32.5 

0.9 
17.0 
-1.9 
8.0 
3.4 

33.6 

100.0 

59.7 
18.9 
41.3 

1.0 
12.0 
-2.3 
3.0 
5 6 

39.2 

100.0 

61.2 
21.6 
44.2 

1.4 
9.1 

-6.1 
3.6 
5.9 

40.3 

100.0 

11 .Materialni stroški ") 

12.DRUŽBENI PROIZVOD DRUŽBENEGA SEKTORJA' 

58 8 

41 2 

54.9 

45.1 

54.7 

45.3 

47.3 

52.7 

50.7 

49.3 

53.6 

46.4 

STRUKTURA OBLIKOVANJA OČIŠČENEGA DRUŽBENEGA BRUTO PROIZVODA 
DRUŽBENEGA SEKTORJA SLOVENIJE V LETIH 1986 - 1991 

- organizacijsko načelo 
- v% 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ocena 

1. Prihodki na domačem trgu 
2. Prihodki na tujem trgu 
3. Prihodki od trgovskega blaga 
4. Prihodki od kompenzacij,premij 
5. Drugi prihodki 
6. Saldo med izrednimi prih in odhodki 
7. Realni prirast vrednosti zalog **) 
8. Prometni davki 
9. Nabavna vrednost trgovskega blaga 

10.KORIGIRANI DRUŽBENI BRUTO PROIZVOD "*) 

60 2 
15.0 
41.5 

1.3 
21 0 
-0.7 
-0.1 
3 4 

41.7 

100.0 

58.7 
16.8 
38.3 

1.9 
19.5 
-0.7 
-0 3 
37 

37 8 

100.0 

56.3 
20 9 
37.7 

1.0 
18.8 
-0.9 
-0.3 
3.4 

37 0 

100.0 

56.1 
24.1 
35.4 

1.0 
18.4 
-2.1 
-0.1 
3.7 

36.6 

100 0 

61.7 
19 6 
42.7 

1.1 
12 4 
-2.4 
-0.3 
5 8 

40.5 

100.0 

64.1 
22.6 
46.2 

1.5 
9.5 

-6.4 
-0.9 
6 2 

42.7 

100.0 

11 .Materialni stroški 
12.Revalorizacija material.stroškov **) 

61.0 
0.0 

56.9 
7.4 

57 4 
7.4 

51.5 
7.4 

52.4 
2.6 

56.2 
1.7 

13.OČIŠČENI DRUŽBENI PROIZVOD 
DRUŽBENEGA SEKTORJA **) 390 35 7 35.2 41.1 45.1 42.1 

*) , **) glej opombi pri tabeli 3 
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TABELA 5 : RAST REALNEGA DRUŽBENEGA PROIZVODA REPUBLIKE SLOVENIJE PO PODROČJIH DEJAVNOSTI 
V LETIH 1986- 1992 

 - stopnje rasti v %  

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
ocena predvid. 

DRUŽBENI PROIZVOD CELOTNEGA 
GOSPODARSTVA 3.1 -1.1 -2.9 -0.5 -8.3 -12 -6 
Industrija 1.9 -1.3 -2 6 1.1 -10.8 -12 -10 
Kmetijstvo in ribištvo 11.9 1.9 -2.5 0.5 2.8 0 -3 
Gozdarstvo -8 2 -0.2 1.1 -8 1 -26.5 -30 10 
Vodno gospodarstvo 2 0 2.3 6 3 -6 9 -7.4 -20 0 
Gradbeništvo 9 6 7 9 -9.0 -7.0 -11.3 -25 -2 
Promet in zveze 2 8 -0.2 0 2 -1.3 -2.8 -20 -2 
Trgovina 2.1 -6.0 -4,4 0 0 -9.7 -10 -8 
Gostinstvo in turizem -0.8 -6 0 0.8 -11.4 0 8 -30 20 
Obrt (proizvodni del) 2.3 -5.2 0 7 -1.0 -3.9 1 1 

Druge proizvodne dejavnosti -1.2 3.9 -0.8 2.5 -5.4 0 1 

OPOMBA: Realni družbeni proizvod je do leta 1990 izračunaval zvezni zavod za statistiko, načeloma preko indeksa 
fizičnega obsega proizvodnje oz. storitev in v cenah 1972. leta. Po istih kriterijih je ocenjen tudi družbeni 
proizvod Slovenije za leto 1991 in 1992. To pomeni, da izračun ne upošteva sprememb kvalitete (v strukturi 
in asortimanu) kakor tudi sprememb v učinkovitosti proizvodnje: 
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TABELA 6 : RAZPOREDITEV DRUŽBENEGA PROIZVODA SLOVENIJE PO KOMPONENTAH KONČNE PORABE V LETIH 1986 - 1990 
IN OCENA MOŽNIH OKVIROV ZA LETO 19 92 

1988 

lekoče cene 
Mlid din 

1991 
1990  ocena  

Tekoče cene Realne Mio SLT 
K din stop rasti cene 
 1991/1990 jan.92 

1992 
 ocena 

Mio SLT Realne 
cene stop. rasti 
jan.92 1992/199 

BRUTO DOMAČI PROIZVOD (B D P) *) 9.052 0 27.178 0 348.050 0 195.843 345.770 •15 0 735.100 709.000 

DRUŽBENI PROIZVOD SLOVENIJE •') 3.883 6 
(statistično izkazan) 

DRUŽBENI PROIZVOD • OČIŠČENI "') 3.548 7 

9,352 3 28.043 5 402.280.0 165,000 

7.202 0 21,158 0 295.665 0 148,000 280.000 -12 0 595.280 559.560 

IZVOZ BLAGA IN STORITEV 1.367 3 
UVOZ BLAGA IN STORITEV 1.262 5 
SALDO (IZVOZ • UVOZ ) 104 8 

PRODAJE V DRUGE REPUBLIKE 2.804 3 
NABAVE IZ DRUGIH REPUBLIK 2.365 7 
SALDO (PRODAJE - NABAVE ) 438 6 

OSEBNA PORABA 1.628 6 

MATERIALNI IZD NEPROIZV DEJAV 352 6 

INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA 959 6 

PRIRAST ZALOG (realni) 65 0 

STATISTIČNE NAPAKE (0 5) 

DOMAČA KONČNA PORABA 2.940 8 
(osebna poraba + mat izd + invest) 

DOMAČA PORABA 
(domača konč poraba*-prirast zalog) 3.005 8 

2 893 5 
2 627 9 

265 6 

6.501 U 
5.214 5 
1,286 5 

3.947 / 

944 8 

1,815 3 

(805 6) 

(252 3) 

6,/07 8 

11.996 2 
9 374 1 
2.622 1 

2U.385 2 
17.309 9 
3 075 3 

10,226 6 

2.302.3 

5,389 6 

(1,960 8) 

(497 1) 

17.918 5 

137.390.0 
100.568 8 
36.821 2 

224.305 0 
210.870 0 

13.435 0 

132.6230 

34.765 0 

63.735 0 

18,5630 

(4.277 2) 

231.123 0 

5.902 2 15.957 7 249,686 0 

72,140 
64.730 

7.410 

92.900 
72,100 
20.800 

79.800 

19.800 

35.800 

(2.930) 

(12.680) 

135.400 

132.470 

183.900 
170,800 

13.100 

130.000 
104.800 
25.200 

155.650 

29,500 

64,310 

(14,180) 

6.420 

249,460 

235,280 

-15 5 
•12.5 

38 
32 

-9 5 

-30 

-18 

360,240 
334,460 
25.780 

276,380 
222,800 

53.580 

330,910 

62.710 

136.720 

(30.150) 

15.730 

530,340 

-18 500,190 

425.080 
374,600 
50.480 

152.010 
133,680 

18.330 

297.820 

65.850 

116.210 

0 

10.870 

479.880 

479.880 

*) Vrednost bruto domačega proizvoda Slovenije (gross domestic product), obračunana po metodologiji Združenih narodov (po širokem konceptu) v letih 
1987-1990je bila za Slovenijo prvič obračunana v Zavodu RS za statistiko ob koncu preteklega leta. Delo na prilagoditvi metodologije posameznih 
družbenih računov razdelitve bruto domačega proizvoda v skladu z metodologijo SNA (System of National Accuonts) pa še teče, tako, da v tem času 
še ni možno izdelati posameznih računov po širšem konceptu Zato je v tej tabeli vrednost bruto domačega proizvoda Slovenije prikazana samo 
informativno,celotni prikaz končne porabe družbenega proizvoda pa je izkazan še po ožjem materialnem konceptu. 

**)Družbeni proizvod Slovenije v letih 1986-1990 |e izkazan po uradnih podatkih Zavoda RS za statistiko na podlagi metodologije za obračun vrednosti 
proizvodnje in družbenega proizvoda v proizvodnih dejavnostih (po t im materialnem konceptu proizvodnje). Po tej predpisani metodologiji je bil 
v obračunu vrednosti proizvodnje upoštevan celotni nominalni prirast vrednosti zalog proizvodnje in gotovih proizvodov, ki poleg realnega 
povečanja teh zalog vključuje tudi inflacijski porast zalog v posameznem letu, s čimer se "napihuje" obračunana vrednost družbenega bruto 
proizvoda .V obračunu materialnih stroškov po uradni metodologiji pa se obračunana revalorizacija porabe surovin in materiala ni vštevala v 
vrednost materialnih stroškov.zaradi česar so bili celotni materialni stroški v izračunu družbenega proizvoda obračunani brez izkazanih učinkov 
revalorizacije in s tem precej podcenjeni. 

•**)V obračunu inflacijsko očiščene vrednosti družbenega proizvoda so iz obračuna vrednosti proizvodnje izločeni učinki inflacijskega povečanja 
zalog,učinki revalorizacije porabljenih surovin in materiala pa so všteti med materialne stroške. 

t 
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TABELA 7 : RAZMERJA V RAZPOREJANJU DRUŽBENEGA PROIZVODA SLOVENIJE PO KOMPONENTAH KONČNE PORABE 
V LETIH 1986 - 1991 IN OCENE MOŽNIH OKVIROV ZA LETO 1992 

- očišćeni DP = 100.0 
• struktura v % 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ocena 

1992 
ocena 

BRUTO DOMAČI PROIZVOD (B D P) *) 125.7 128 5 117.7 132.3 123.5 125.0 

DRUŽBENI PROIZVOD SLOVENIJE •*) 109 4 129 9 132.5 136.1 111.5 
(statistično izkazan) 
DRUŽBENI PROIZVOD - OČIŠČENI ***) 100 0 100 0 100 0 100.0 100.0 100.0 100.0 

IZVOZ BLAGA IN STORITEV 
UVOZ BLAGA IN STORITEV 
SALDO (IZVOZ • UVOZ ) 

PRODAJE V DRUGE REPUBLIKE 
NABAVE IZ DRUGIH REPUBLIK 
SALDO (PRODAJE - NABAVE ) 

OSEBNA PORABA 

MATERIALNI IZDATKI NEPROIZV.DEJAV 

INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA 

PRIRAST ZALOG (realni) 

STATISTIČNE NAPAKE 

DOMAČA KONČNA PORABA 
(osebna poraba + mat.izd + invest.) 

DOMAČA PORABA 
(domača konč.poraba + prirast zalog) 

38 5 
35.6 

3.0 

79.0 
66.7 
12 4 

45 9 

9.9 

27.0 

1.8 

-0.0 

82.9 

84.7 

40.2 
36.5 

3.7 

90.3 
72.4 
17 9 

54.8 

13.1. 

25 2 

-11.2 

-3.5 

93.1 

82 0 

56.7 
44.3 
12.4 

96.3 
81.8 
14.5 

48 3 

10 9 

25.5 

-9.3 

-2.3 

84.7 

75 4 

46.5 
34.0 
12.5 

75.9 
71.3 

4.5 

44.9 

11.8 

21.6 

6.3 

-1.4 

78.2 

84.4 

48 7 
43.7 

5.0 

62.8 
48.7 
14.1 

53.9 

13.4 

24.2 

-2.0 

-8.6 

91.5 

89.5 

65.7 
61.0 

4.7 

46.4 
37.4 

9.0 

55.6 

10.5 

23.0 

-5.1 

2.3 

89.1 

84.0 

76.0 
66.9 

9.0 

27.2 
23.9 

3.3 

53.2 

11.8 

20.8 

0.0 

1.9 

85.8 

85.8 

*) , **) . ***) glej opombe pri tabeli 6. 
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TABELA 8: IZVOZ IN UVOZ BLAGA IN STORITEV 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

ocena 

ABSOLUTNI PODATKI V MIO US $: 

1. Izvoz blaga *) 

2. Izvoz storitev 
2150 0 2755.0 3278 0 3408 0 4118.0 3855.0 4490.0 

849 0 1091 0 1530 0 1680 0 1695.0 1050.0 1300.0 

3. IZVOZ SKUPAJ (1 +2) 2999.0 3846 0 4808.0 5088 0 5813.0 4905,0 5790.0 

4. Uvoz blaga *) 

5. Uvoz storitev 
2181.0 2716.0 2913.0 3216.0 4727.0 4140.0 4600.0 

341.0 470.0 537.0 560.0 493.0 414.0 500.0 

6. UVOZ SKUPAJ (4 + 5) 2522 0 3186 0 3450 0 3776.0 5220.0 4554.0 5100.0 

7. SALDO 

7.1. Blago in stor. (3-6) 

7.2. Blago (1-4) 

477.0 660 0 1358.0 1312.0 593.0 351 0 690.0 

-31 0 39.0 365.0 192.0 -609 0 -285.0 -110.0 

8. Pokritje uvoza blaga 
z izvozom (1/4) v % 

98.6 101 4 112.5 106.0 87.1 93.1 97.5 

NOMINALNE STOPNJE RASTI . 

1. Izvoz blaga 

2. Izvoz storitev 

19 
7.1 

12.8 

3.3 

19.0 

40.2 

4.0 
9 8 

20.8 

0.9 

-6.4 

-38.1 
16.0 
24.0 

3. IZVOZ SKUPAJ (1 +2) 3.3 10.2 25.0 5.8 14.2 -15.6 18 0 

4. Uvoz blaga 

5. Uvoz storitev 

5.1 

-0.3 

4.8 

4.2 
7.3 

14.3 

10.4 

4.3 

47.0 
-12.0 

-12.4 

-16.0 
11.0 

21.0 

6. UVOZ SKUPAJ (4 + 5) 4.3 4.7 8.3 9.4 38.2 -12.8 12.0 

*) Izvoz in uvoz blaga ne vključuje začasnega uvoza in izvoza blaga (na oplemenitenje) 
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TABELA 9 : FINANČNO - KREDITNI ODNOSI SLOVENIJE S TUJINO 

 - v mio US $ 

1986 1987 1988 1989 

I.RAČUN TRANSFEROV: 

1. Neblagovni prilivi na 
devizne račune 

2. Dvigi z deviznih računov 
2.1 .Prodaja efektive občanom ' 

3. Prejete obresti iz tujine 
4. Plačane obresti v tujino **) 

5. Saldo transterov v tujino 

II.RAČUN KAPITALNIH TRANSAKCIJ: 

769 
713 

0 
20 

133 

618 
677 

0 
17 

163 

748 
740 

0 
15 

126 

1127 
915 

0 
12 
69 

-57 •205 -103 155 

6. črpanje srednjeročnih in 
dolgoročnih kreditov 

7. Odplačilo glavnice tujih 
kreditov 

8. Kreditiranje izvoza 
9. Priliv glavnice od danih 

kreditov v tujino 
10. Kratkoročni krediti(neto) 

11.1. priliv 
11.2. odliv 

11. Saldo kapitalnih transakcij 

132 321 178 258 

143 363 282 245 
206 209 270 310 

178 235 140 230 

134 
11 28 40 

95 -27 -262 -107 

III.SKUPAJ PRILIV SREDSTEV 
IZ TUJINE 

IV. SKUPAJ ODLIVI SREDSTEV 
V TUJINO 

V. NETO ODLIV SREDSTEV V TUJINO 
(III • IV )  

1233 1191 1081 1627 

1195 1423 1446 1579 

-38 232 365 -48 

*) Prodaja efektive občanom je pomembna za oceno deviznega položaja republike. 
V bilanci razpoložljivih sredstev se ne prikaže. 

/ 
**) Vključujejo obresti za dolgoročne in kratkoročne kredite. 
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TABELA 10: PLAČILNA BILANCA SLOVENIJE 

- v mio US$ 

1990 1991 

A: TEKOČE TRANSAKCIJE 680 33 224.88 

1. BLAGO 

1.1 Izvoz blaga 

1.2.Uvoz blaga 

■609 00 
4118 00 

4727 00 

-285 76 

3854 75 

4140 50 

2. NEFAKTORSKE STORITVE 

2.1 .Izvoz storitev 

2.2.Uvoz storitev 

1203 07 
1695.20 

492 13 

636.79 
1050.54 

413.75 

3. FAKTORSKE STORITVE 
3.1 .Prejemki 

3.2 Izdatki 

-47 78 
58 88 

106 66 

-175.76 

41.96 

217.72 

4. ENOSTRANSKI TRANSFERI 134 04 49 61 

B: NEPOSREDNE NAL02BE IN OSTALI 
DOLGOROČNI KAPITAL 123 88 -13.81 

1.Neposredne naložbe 

2.Naložbe v vrednostne papirje 

3.Ostali dolgoročni kapital 
3.1 .Obveznosti 

črpanja 

Odplačila 

3.2.Terjatve 

črpanja 

Odplačila 

-2.12 

2 54 
123 46 

123 41 

310 81 

187 39 

-0 04 

•84.42 

84 46 

41.33 

-55 14 

-49 21 

147.56 

196 78 

•5.94 

-76.09 

70.16 

C: KRATKOROČNI KAPITAL -452 76 -225 08 

Vir: Bilten Banke Slovence, april 1992 
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TABELA 11 : ZUNANJETRGOVINSKA MENJAVA SLOVENIJE PO REGIJAH, EKONOMSKIH INTEGRACIJAH IN DRŽAVAH 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 

VREDNOST V MIO US $ 2150.0 

IZVOZ BLAGA *) 

2644.0 3460.0 3408.0 4118.0 3858.0 

STRUKTURA V % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

STRUKTURA PO REGIJAH 
Industrijske razvite države 
Nekdanje socialistične države 
Države v razvoju 

EVROPA 
EGS 
EFTA 
SEV 

56.3 
33.1 
10.6 

80.9 
41.3 
68 

32 5 

68.6 
22.9 

8.5 

83.9 
52.9 

8.5 
22.4 

67.0 
24.9 

8.1 

84.0 
51.3 

8.1 
24.4 

67.6 
24.4 

8.0 

84.6 
51.3 

9 0 
24 2 

73.0 
20.5 

6.5 

86.8 
57.9 

8.5 
20.4 

79.7 
14.1 
6.2 

87 0 
64.4 

8.6 
14.0 

STRUKTURA PO DRŽAVAH 
ZRN 
Italija 
Francija 
Sovjetska zveza 
Avstrija 
ZDA 
Ostale 

VREDNOST V MIO US $ 

14.9 
13 4 
6.4 

17.6 
3.8 
6.1 

37.8 

2181.0 

18.3 
18.5 
8.6 

10.9 
5.2 
5.3 

33.2 

17 8 
19.9 
8.1 

10.5 
5.2 
6.1 

32.4 

UVOZ BLAGA *) 

25900 30870 

17.8 
19.1 
7.6 

13.7 
5.2 
5.2 

31.4 

3216.0 

22.2 
18.2 
9.8 

13.3 
5.4 
4.6 

26.5 

4727.0 

26 7 
19.3 
11.2 
8.1 
5.8 
4.3 

24.6 

4136.3 

**) 

STRUKTURA V % 

STRUKTURA PO REGIJAH 
Industrijske razvite države 
Nekdanje socialistične države 
Države v razvoju 

EVROPA 
EGS 
EFTA 
SEV 

STRUKTURA PO DRŽAVAH 
ZRN 
Italija 
Francija 
Avstrija 
Sovjetska zveza 
ZDA 
Ostale 

100 0 

69.6 
25.1 

5.3 

85 5 
49.8 
11.0 
24.5 

23.2 
12 2 
7.9 
6 8 

10.7 
5.6 

33.6 

100.0 

77.1 
18.8 

4.1 

86.7 
55.4 
13.0 
18.3 

24.9 
14 3 
10.2 
8.0 
7.3 
5.1 

30.2 

100.0 

75.1 
19.4 
5.5 

86.6 
54.5 
13.2 
18.9 

23 4 
14.4 
8.6 
8.9 
8.4 
3.9 

32.4 

100.0 

77.6 
17.3 

5.1 

86.4 
56 9 
12.5 
17.0 

24.4 
14.1 
10 8 

8 2 
7.9 
4.1 

30.5 

100.0 

80.8 
13.0 
6.2 

84 0 
58.3 
13.2 
12.5 

23.2 
15.8 
11.7 
9.0 
6 4 
4.0 

29.9 

100.0 

82.0 
12.8 
5.2 

86.1 
60.2 
13.7 
12.2 

24.5 
16.2 
11.6 

9.1 
7.1 
3.5 

28.0 

**) 

*) Uvoz ne vključuje uvoza blaga na oplemenitenje 
**) Nemčija z novimi regijami 
«••) SSSR, Beloruska SSR in Ukrajinska SSR 
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TABELA 12: ZUNANJETRGOVINSKA MENJAVA PO PROIZVODIH 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 

ABSOLUTNI PODATKI V MIO US $: 

SKUPAJ IZVOZ 2150 2755 3278 3408 4117 3859 

Živila in žive živali 
Pijače in tobak 
Surove materije razen goriv 
Mineralna goriva in maziva 
Živalska in rastlinska olja 
in maščobe 
Kemični izdelki 
Proizvodi klasificirani po 
materialu 
Stroji in transportne 
naprave 
Razni gotovi izdelki 
Transakcije, drugo blago 

127 
23 
63 
11 

1 

217 
552 

795 

361 
0 

206 
22 
99 
12 

2 

243 
773 

964 

433 
1 

212 
24 

113 
4 
3 

290 
959 

1123 

549 
1 

224 
20 

112 
6 
2 

353 
1003 

1158 

529 
1 

188 
28 

121 
5 
2 

365 
1154 

1571 

674 
9 

196 
22 

108 
15 
2 

317 
1102 

1459 

637 
1 

SKUPAJ UVOZ 2181 2715 2914 3216 4726 4141 

Živila in žive živali 
Pijače in tobak 
Surove materije razen goriv 
Mineralna goriva in maziva 
Živalska in rastlinska olja 
in maščobe 
Kemični izdelki 
Proizvodi klasificirani po 
materialu 
Stroji in transportne 
naprave 
Razni gotovi izdelki 
Transakcije, drugo blago 

88 
7 

272 
152 

5 

405 
383 

768 

96 
5 

97 
1 

293 
137 

3 

522 
496 

1025 

140 
1 

121 
2 

344 
164 

4 

604 
554 

954 

166 
1 

140 
4 

414 
158 

8 

556 
642 

1090 

203 
1 

287 
18 

444 
341 

12 

681 
856 

1671 

402 
14 

252 
• 19 
343 
363 

11 

635 
759 

1441 

317 
1 
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TABELA 13 : REGIONALNA STRUKTURA PRODAJ, NABAV, TERJATEV IN OBVEZNOSTI GOSPODARSTVA 
REPUBLIKE SLOVENIJE V LETIH 1990 IN 1991 

-V MIO DIN/SLT, TEKOČE CENE 

SKUPAJ SLOV. DRUGE 
OBDOBJE R.AP 

BIH č. 
GORA 

HRV. MAK. SRBIJA SRBIJA KOS. VOJ. TUJINA 
SK. BREZ AP 

PRODAJE 
- V MIO DIN/SLT 1. -12.90 441690 253123 109391 16079 

1.-6.91 260448 149582 61991 9804 
7.-9.91 268315 163580 56359 8158 

10.-12.91 355013 210203 34808 5395 
1.-12.91 883776 523365 153158 23357 

1842 54390 
989 32516 
660 33622 
228 20538 

1877 86676 

6639 30441 20832 
3748 14934 10251 
3403 10515 6971 
1912 6736 4769 
9063 32185 21991 

2660 
876 

1402 
573 

2851 

6950 79176 
3807 48875 
2143 48376 
1392 110002 
7342 207253 

STRUKTURA V % 
(TEKOČE CENE) 

1.-12.90 
1. -6.91 
7.-9.91 

10.-12.91 
1. -12.91 

100 0 
100 0 
100.0 
100.0 
100.0 

57 3 
57.4 
61.0 
59.2 
59.2 

24.8 
23.8 
21.0 

9.8 
17.3 

3.6 
3.8 
3.0 
1.5 
2.6 

0.4 
0.4 
0.2 
0.1 
0.2 

12.3 
12.5 
12.5 
5.8 
9 8 

1.5 
1.4 
1.3 
0.5 
1.0 

6.9 
5.7 
3.9 
1.9 
3.6 

4.7 
3.9 
2.6 
1.3 
2.5 

0.6 
0.3 
0.5 
0.2 
0.3 

1.6 
1.5 
0.8 
0.4 
0.8 

17.9 
18.8 
18.0 
31.0 
23.5 

STRUKTURA V % 
(STALNE CENE-DEC.90) 

1.-12.90 
1.-6.91 
7. - 9.91 

10.-12.91 
1. -12.91 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

58.7 
59.3 
60 9 
64 8 
62.0 

25.4 
24.6 
21.0 
10 7 
18 1 

3.7 
3.9 
3.0 
1.7 
2.8 

0.4 
0.4 
0.2 
0.1 
0.2 

12.6 
12.9 
12.5 
6.3 

10.3 

1.5 
1.5 
1.3 
0.6 
1.1 

7.1 
5 9 
3.9 
2.1 
3.8 

4.8 
4.1 
2.6 
1.5 
2.6 

0.6 
0.3 
0.5 
0.2 
0.3 

1.6 
1.5 
0.8 
0.4 
0.9 

16.0 
16.1 
18.2 
24.5 
19.9 

IND.REALNE RASTI 1.-9.91/1.-9.90 
IND.REALNE RASTI 10.-12.91/10.-12.90 
IND.REALNE RASTI 1.-12.91/ 1.-12.90 

76 2 
46.3 
62.5 

81.4 
42.8 
64.8 

58.8 
25.6 
45.5 

86.7 
52.2 
71.1 

76.9 
39.7 
60.9 

56.6 
38.6 
47.2 

54.6 
45.9 
47.1 

59.0 
34.5 
47.8 

62.2 
25.7 
47.1' 

ABAVE 
J MIO DIN/SLT 1.-12.90 371452 

1.-6 91 213740 
7.-9.91 226811 

10.-12.91 329290 
1.-12.91 769841 

234921 
135131 
155194 
216066 
506390 

80080 
42298 
39786 
34361 

116445 

11195 
6590 
4664 
4521 

15775 

838 39343 
497 22788 
296 22564 
143 23243 
936 68595 

4703 24001 17113 
1912 10512 7524 
3848 8412 6253 
1845 4611 3114 
7605 23535 16891 

2068 
739 
528 
367 

1634 

4820 
2249 
1631 
1130 

56451 
36310 
31833 
78862 

5010 147005 

iTRUKTURA V % 
TEKOČE CENE) 

1.-12.90 
1. - 6 91 
7. - 9 91 

10.-12.91 
1. -12.91 

100.0 
100 0 
100.0 
100 0 
100.0 

63 2 
63 2 
68.4 
65 6 
65.8 

21.6 
19.8 
17.5 
10.4 
15.1 

3.0 
3.1 
2.1 
1.4 
2.0 

0.2 
0.2 
0.1 
0.0 
0.1 

10.6 
10.7 
9.9 
7.1 
8 9 

1.3 
0.9 
1.7 
0.6 
1.0 

6.5 
4.9 
3.7 
1.4 
3.1 

4.6 
3.5 
2.8 
0.9 
2.2 

0.6 
0.3 
0.2 
0.1 
0.2 

1.3 
1.1 
0.7 
0.3 
0.7 

15.2 
17 0 
14 0 
23.9 
19.1 

TRUKTURA V % 
STALNE CENE-DEC.90) 

1.-12.90 
1.-6.91 
7. - 9.91 

10.-12.91 
1.-12.91 

100 0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

63 9 
64.7 
67.3 
69.0 
67.3 

22.7 
20.9 
18 8 
12.7 
16.9 

3.2 
3.3 
2.2 
1.7 
2.3 

0 2 
0 2 
0.1 
0.1 
0.1 

11.2 
11.3 
10.7 
8.6 

10.0 

1.3 
0.9 
1.8 
0.7 
1.1 

6.8 
5.2 
4.0 
1.7 
3.4 

4.9 
3.7 
3.0 
1.2 
2.5 

0.6 
0.4 
0.2 
0.1 
0.2 

1.4 
1.1 
0.8 
0.4 
0.7 

13.4 
14.4 
13.9 
18.2 
15 8 

D.REALNE RASTI 1.-9.91/1.-9.90 
D.REALNE RASTI 10 -12.91/10 -12 90 
D.REALNE RASTI 1 -12.91/1 -12 90 

76 5 
57.7 
68.0 

81.2 
43.8 
65.9 

80.5 
16.6 
52.2 

84.1 
85.4 
81.6 

88.3 
59.3 
75.7 

59.0 
25.6 
45.9 

60.0 
24.6 
46 2 

65.2 
124 
37.0 

54.3 
47.1 
48.6 

1JATVE 
fr i. IO DIN/SLT 31.12 90 70664 

30.6.91 81031 
30.9.91 127328 

31.12.91 202827 

36982 
41726 
67963 

105330 

23222 
23597 
34644 
36525 

3822 
4146 
5804 
5809 

473 10732 
504 11534 
628 17721 
541 18856 

1549 
1581 
2377 
2803 

6645 
5831 
8112 
8516 

4635 
3869 
5235 
5837 

497 
492 
854 
784 

1514 
1470 
2023 
1895 

10461 
15708 
24721 
60972 
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TABELA 13: NADALJEVANJE 

•V MIO DIN/SLT. TEKOČE CENE 

SKUPAJ SLOV. DRUGE 
OBDOBJE R.AP 

BIH C. HRV. 
GORA 

MAK. SRBIJA SRBIJA KOS. 
SK. BREZ AP 

VOJ. TUJINA 

• STRUKTURA V % 
(TEKOČE CENE) 

31.12.90 
30 6 91 
30 9.91 

31.12.91 

100 0 
100 0 
100.0 
100 0 

52.3 
51.5 
53.4 
51.9 

32.9 
29.1 
27.2 
18.0 

5.4 
5 1 
4.6 
2 9 

07 
06 
0 5 
0.3 

15.2 
14.2 
13.9 
9.3 

2.2 
2.0 
1.9 
1.4 

9.4 
7,2 
6 4 
4.2 

6.6 
4.8 
4 1 
2.9 

0.7 
0 6 
0.7 
0.4 

2.1 
18 
1.6 
0.9 

14.8 
19.4 
19.4 
30.1 

-STRUKTURA V % 31.12.90 100.0 52.3 32.9 5.4 0.7 15.2 2.2 9.4 6.6 0.7 2.1 14.8 
(STALNE CENE-DEC.90) 30.6 91 100 0 53 4 30.2 5.3 0 6 14.7 2 0 7.5 4 9 0.6 1.9 16.5 

30.9.91 100.0 51.8 26.4 4.4 0.5 13.5 1.8 6.2 4.0 0.7 1.5 21.8 
31.1291 1000 558 19.4 3.1 03 10.0 1.5 4 5 3.1 0.4 1.0 24.8 

IND.REALNE RASTI 30. 9 91/ 30. 9.90 
IND.REALNE RASTI 31.12.91/31.12 90 

62.0 
38 2 

63.1 
36.9 

51.3 
27 8 

74 1 
42.7 

58.1 
44.0 

46.5 
31.1 

43.3 
30 6 

68 9 
38 3 

49.2 
30.4 

OBVEZNOSTI 
- V MIO DIN/SLT 31 12.90 

30. 6.91 
30. 9 91 
31.12 91 

55421 
58350 
95834 

168089 

35738 
36087 
63713 

109623 

11584 
10211 
14851 
16684 

1539 
1311 
1623 
2272 

144 
77 

137 

5728 
5681 
8627 

117 10014 

601 
522 

1153 
944 

3572 
2619 
3311 
3337 

2373 
1741 
2368 
2413 

305 
161 
188 
203 

893 
717 
755 
721 

8100 
12052 
17270 
41783 

- STRUKTURA V % 
(TEKOČE CENE) 

31.12.90 
30. 6.91 
30. 9 91 

31.12.91 

100 0 
100.0 
100.0 
100.0 

64.5 
61.8 
66 5 
65.2 

20.9 
17.5 
15.5 
9 9 

2 8 
2.2 
1.7 
1.4 

0.3 
0.1 
0.1 
0.1 

10 3 
9 7 
9.0 
6.0 

1.1 
0.9 
1.2 
0.6 

6.4 
4.5 
3.5 
2.0 

4.3 
3.0 
2.5 
1.4 

0.6 
0.3 
0.2 
0.1 

1.6 
1.2 
0 8 
0.4 

14.6 
20.7 
18.0 
24.9 

STRUKTURA V % 
(STALNE CENE-DEC.90) 

31.12 90 
30. 6 91 
30. 9.91 

31 12.91 

100 0 
100 0 
100 0 
100.0 

64.5 
63 5 
63 9 
68 1 

20.9 
19.1 
16.1 
12.0 

2.8 
2 5 
18 
1 6 

0.3 
0.1 
0.1 
0.1 

10.3 
10.6 
9.3 
7.2 

1.1 
1.0 
1.2 
0.7 

6.4 
4.9 
3.6 
2.4 

4.3 
3.3 
2.6 
1.7 

0.6 
0.3 
0.2 
0.1 

1.6 
1.3 
0 8 
0.5 

14.6 
17.4 
20.0 
19.9 

IND.REALNE RASTI 30. 9.91/30 9 90 
IND.REALNE RASTI 31 12.91/31 12.90 

66 5 
40.4 

62 0 
41 4 

50.8 
22 8 

78 7 
49.0 

73 9 
44 1 

47.8 
26 2 

47.0 
28.5 

37.7 
18.6 

54.4 
22.6 

SALDO MED PRODAJAMI IN NABAVAMI 
-V MIO DIN/SLT 1-12.90 70238 

1.-6.91 46708 
7.-9 91 41504 

10.-12.91 25723 
1.-12 91 113935 

18202 
14451 
8386 

-5863 
16975 

29311 
19693 
16573 

447 
36713 

4884 
3214 
3494 
874 

7582 

1004 15046 
492 9728 
364 11058 

85 -2705 
941 18081 

1936 
1836 
-445 

67 
1458 

6441 
4422 
2103 
2125 
8650 

3719 
2727 
718 

1655 
5100 

592 
137 
874 
206 

1217 

2130 
1558 
512 
262 

2332 

22725 
12565 
16543 
31140 
60248 

SALDO MED TERJATVAMI IN OBVEZNOSTMI 
-V MIO DIN/SLT 31 12 90 15243 1244 11638 2283 329 5004 948 3074 2261 191 621 2361 

30 6.91 22681 5639 13386 2835 427 5853 1059 3212 2128 331 753 3656 
30 9 91 31494 4250 19793 4181 491 9094 1224 4801 2867 666 1268 7451 

31 1291 34738 4293 19841 3537 424 8842 1859 5179 3424 581 1174 19189 

POKRITJE NABAV S PRODAJAMI 
- V% 1. -12.90 

1. - 6 91 
7. - 9 91 

10.-12.91 
1 -12.91 

118.9 
121.9 
118 3 
107 8 
114 8 

107/ 
110 7 
105 4 
97 3 

103 4 

136 6 
146.6 
141.7 
101.3 
131.5 

143.6 
148.8 
174.9 
119.3 
148.1 

219 8 
199.0 
223 0 
159.4 
200.5 

138.2 
142.7 
149.0 
88 4 

126 4 

141.2 
196 0 
88 4 

103 6 
119.2 

126.8 
142.1 
125.0 
146.1 
136.8 

121.7 
136.2 
111.5 
153.1 
130.2 

128.6 
118.5 
265.5 
156.1 
174.5 

144.2 
169.3 
131.4 
123.2 
146.5 

140.3 
134.6 
152.0 
139.5 
141.0 
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TABELA 14 : ZAPOSLENI IN NEZAPOSLENI V SLOVENIJI V OBDOBJU 1986 - 1992 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
ocena 

1. ZAPOSLENI 
- PODJETJA, ORGANIZACIJE 

- gospodarstvo 
- negospodarstvo 

- ZASEBNE OBRATOVALNICE 

855483 
827511 
695713 
131798 
27972 

867865 
838294 
702996 
135298 
29571 

862114 
831170 
693822 
137348 
30944 

850379 
819055 
681411 
137644 
31324 

817928 
786038 
651441 
134598 
31890 

747832 
714678 
584668 
130010 
33154 

695500 
661000 
531000 
130000 
34500 

2. SAMOZAPOSLENI 
- obrtniki in podobni 
- svobodni poklici in podobno 
- zasebni kmetje 

93233 
28056 

4166 
61011 

92913 
29110 

4462 
59341 

96290 
30377 

5072 
60841 

95299 
31473 

5633 
58193 

96428 
33354 

6370 
56704 

99027 
36429 
6836 

55762 

100000 
38000 

7000 
55000 

3. REGISTRIRANI BREZPOSELNI 
Od tega: 
- mladi do 26.leta 
- iskalci prve zaposlitve 
- prejemniki DN in DP 
- nezaposl. več kot 1 leto 

14192 

7276 
4409 
1189 
5065 

15184 

7683 
4564 
1642 
5037 

21342 

11068 
6118 
3367 
7875 

28218 

14534 
8225 
5398 

12037 

44623 

22912 
11831 
12870 
16711 

75079 

35400 
16400 
30053 
31370 

105000 

54700 
22700 
57500 
58900 

SKUPAJ AKTIVNI (1 + 2 + 3 ) 

Stopnja nezaposlenosti (v%) 
Stopnja nezaposlenosti ob koncu leta 

962908 

1.5 

975962 

1.6 

979746 

2.2 

973896 

2.9 

958979 

4.7 

921938 

8.1 
10.1 

900500 

11.7 
13.3 

NEZAPOSLENI IN PROSTA DELOVNA MESTA 
Vsi prijavljeni nezaposleni 37083 37150 45628 56565 85964 132655 140000 
• od tega ponovno zaposleni 19082 15702 16363 18307 22163 26831 20000 
-% 51.5 42.3 35.9 32.4 25.8 20.2 14.3 

Prijavljena prosta del mesta 
Prosta del.mesta / Nezaposl. 

127495 
3.4 

122289 
3.3 

82631 
1.8 

73413 
1.3 

65431 
0.8 

55200 
0.4 

46600 
0.3 

LETNE STOPNJE RASTI (v %) 

1. ZAPOSLENI 
■ PODJETJA. ORGANIZACIJE 

- gospodarstvo 
- negospodarstvo 

- ZASEBNE OBRATOVALNICE 

1.4 
1.3 
1.0 
2.7 
5.7 

-0,7 
-0 8 
-1.3 
1.5 
4.6 

-1.4 
-1.5 
•1.8 
0.2 
1.2 

-3.8 
-4.0 
-4.4 
-2.2 
1.8 

-8 6 
-9.1 

-10.2 
"-3.4 
4.0 

-7.0 
-7.5 
-9.2 
-0.0 
4.1 

2. SAMOZAPOSLENI 
- obrtniki in podobni 
- svobodni poklici in podobno 
- zasebni kmetje 

-0 3 
3.8 
7.1 

-2.7 

3.6 
4 4 

13.7 
2.5 

• 1.0 
3.6 

11.1 
-4.4 

1.2 
6 0 

13.1 
-2.6 

2.7 
9.2 
7.3 

-1.7 

1.0 
4.3 
2.4 

-1.4 

3. REGISTRIRANI BREZPOSELNI 
- mladi do 26.leta 
- iskalci prve zaposlitve 
- prejemniki DN in DP 
- nezaposl. več kot 1 leto 

7 0 
5.6 
3.5 

38.1 
•0.5 

40.6 
44.1 
34.0 

105.0 
56 3 

32.2 
31.3 
34.4 
60.3 
52 9 

58.1 
57.6 
43.8 

138.4 
38 8 

68.3 
54.5 
38 6 

133.5 
87.7 

39.9 
54.5 
38.4 
91.3 
87.8 

SKUPAJ AKTIVNI 1.4 0 4 •0.6 ■1.5 -3.9 -2.3 
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TABELA 15: OBLIKOVANJE IN PORABA PREJEMKOV PREBIVALSTVA V OBDOBJU 1986 - 1990 
OCENA ZA LETO 1991 TER PRVA OCENA ZA LETO 1992 

1986 1987 

v mlrd din 
tekoče cene 

1988 1989 1990 

v mio Kdin 

1991 
ocena 

mio SLT 

1991 
ocena 

mio SLT 

1992 
ocena 

mio SLT 
cene jan.92 cene jan.92 

1.Osebni prejemki zaposlenih 
- osebni dohodki 
- drugi prejemki od dela 
2.Osebni prejemki iz 
socialnega zavarovanja 
in proračuna 

- pokojnine in invalidnine 
- porodnina in otr.dod. 
- prejemki iz zdr.zav. 
- prejemki soc. skrbstva 
- prejemki nezaposlenim 
- štipendije 
- drugi prejemki iz prorač. 
3.Osebni prejemki drobnega 
zasebnega sektorja 

- v kmetijstvu 
- v drugih dejavnostih 
4.Ostali prejemki prebivalstva 
- potrošniška posojila 
- stanovanjska posojila 
- obresti in drugo 
- prejemki iz inozemstva 
- odpravnine ob izpraznitvi st 

I. OSEBNI PREJEMKI PREBIVALSTVA 

1.400.4 
1.201.7 

198 8 

397 9 
320.9 

36.6 
7.7 
5.3 
0.9 

16.3 
10 1 

195.5 
75.1 

120.4 
210.3 

9.0 
88.7 
95.0 
18.2 

3.211.0 
2.694.6 

516.5 

973.6 
793.9 
88.9 
13.3 
11.7 
2.3 

38.7 
24.8 

398.2 
137 4 
260 8 
443 0 

42.7 
138.9 
226.0 

35 4 

8.515.1 
7.022.8 
1.492.3 

2.625.0 
2.154.9 

225.7 
36.5 
26.3 
12.6 

110.7 
58.5 

1,256.8 
458.6 
798.2 

1.255.1 
150.2 
411.4 
500.9 
192.6 

116.275.9 
98,774.6 
17,501.3 

39.379.0 
33.993.1 

2,802.6 
458.9 
360.6 
232.4 

1.170 0 
361.4 

18.627.3 
5,930.0 

12.697,3 
16,297.0 

466.1 
6.120.0 
6.116.1 
3,594.8 

71,651 
53,236 
18,415 

26,980 
21,690 

2,066 
250 
274 
494 

1,600 
606 

11,229 
4,039 
7,190 

10,163 
2,610 
3,980 
2,353 
1,220 

2,204.7 5,025.8 13,652.0 190.579.2 120,023 

126,069 
86,618 
39,451 

45,985 
36,338 

3,550 
370 
492 

1,868 
2,535 

832 

25,696 
8,900 

16,796 
25,453 

1,681 
8,610 

11,51,3 
3,620 

29 

223,203 

268,023 
184,150 
83,873 

97,764 
77,255 

7,547 
787 

1,046 
3,971 
5,389 
1,769 

54,630 
18,921 
35,708 
54,113 
3,574 

18,305 
24,477 

7,696 
62 

474,530 

225,322 
147,320 
78,002 

93,480 
71,847 

6,415 
629 
910 

8,026 
4,150 
1,504 

56,794 
19,300 
37,494 
60,550 

3,574 
18,671 
24,966 
13,235 

104 

436,146 

II. IZDATKI, KI ZMANJŠUJEJO RAZPOLOŽLJIVA 
SREDSTVA ZA OSEBNO POTROŠNJO 576.0 1.078.1 
v tem: 

5.Sredstva odložene potrošnje 222 3 346.1 
- varčevanje 153 8 196 3 
- povečanje gotovine v obtoku 68 5 149 8 
6.Investicije v družb.standard 171 7 275.8 
- v stanovanjsko izgradnjo 147 8 235 5 
• udeležba za družb.stanovanje 5.0 9.8 
- krajevni samoprispevek 18.9 30.6 
- privatizacija stanovanj 
7.Izdatki, ki gredo v proračun 32.6 89 6 
-carine 11.4 36.2 
-takse 5.6 13.5 
- davki 9 9 26.7 
- prispevek za solidarnost 4.0 9.4 
- dokup let pokojninske dobe 16 3 8 
8.Ostali izdatki 19 8 47 0 
- del zavarovalnin 1.7 7.0 
- igre na srečo 2.1 6.3 
- plačila obresti posojil 16.0 33.8 
9.Odliv sredstev iz Slovenije 35.1 90.4 
10.Izdatki za neblagovne 
storitve 94 7 229 2 

-stanarine 13.2 37.8 
- za ostale neproizv.st. 81.5 191.4 

3.425.5 57.956.3 

1.079.1 
756.5 
322.6 
981 2 
879.7 

22.5 
79.1 

264.8 
106.4 
49.3 
75 9 
24.0 
92 

125.4 
38.4 
22 0 
65.0 

303.1 

671.8 
116.8 
555.0 

23.852.1 
12.152.1 
11.700.0 
14.595.9 
13,306.3 

303.8 
985.9 

3.277.1 
1,143,6 

432.3 
706.7 
925.2 

64.3 
2.674.2 
1,293.2 

297.0 
1,084.0 
4,360.4 

9,196 6 
1,609.2 
7,587.4 

40,219 

13,698 
6,303 
7,395 
8,700 
7,948 

197 
555 

3,093 
1,411 

444 
648 
508 

82 
2,413 

955 
266 

1,192 
5,478 

6,837 
1,287 
5,550 

67,550 

11,318 
10,285 

1,033 
20,775 
14,350 

16 
717 

5,692 
7,095 
1,687 

749 
1,393 
2.763 

503 
10,079 

1,249 
798 

8,032 
5,213 

13,070 
2,570 

10,500 

143,610 

24,062 
21,866 

2,196 
44,168 
30,508 

34 
1,524 

12,101 
15,084 
3,587 
1,592 
2,962 
5,874 
1,069 

21,427 
2,655 
1,697 

17,075 
11,083 

27,787 
5,464 

22,323 

138,329 

24.499 
22,303 

2,196 
44,271 
25,932 

35 
915 

17,390 
16,855 
2,152 
1,274 
2,962 
9.399 
1,069 

20,927 
2,257 
1,595 

17,075 
7.400 

24,377 
2,500 

21,877 

II.OSEBNA POTROŠNJA PREBIVALSTVA 1,628.6 3.947.7 10,226.6 132,622.8 79,804 155,654 330,920 297,817 
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TABELA 16: STRUKTURA OBLIKOVANJA IN PORABE PREJEMKOV PREBIVALSTVA V OBDOBJU 1986- 1990 
OCENA ZA LETO 1991 TER PRVA OCENA ZA LETO 1992 

■ struktura v % 
1986 1987 1988 

tekoče cene 

1989 1990 1991 1991 1992 
ocena ocena ocena 
 cene jan.92 cene jan.92 

1 .Osebni prejemki zaposlenih 
- osebni dohodki 
• drugi prejemki od dela 
2,Osebni prejemki iz 
socialnega zavarovanja 
in proračuna 

- poko|nine in invalidnine 
• porodnina in otr.dod. 
- prejemki iz zdr.zav. 
- prejemki soc. skrbstva 
• prejemki nezaposlenim 
- štipendije 
- drugi prejemki iz prorač. 
3,Osebni prejemki drobnega 
zasebnega sektorja 

- v kmetijstvu 
- v drugih dejavnostih 
4.Ostali prejemki prebivalstva 
- potrošniška posojila 
- stanovanjska posojila 
- obresti in drugo 
- prejemki iz inozemstva 
- odpravnine ob izpraznitvi st 

I. OSEBNI PREJEMKI PREBIVALSTVA 

63.5 
54.5 

9.0 

18.0 
14 6 

1.7 
0.3 
0 2 
0.0 
0.7 
0.5 

8 9 
3.4 
5.5 
9 6 
0 4 
4.0 
4 3 
08 

100.0 

63.9 
53.6 
10.3 

19.4 
15.8 

1.8 
0 3 
0.2 
0.0 
0.8 
0 5 

7.9 
2.7 
5.2 
8 8 
0 8 
2.8 
4 5 
0 7 

100.0 

62.4 
51.4 
10.9 

19 2 
15.8 

1.7 
0.3 
0 2 
0.1 
0.8 
0.4 

9 2 
3.4 
5.8 
9.2 
1.1 
3.0 
3.7 
1 4 

100 0 

61.0 
51.8 

9.2 

20.7 
17.8 

1.5 
0.2 
0.2 
0.1 
0.6 
0.2 

9.8 
3.1 
6.7 
86 
0.2 
3.2 
3.2 
1.9 

100.0 

59.7 
44.4 
15.3 

22.5 
18.1 

1.7 
0.2 
0.2 
0.4 
1.3 
0.5 

9.4 
3 4 
6.0 
8.5 
2.2 
3.3 
2.0 
1.0 

100.0 

56.5 
38.8 
17.7 

20.6 
16.3 

1.6 
0.2 
0.2 
0.8 
1.1 
0.4 

11.5 
4.0 
7.5 

11.4 
0.8 
3.9 
5.2 
1.6 

100 0 

56.5 
38.8 
17.7 

20.6 
16.3 

1.6 
0.2 
0.2 
0.8 
1.1 
0.4 

11.5 
4.0 
7.5 

11.4 
0.8 
3.9 
5.2 
1.6 

100.0 

51.7 
33.8 
17.9 

21.4 
16.5 

1.5 
0.1 
0.2 
1.8 
1.0 
0.3 

13.0 
4.4 
8.6 

13.9 
08 
4.3 
5.7 
3.0 

100.0 

II. IZDATKI, KI ZMANJŠUJEJO RAZPOLOŽLJIVA 
SREDSTVA ZA OSEBNO POTROŠNJO 26 1 21.5 25.1 30 4 33 5 30.3 30.3 31.7 
v tem: 

5.Sredstva odložene potrošnje 10.1 6.9 7.9 12.5 11.4 5.1 5.1 5.6 
-varčevanje 7 0 3 9 5.5 6 4 5.3 4.6 4.6 5.1 
- povečanje gotovine v obtoku 3.1 3.0 2.4 6.1 6 2 0.5 0.5 0.5 
6.Investicije v družb.standard 7.8 5.5 7.2 7.7 7.2 9.3 9.3 10.2 
- v stanovanjsko izgradnjo 6 7 4.7 6 4 7.0 6.6 6 4 6.4 5.9 
- udeležba za družb.stanovanje 0 2 0 2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 
- krajevni samoprispevek 0 9 0 6 0 6 0 5 0 5 0 3 0.3 0.2 
- privatizacija stanovanj 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 2.6 2.6 4.0 
7.lzdatki, ki gredo v proračun 1.5 1.8 1,9 1.7 2.6 3.2 3,2 3.9 
-carine 05 0 7 0.8 0 6 1.2 0 8 0.8 0.5 
-takse 0.3 0 3 0.4 0 2 0.4 0.3 0.3 0.3 
-davki 0.4 0.5 0.6 0 4 0 5 0.6 0.6 0.7 
- prispevek za solidarnost 0.2 0 2 0 2 0.5 0.4 1.2 1.2 2.2 
- dokup let pokojninske dobe 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0 2 
8.Ostali izdatki 0 9 0.9 0.9 1.4 2 0 4.5 4.5 4.8 
- del zavarovalnin 0 1 0 1 0.3 0 7 0.8 0.6 0.6 0,5 
- igre na srečo 0.1 0 1 0 2 0.2 0.2 0.4 0 4 0.4 
- plačila obresti posojil 0.7 0.7 0.5 0.6 1.0 3.6 3.6 3.9 
9.Odliv sredstev iz Slovenije < 1 6 1 8 2 2 2 3 4.6 2.3 2.3 1.7 
10. Izdatki za neblagovno 
storitve 4 3 4.6 4.9 4.8 5.7 5.9 5.9 5.6 

-stanarine 0 6 0.8 0 9 0.8 1.1 1.2 1.2 0.6 
- za ostale neproizv st 3.7 3 8 4 1 4 0 4.6 4 7 4.7 5 0 

II.OSEBNA POTROŠNJA PREBIVALSTVA 73 9 78.5 74.9 696 66.5 69.7 69 7 68.3 
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TABELA 17: PRIHODKI JAVNEGA SEKTORJA V SLOVENIJI V LETIH 1986 - 1990 
tekoče cene 

1986 1987 

v milijonih din 

1988 1989 1990 

mio K din 

A. DAVČNI PRIHODKI 

I. DAVKI IZ DOHODKA OZ. DOBIČKA 
1. Davek na dohodek pravnih oseb 
2. Davki od samost.opravlj.gosp.dejav. 
3. Drugi davki od dejavnosti 

II. DAVKI IZ OSEBNIH DOHODKOV 
4. Davki iz osebnih dohodkov 

III.PROMETNI DAVKI 
5. Temeljni prometni davek 
6. Posebni republiški promet.davek 
7. Posebni občinski promet davek 
8. Davek na promet nepremičnin 

IV. CARINE IN UVOZNE DAJATVE 

V. OSTALI DAVČNI PRIHODKI 
9. Davki na premož.in doh od premož. 
10. Takse 

B. NEDAVČNI PRIHODKI 

VI. PRISPEVKI IZ OSEBNIH DOHODKOV 
11. Prispevki za družb.dejavnosti 
12. Prispevki za SPIZ 
13. Prispevek solidarnosti iz OD za Ć.G. 

VII. PRISPEVKI IZ DOHODKA 
14. Prispevki za družbene dejavnosti 
15. Prispevki za SPIZ 
16. Prispevek za štipendiranje 
17. Prispevki za gospodarsko infrastr., 

stanovanjsko-komunalno dejavnost in 
za intervencije v gospodarstvu 

18. Prispevki za SLO in DS 
19. Prispevki za zaklonišča 
20. Prispevek za upor. mestn. zemljišča 

VIII. ZDRUŽEVANJA IZ ČISTEGA DOHODKA 
21. Združena sredstva za gospodarsko 

infrastrukturo ter stanov.komun.dej. 
22. Obveznosti do Sklada federacije 

za razvoj manj razvitih SR in SAP 
23. Obvezno združevanje sredstev v 

sklade skupnih rezerv 

IX. OSTALI PRIHODKI 
24. Denarne kazni 
25. Prihodki upravnih org. in dr.prih. 

469,847 

56,213 
35,540 
15,356 
5,317 

26,659 

224,728 
141,343 
62.106 
19,591 

1,688 

157,059 

5,188.0 
1,841 
3,347 

1,204,874 

443,426 
218.015 
224,045 

1,366 

625,286 
260,167 

97,024 
8,574 

248.633 
6.34.7 

730 
3.811 

132,397 

85.089 

43,500 

3,808 

3.765 
1,091 
2,674 

1,156,752 

101,349 
51,261 
37,937 
12,151 

60,391 

526,670 
330,532 
148.245 
44,373 

3,520 

457,323 

11,019.0 
5,268 
5,751 

2,788,913 

1.017.344 
500,569 
512,442 

4,333 

1,493,680 
609,689 
314,894 

19,544 

518,631 
15,938 

1,367 
13.617 

270,386 

152,985 

111,816 

5,585 

7,503 
2,052 
5,451 

3,466,619 

142,548 
20,176 
90,487 
31,885 

172,915 

1,805,858 
1,279,123 

458,065 
58,057 
10,613 

1,312,997 

32,301.0 
13,948 
18,353 

7,531,956 

4,394,466 
2,266,809 
2,122,895 

4,762 

2,397,642 
722,504 

63,263 
58,114 

1,465,508 
44,052 

3,681 
40,520 

719,483 

357,605 

355,648 

6,230 

20,365 
4,596 

15,769 

33,307,126 

2,551,946 
1,499,468 

704,525 
347,953 

2,650,068 

17,682,152 
12,457,673 
3,438,074 
1,694,888 

91,517 

10,237,740 

185,220.0 
92,774 
92,446 

112,899,038 

67,966,939 
38,085,951 
29,848,893 

32,095 

39,815,843 
13,236,015 
5,851,835 

800,908 

18,983,827 
570,640 

29,794 
342,824 

4,938,405 

2,883,734 

2,039,172 

15,499 

177,851 
19,512 

158,339 

27,733 

1,610.7 
712.7 
557.0 
341.0 

1,559.3 

15,692.0 
11,722.0 
3,843.0 

66.0 
61.0 

8,551.0 

319.7 
74.3 

245.4 

68.174 

40,944 
22,800.0 
18,143.2 

0.9 

25,613 
5,777.0 
3,706.3 

452.9 

15,063.1 
314.2 

5.1 
294.5 

1,380.8 

1,070.7 

154.0 

156.1 

235.7 
103.6 
132.1 

SKUPAJ PRIHODKI 
JAVNEGA SEKTORJA 1,674,721 3,945,665 10,998,575 146,206,164 95,906.4 

44 poročevalec 



TABELA 18: PORABA JAVNEGA SEKTORJA V SLOVENIJI V LETIH 1986- 1990 
tekoče cene 

1986 1987 

v milijonih din 

1988 1989 1990 

mio K din 

I. SPLOŠNA PORABA V SLOVENIJI 

Splošna poraba v republiki 
Splošna poraba v občinah 

II. DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
od tega: 
Otroško varstvo 
Izobraževanje 
Kultura 
Telesna kultura 
Socialno skrbstvo 
Zaposlovanje 
Zdravstvo 
Raziskovanje 

štipendije 

III.POKOJNINSKO IN INVALIDSKO 
ZAVAROVANJE 

IV. GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA IN 
INTERVENCIJE V GOSPODARSTVO 
od tega: 
Sredstva za cestno infrastr. 
Sredstva za elektrogospodarstvo 
in premogovništvo 
Sredstva za železniško gospod. 
Sredstva za naftno-plin. gosp. 
Sredstva za letališko infrastr. 
Sredstva za razvoj Luke Koper 
Sredstva za razvoj PTT 
Sredstva za razvoj RTV 
Sredstva za vodno gospodarstvo 
Sredstva za stanovanjsko dej. 
Sredstva za komunalno dej. 
Sredstva za meliorac. v kmet 
intervencije v proizv. hrane in 
blagovne rezerve 
Sredstva za obrambo pred točo 
Sredstva za obrambo pred požari 

V. ODLIVI SREDSTEV IZ SLOVENIJE 
V FEDERACIJO 

133.979 

74.793 
59,186 

478,181 

67,832 
153,677 
24.487 

7.786 
15.285 
4,065 

179,923 
25,126 

8,574 

321,069 

333,722 

42.011 

52.672 
49,133 

3,798 
314 

1,305 
1,624 

34,826 
80,567 
30.717 

31,572 
287 

4,896 

410,826 

309,701 

171,838 
137,863 

1,110,257 

158,074 
357,717 

56.283 
17.060 
36,919 

8.854 
405,453 
69,897 

19,544 

827,336 

671.616 

77.374 

124,689 
95,906 

7,225 
542 
939 

4,730 
1,443 

54,079 
136,289 
82,941 

73,920 
400 

11,139 

1,009,114 

784,331 

477,874 
306,457 

2,989,313 

420,879 
921,261 
163,217 
47.056 
97,655 
46.184 

1.063,154 
229,907 

58,114 

2,186,157 

1,823,113 

198,450 

280,413 
325,825 

11.967 
734 

3,017 
12,906 

1,855 
130,295 
391,197 
245,004 

190,126 
761 

30.563 

2,925,171 

11,033,686 

6,728,266 
4,305,420 

51,321,966 

6,519,830 
15,643,200 
3,539,637 

849,817 
1,532,062 
1,227,486 

18,895,050 
3,114,884 

800,908 

35,700,728 

21,867,561 

4,029,249 

2,158,786 
3,251,629 

12,158 
3,750 

12,098 
94,042 

9,613 
949,898 

4,942,254 
3,122,822 

2,820,010 
2,141 

459,111 

24,571,382 

8.421.6 

5,802.9 
2.618.7 

30,144.0 

3.916.9 
8,819.7 
1.854.1 

504.8 
1,024.5 
1,630.8' 

10,586.8 
1,806.4 

643.2 

22,288.0 

16.136.9 

4,029 1 

1.800.2 
2,572.5 

108.0 
131.8 

18.9 
240.6 

15.4 
518.2 

1,995.1 
2.524 7 

1,920.7 
2.8 

258.9 

18,994.0 

PORABA JAVNEGA 
SEKTORJA SKUPAJ 1,686.351 3.947.568 10,766,199 145,296,231 96,627.7 
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TABELA 19: PRIMERJAVA PRIHODKOV JAVNEGA SEKTORJA Z BRUTO DOMAČIM PROIZVODOM SLOVENIJE 
V LETIH 1987 - 1990 
 tekoče cene 

1987 1988 1989 1990 

BRUTO DOMAČI PROIZVOD ") 

A. DAVČNI PRIHODKI 

100.0 

12.8 

100 0 

12.8 

100.0 

9.6 

100.0 

14.2 

I. DAVKI IZ DOHODKA OZ. DOBIČKA 
1. Davek na dohodek pravnih oseb 
2. Davki od samost.opravlj.gosp.dejav. 
3. Drugi davki od dejavnosti 

II. DAVKI IZ OSEBNIH DOHODKOV 
4. Davki iz osebnih dohodkov 

1.1 
0.6 
0.4 
0.1 

0,7 

0.5 
0.1 
0.3 
0.1 

0.6 

0.7 
0.4 
0.2 
0.1 

0.8 

0.8 
0.4 
0.3 
0.2 

0.8 

III.PROMETNI DAVKI 
5. Temeljni prometni davek 
6 Posebni republiški promet.davek 
7. Posebni občinski promet davek 
8. Davek na promet nepremičnin 

IV. CARINE IN UVOZNE DAJATVE 

5.8 
3.7 
1.6 
0.5 
0.0 

5.1 

6 6 
4.7 
1.7 
0.2 
0.0 

4 8 

5.1 
3:6 
1.0 
0.5 
0.0 

2.9 

8.0 
6.0 
2.0 
0.0 
0.0 

4.4 

V. OSTALI DAVČNI PRIHODKI 
9. Davki na premož.in doh od premož. 
10. Takse 

0.1 
0.1 
0.1 

0.1 
0.1 
0.1 

0.1 
0.0 
0.0 

0.2 
0.0 
0.1 

B. NEDAVČNI PRIHODKI 

VI. PRISPEVKI IZ OSEBNIH DOHODKOV 
11. Prispevki za družb.dejavnosti 
12. Prispevki za SPIZ 
13. Prispevek solidarnosti iz OD za C.G. 

VII. PRISPEVKI IZ DOHODKA 
14. Prispevki za družbene dejavnosti 
15. Prispevki za SPIZ 
16. Prispevek za štipendiranje 
17. Prispevki za gospodarsko infrastr., 

stanovanjsko-komunalno dejavnost in 
za intervencije v gospodarstvu 

18. Prispevki za SLO in DS 
19. Prispevki za zaklonišča 
20. Prispevek za upor. mestn. zemljišča 

VIII. ZDRUŽEVANJA IZ ČISTEGA DOHODKA 
21. Združena sredstva za gospodarsko 

infrastrukturo ter stanov.komun.dej. 
22. Obveznosti do Sklada federacije 

za razvoj manj razvitih SR in SAP 
23. Obvezno združevanje sredstev v 

sklade skupnih rezerv 

IX. OSTALI PRIHODKI 
24. Denarne kazni 
25. Prihodki upravnih org. m dr.prih.  

30 8 

11.2 
5.5 
5.7 
0.0 

16.5 
6.7 
3.5 
0.2 

5.7 
0.2 
0 0 
0.2 

3.0 

1.7 

1.2 

0.1 

0.1 
0.0 
0.1 

27.7 
0.0 

16 2 
8.3 
7 8 
0.0 

8.8 
2.7 
0.2 
0.2 

5.4 
0.2 
0 0 
0.1 

2.6 

1.3 

1.3 

0.0 

0.1 
0.0 
0.1 

32.4 
0.0 

19.5 
10.9 
8.6 
0.0 

11.4 
3.8 
1.7 
0.2 

5.5 
0.2 
0.0 
0.1 

1.4 

0.8 

0.6 

0.0 

0.1 
0.0 
0.0 

34.8 
0.0 

20.9 
11.6 
9.3 
0.0 

13.1 
2.9 
1.9 
0.2 

7.7 
0.2 
0.0 
0.2 

0.7 

0.5 

0.1 

0.1 

0.1 
0.1 
0.1 

SKUPAJ PRIHODKI 
JAVNEGA SEKTORJA 43 6 40.5 42 0 49.0 
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TABELA 20 : PRIMERJAVA PORABE JAVNEGA SEKTORJA Z BRUTO DOMAĆIM PROIZVODOM SLOVENIJE 
V LETIH 1987- 1990 

  tekoče cene 

1987 1988 1989 1990 

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD«) 

I. SPLOŠNA PORABA V SLOVENIJI 

100.0 

3.4 

100.0 

2.9 

100.0 

3.2 

100.0 

4.3 

Splošna poraba v republiki 
Splošna poraba v občinah 

II. DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
od tega: 
Otroško varstvo 
Izobraževanje 
Kultura 
Telesna kultura 
Socialno skrbstvo 
Zaposlovanje 
Zdravstvo 
Raziskovanje 

štipendije 

III.POKOJNINSKO IN INVALIDSKO 
ZAVAROVANJE 

1.9 
1.5 

12.3 

1.7 
4.0 
0.6 
0 2 
0.4 
0.1 
4.5 
0.8 

0.2 

9.1 

1.8 
1.1 

11.0 

1.5 
3.4 
0.6 
0.2 
0.4 
0.2 
3.9 
0.8 

0.2 

8 0 

1.9 
1.2 

14.7 

1.9 
4.5 
1.0 
0.2 
0.4 
0.4 
5.4 
0.9 

0.2 

10.3 

3.0 
1.3 

15.4 

2.0 
4.5 
0.9 
0.3 
0.5 
0.8 
5.4 
0.9 

0 3 

11.4 

IV. GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA IN 
INTERVENCIJE V GOSPODARSTVO 
od tega: 
Sredstva za cestno infrastr. 
Sredstva za elektrogospodarstvo 
in premogovništvo 
Sredstva za železniško gospod. 
Sredstva za naftno-plin. gosp. 
Sredstva za letališko infrastr. 
Sredstva za razvoj Luke Koper 
Sredstva za razvoj PTT 
Sredstva za razvoj RTV 
Sredstva za vodno gospodarstvo 
Sredstva za stanovanjsko dej. 
Sredstva za komunalno dej. 
Sredstva za meliorac. v kmet., 
intervencije v proizv. hrane In 
blagovne rezerve 
Sredstva za obrambo pred točo 
Sredstva za obrambo pred požari 

V. ODLIVI SREDSTEV IZ SLOVENIJE 
V FEDERACIJO 

7.4 

0.9 

1.4 
1.1 
0.1 
0.0 
0 0 
0.1 
0.0 
0 6 
1.5 
0.9 

0.8 
0.0 
0.1 

11.1 

6.7 

0.7 

1.0 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
1.4 
0.9 

0.7 
0.0 
0.1 

10 8 

6.3 

1.2 

0.6 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
1.4 
0.9 

08 
0.0 
0.1 

7.1 

8.2 

2.1 

0.9 
1.3 
0.1 
0.1 
00 
0.1 
0.0 
0.3 
1.0 
1.3 

1.0 
00 
0.1 

9.7 

PORABA JAVNEGA 
SEKTORJA SKUPAJ 43 6 39.6 41.7 49.3 
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TABELA 21 : BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV JAVNEGA SEKTORJA V SLOVENIJI V LETIH 1991 -1992 

I. PRIHODKI JAVNEGA SEKTORJA 
- v milj.SLT 

1991 
tekoče cene 

Realiz.ZR 

1991 1992 Realna rast Struktura v % 
 Predvideno 

1992/91 1991 
cene januar 1992 v% Realiz.ZR 

1992 
Predvideno 

-0.1 

-4.9 

-3.9 

SKUPAJ PRIHODKI JAVNEGA 
SEKTORJA VKLJUČNO Z ZADOLŽEVANJEM 

(A + B) 151,053 321,139 320,727 

A. PRIHODKI JAVNEGA 
SEKTORJA S K U P A J (l + ll) 149,289 317,388 301.936 

I. DAVČNI PRIHODKI SKUPAJ 73.755 156.803 150,657 
v tem : 

1. Davek od dobička pravnih oseb 2,186 4,647 4,077 
2. Davek na izplačane OD 1.653 3,514 
3. Dohodnina I 21.635 45,996 41,983 
4. Prometni davki skupaj 35,614 75,715 71,364 
5. Carine in uvozne dajatve 12,555 26,692 33,000 
6. Drugi davki občanov 112 238 233 

- 
II. NEDAVĆNI PRIHODKI SKUPAJ 75,534 160,585 151,278 

v tem : 
7. Prispevek za zdravstvo 19,153 40,719 46,300 
8. Prispevek za zaposlovanje 4,316 9,176 7,956 
9. Prispevek za pokojninsko- 

invalidsko zavarovanje 44,988 95,644 77,800 
Presežek iz leta 1991 6,391 

10. Cestnine in povračila za ceste 995 2,115 2,164 
11. Povračila od količinskih osnov 417 887 701 
12. Odškodnine zaradi spremembe namembnosti 118 251 245 
13. Takse 927 1,971 1,927 
14. Nadomestila za upor.stavb, zemlj. 409 870 850 
15. Ostali prihodki 3,819 8,119 4,640 
16. Prenešeni prihod.skladov skup.rezerv 0 0 104 
17. Prihodki od prodaje vojaških stanov. 0 0 2,200 
18. Sredstva od prodaje vredn. papirjev 

in premoženja 392 833 

-5 8 

100.0 

98.8 

48.8 

1.4 
1.1 

14.3 
23.6 

8.3 
0.1 

50.0 

12.7 
2.9 

29.8 
0.0 
0.7 
0.3 
0.1 
0.6 
0.3 
2.5 
0.0 
0.0 

0.3 

100.0 

94.1 

47.0 

1.3 
0.0 

13.1 
22.3 
10.3 
0.1 

47.2 

14.4 
2.5 

24.3 
2 0 
0.7 
0.2 
0.1 
0.6 
0.3 
1.4 
0.0 
0.7 

B. POSOJILA IN ZADOLŽEVANJE 1,764 3.750 18,791 1.2 5.9 

Za leto 1991 je izkazana realizacija virov sredstev na podlagi podatkov iz zaključnih računov proračunov. 
Za leto 1992 so prikazana predvidena sredstva iz sprejetega proračuna republike, odloka o stopnjah prispevkov za 
zdravstvo ter finančnega načrta P I Z za leto 1992 
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TABELA 22: BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV JAVNEGA SEKTORJA V SLOVENIJI V LETIH 1991 -1992 

II. ODHODKI JAVNEGA SEKTORJA 
• v milij.SLT 

1991 1991 

tekoče cene 
Realiz.ZR cene januar 1992 

1992 Realna rast 
Predvideno 

1992/91 
v% 

Struktura v % 

1991 1992 
Realiz.ZR Predvideno 

ODHODKI JAVNEGA SEKTORJA 
SKUPAJ (VKLJUČNO Z ODPLAČILI POSOJIL) 

(C + D) 

C. O D H O D K I JAVNEGA SEKTORJA SKUPAJ 
(BREZ ODPLAČIL POSOJIL IN REZERV) 

(l + ll + lll + IV + V) 

I. POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 

II.ZDRAVSTVO *) 

III.PORABA NA RAVNI REPUBLIKE 
v tem : 

1. Sredstva za delo državnih organov 
in izvajalskih organizacij 

2. Sredstva za družbene dejavnosti 
(plačilo storitev in dotacije) 

3. Socialni transferi 
4. Intervencije in subvencije v gospodar 
5. Investicije 
6. Drugi odhodki 
7. Finančni tokovi (odplačila obresti) 

IV. FINANCIRANJE FUNKCIJ FEDERACIJE 

V. PORABA NA RAVNI OBčIN 
v tem : 

1. Sredstva za delo občinskih organov 
2. Sredstva za družbene dejavnosti 

(plačilo storitev in dotacije) 
3. Socialni transferi 
4. Intervencije in subvencije v gospodar 
5. Investicije 
6. Drugi odhodki 
7. Finančni tokovi (odplačila obresti) 

141,038 

140.121 

38,597 

17,518 

57,652 

11.448 

6,676 
13,321 
10.168 
14.549 

366 
1,124 

3,041 

23,313 

4.280 

10,937 
1,780 
1,933 
3,552 

555 
276 

299,846 

297,897 

82,057 

37,243 

122,568 

24,338 

14,193 
28.320 
21,617 
30,931 

778 
2.390 

6,465 

49,563 

9,099 

23,252 
3.784 
4,110 
7,552 
1,180 

587 

319,477 

308,906 

80,100 

50,187 

149,161 

41,418 

14,476 
29,467 
13.788 
41,827 

2,205 
5,982 

0 

29,458 

6.5 

3.7 

-2.4 

34.8 

21.7 

-40.6 

100.0 

99.3 

27.4 

12.4 

40.9 

8.1 

4.7 
9.4 
7.2 

10 3 
0.3 
0.8 

22 

16.5 

3.0 

7.8 
1.3 
1.4 
2.5 
0.4 
0.2 

100.0 

96.7 

25.1 

15.7 

46.7 

13.0 

4.5 
9.2 
4.3 

13.1 
0.7 
1.9 

0.0 

9.2 

D. ODPLAČILA POSOJIL 917 1,950 10,571 

Za leto 1991 je izkazana realizacija sredstev na podlagi podatkov iz zaključnih računov proračuna 
republike in občin ter podatkov iz finančnega poročila PIZ za leto 1991. 
Za leto 1992 pa so prikazana predvidena sredstva, kot izhajajo iz sprejetega proračuna republike, 
odloka o stopnjah prispevkov za zdravstvo ter finančnega načrta P I Z za leto 1992. 
•)V letu 1992 so med sredstvi za zdravstvo vključena tudi sredstva za boleznine, ki se v preteklih letih 
niso pokrivala iz javnih virov, pač pa so jih pravne osebe same pokrivale iz svojih sredstev. 
ZARADI PRENOSA NALOG IZ OBčIN V REPUBLIKO (ZAGOTOVLJENI PROGRAM OSNOVNE ŠOLE, DAVČNE SLUŽBE, BORČEVSKE 
PRIZNAVALNINE, PORABA NA RAVNI REPUBLIKE IN OBČIN V LETU 1992 NI NEPOSREDNO PRIMERLJIVA Z LETOM 1991. 
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TABELA 23: PRIMERJAVA PRIHODKOV JAVNEGA SEKTORJA V SLOVENIJI V LETIH 1991 -1992 
Z BRUTO DOMAĆIM PROIZVODOM (GDP) IN DRUŽBENIM PROIZVODOM 

-v% 

PRIMERJAVA Z G D P PRIMERJAVA Z OČIŠČENIM DP 

1991 
ocena 

1992 
predvideno 

1991 
ocena 

1992 
predvideno 

BRUTO DOMAČI PROIZVOD 
SLOVENIJE (GDP)*) 

DRUŽBENI PROIZVOD 
SLOVENIJE (OČIŠČENI)**) 

SKUPAJ PRIHODKI JAVNEGA 
SEKTORJA VKLJUČNO Z ZADOLŽEVANJEM 

(A + B) 

A. PRIHODKI JAVNEGA 
SEKTORJA SKUPAJ (I + II) 

I. DAVČNI PRIHODKI SKUPAJ 
v tem : 

1. Davek od dobička pravnih oseb 
2. Davek na izplačane OD 
3. Dohodnina 
4. Prometni davki skupaj 
5. Carine in uvozne dajatve 
6. Drugi davki občanov 

II. NEDAVČNI PRIHODKI SKUPAJ 
v tem : 

7. Prispevek za zdravstvo 
8. Prispevek za zaposlovanje 
9. Prispevek za pokojninsko- 

invalidsko zavarovanje 
Presežek iz leta 1991 

10. Cestnine in povračila za ceste 
11. Povračila od količinskih osnov 
12. Odškodnine zaradi spremembe namembnosti 
13. Takse 
14. Nadomestila za upor.stavb, zemlj 
15. Ostali prihodki 
16. Prenešeni prihod,skladov skup rezerv 
17. Prihodki od prodaje vojaških stanov. 
18. Sredstva od prodaje vredn. papirjev 

in premoženja 

B. POSOJILA IN ZADOLŽEVANJE 

100.0 100.0 

43.7 

43.2 

21.3 

0.6 
0.5 
6.3 

10.3 
3.6 
0.0 

21.8 

5.5 
. 1.2 

0.0 
13.0 

0.3 
0.1 
0.0 
0.3 
0.1 
1.1 
0.0 
0.0 

0.1 

0.5 

45.2 

42.6 

21.2 

0.6 
0.0 
5.9 

10.1 
4.7 
0.0 

21.3 

6.5 
1.1 
0.0 

11.0 
0.9 
0.3 
0.1 
0.0 
0.3 
0.1 
0.7 
0.0 
0.3 

0.0 

2.7 

100.0 

53.9 

53.3 

26.3 

0.8 
0.6 
7.7 

12.7 
4.5 
0.0 

27.0 

6.8 
1.5 
0.0 

16.1 

0.4 
0.1 
0.0 
0.3 
0.1 
1.4 
0.0 
0.0 

0.1 

0.6 

100.0 

58.6 

55.2 

27.5 

0.7 
0.0 
7.7 

13.0 
6.0 
0.0 

27.7 

8.5 
1.5 
0.0 

14.2 
1.2 
0.4 
0.1 
0.0 
0.4 
0.2 
0.8 
0.0 
0.4 

0.0 

3.4 

Za leto 1991 je izkazana realizacija virov sredstev na podlagi podatkov iz zaključnih računov proračunov. 
Za leto 1992 so prikazana predvidena sredstva iz sprejetega proračuna republike, odloka o stopnjah prispevkov za 
zdravstvo ter finančnega načrta P IZ za leto 1992 

*) Podatki za BRUTO DOMAČI PROIZVOD SLOVENIJE ( G D P ) za leti 1991 in 1992 so ocenieni v Zavodu RS za makro- 
ekonomske analize in razvoj 

••(Družbeni proizvod Slovenije, očiščen za inflacijske fiktive po izračunih Zavoda RS za makroekonomske analize in razvoj. 
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TABELA 24 : PRIMERJAVA ODHODKOV JAVNEGA SEKTORJA V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETIH 1991 - 1992 
Z BRUTO DOMAČIM PROIZVODOM (GDP) IN DRUŽBENIM PROIZVODOM 
    • v % 

PRIMERJAVA Z G D P PRIMERJAVA Z OČIŠĆENIM DP 

1991 
ocena 

1992 
Predvideno 

1991 
ocena 

1992 
Predvideno 

BRUTO DOMAČI PROIZVOD 
SLOVENIJE (GDP)*) 
DRUŽBENI PROIZVOD 
SLOVENIJE (OČIŠČENI) *") 

ODHODKI JAVNEGA SEKTORJA 
SKUPAJ (VKLJUČNO Z ODPLAČILI POSOJIL) 

(C + D) „ 

C. O D H O D K I JAVNEGA SEKTORJA SKUPAJ 
(BREZ ODPLAČIL POSOJIL IN REZERV) 

(l + ll + lll + IV+V) 

I. POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 

II.ZDRAVSTVO *) 

III.PORABA NA RAVNI REPUBLIKE 
v tem : 

1. Sredstva za delo državnih organov 
in izvajalskih organizacij 

2. Sredstva za družbene dejavnosti 
(plačilo storitev in dotacije) 

3. Socialni transferi 
4 Intervencije in subvencije v gospodar. 
5. Investicije 
6. Drugi odhodki 
7. Finančni tokovi (odplačila obresti) 

IV. FINANCIRANJE FUNKCIJ FEDERACIJE 

V. PORABA NA RAVNI OBČIN 
v tem : 

1. Sredstva za delo občinskih organov 
2. Sredstva za družbene dejavnosti 

(plačilo storitev in dotacije) 
3. Socialni transferi 
4. Intervencije in subvenci|e v gospodar 
5. Investicije 
6. Drugi odhodki 
7. Finančni tokovi (odplačila obresti) 

100.0 

40 8 

40.5 

11.2 

5.1 

16.7 

3.3 

1.9 
3.9 
2.9 
4.2 
0.1 
0.3 

0 9 

6.7 

1.2 

3 2 
0 5 
06 
1.0 
02 
0.1 

100 0 

45.1 

43.6 

11.3 

7.1 

21.0 

5.8 

2.0 
4.2 
1.9 
5.9 
0.3 
0 8 

0.0 

4 2 

100.0 

50 4 

50.0 

13 8 

6.3 

20.6 

4.1 

2.4 
4.8 
36 
5.2 
0.1 
0.4 

1.1 

8.3 

15 

3.9 
0.6 
0.7 
1.3 
02 
0.1 

100.0 

58.4 

56.5 

14.6 

9.2 

27.3 

7.6 

2.6 
5.4 
2.5 
7.6 
0.4 
1.1 

0.0 

5.4 

D. ODPLAČILA POSOJIL 0 3 1.5 0.3 19 

Za leto 1991 je izkazana realizacija sredstev na podlagi podatkov iz zaključnih računov proračuna 
republike in občin ter podatkov iz finančnega poročila PIZ za leto 1991. 
Za leto 1992 pa so prikazana predvidena sredstva, kot izhajajo iz sprejetega proračuna republike, 
odloka o stopnjah prispevkov za zdravstvo ter finančnega načrta P I Z za leto 1992. 

*)V letu 1992 so med sredstvi za zdravstvo vključena tudi sredstva za boleznine, ki se v preteklih letih 
niso pokrivala iz javnih virov, pač pa so jih pravne osebe same pokrivale iz svojih sredstev. 
ZARADI PRENOSA NALOG IZ OBčIN V REPUBLIKO (ZAGOTOVLJENI PROGRAM OSNOVNE ŠOLE. DAVČNE SLUŽBE, BORČEVSKE 
PRIZNAVALNINE, PORABA NA RAVNI REPUBLIKE IN OBčIN V LETU 1992 NI NEPOSREDNO PRIMERLJIVA Z LETOM 1991 

*) Podatki za BRUTO DOMAČI PROIZVOD SLOVENIJE za leti 1991 in 1992 so ocenjeni v Zavodu RS za makroekonomske analize in razvoj. 
""(Družbeni proizvod Slovenije, očiščen za inflacijske fiktive po izračunih Zavoda RS za makroekonomske analize in razvoj. 

poročevalec 51 



TABELA 25 : UDELEŽBA CELOTNIH PRIHODKOV JAVNEGA SEKTORJA TER PRIHODKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA DRŽAVE 
V BRUTO DOMAĆEM PROIZVODU ( G D P ) POSAMEZNIH DRŽAV 
 - v % 

1. 2. 3. 4. 5. 
CELOTNI CELOTNI CELOTNI DEFICIT(-) DEFICIT(-) 
PRIHODKI PRIHODKI IZDATKI OZ.SUFICIT(+) OZ.SUFICIT(+) 

JAVNEGA DRŽAVNEGA DRŽAVNEGA DRŽAV.PRORAĆ. DRŽAV.PRORAĆ. 
SEKTORJA PRORAČUNA PRORAČUNA V % OD GDP V % OD CELOTNIH 

V % OD GDP V % OD GDP V % OD GDP IZDATKOV 
PRORAČUNA 

LETO 

A. ZAHODNE INDUSTRIJSKE DRŽAVE : 

ZDA 
KANADA 

1989 
1989 

34.3 
40.3 

20.5 
19.3 

23.4 
22.1 

-2.1 
-3.5 

-12.1 
-12.5 

AVSTRIJA 
BELGIJA 
DANSKA 
FINSKA 
FRANCIJA 
NEMČIJA 
ITAJJJA 
LUKSEMBURG 
NIZOZEMSKA 
NORVEŠKA 
ŠPANIJA 
ŠVEDSKA 
VELIKA BRITANIJA 

1989 
1988 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1988 
1989 
1989 
1987 
1989 
1988 

47.0 
46.7 
59 6 
42 5 
46.2 
45.7 

42.4 
51.1 
56 8 
35.0 
59.1 
43 0 

34.7 
43.2 
40.6 
30 9 
40.9 
29 2 
38.2 
43.2 
48.5 
44.3 
30.2 
45.1 
36.8 

39.1 
50.1 
40.f 
28.8 
42.5 
29.2 
47.5 
41.3 
53.9 
43 4 
33 6 
41.3 
35.6 

-3.5 
-7.5 

+0.8 
-2.1 
-0.3 
-9.5 

+3.1 
-4.5 
-1.0 
-4.3 

+ 1.2 
+ 2.4 

-10.4 
-14.6 

+6.9 
•4.4 
-0.7 

-21.6 
+ 4.3 
-8.3 
-2.3 

-11.3 
+ 10.0 

+3.9 

POVPREČJE ZAHODNIH INDUSTR. DRzAV 

POVPREČJE ZAHODNIH DRŽAV BREZ ZDA 

38.2 

42.1 

27 3 

34 1 

29.9 

36.4 

-2.3 

-2.4 

-8.7 

-5.3 

B. VZHODNOEVROPSKE DRŽAVE 

MADŽARSKA 
POLJSKA 
ROMUNIJA 

1989 
1988 
1989 

61.3 
46 9 
52.9 

54.3 
37 0 
48 7 

56.1 
38.7 
40.4 

-2.5 
-1.3 

+ 8 4 

-3.4 
-5.8 

+20.5 

C. SLOVENIJA*) 
1991 
1992 

43.2 
42.6 

24.6 
21.9 

23.9 
22.9 

0.6 
-1.0 

-0.5 
J -4.3 

VIR PODATKOV: International Monetary Fund : "Government Finance Statistics Yearbook", volume XIV., 1990. 

*) Podatki za Slovenijo so urejeni v skladu 2 mednarodno uporabljeno metodologijo I M F za javnofinančno statistiko in se 
zato delno razlikujejo od prikazanih podatkov v proračunu republike . Glavna razlika je v tem, 
da prihodki in odhodki po konceptu IMF ne vsebujejo bruto zadolževanja oziroma bruto vračil kreditov. Na ta način, to je 
po metodologiji MMF izkazan deficit oziroma suticit bolj jasno odraža spremembe v neto zadolženosti države. 
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TABELA 26 : PRIMERJAVA STRUKTURE VIROV DRŽAVNIH PRORAćUNOV V POSAMEZNIH DRŽAVAH 

■ struktura virov proračunov v % 
SKUPAJ DAVKI OD 

PRIHODKI DOBIČKA 
PRORAČUN PODJETIJ 

DRŽAVE 
LETO 

DOHOD- PRISPEVKI DAVKI NA PROMET CARINE. DAVKI 
NINA ZA PROIZVOD.IN STORIT UVOZNE NA 

(DAVKI NA SOCIALNO   IN PREMO- 
OSEBNE VARNOST SKUPAJ od tega : IZVOZNE ŽENJE 

PREJEMKE V.A.T. DAJATVE 

OSTALI 
DAVKI 

NEDAVČNI 
PRIHODKI 

A. ZAHODNE INDUSTRIJSKE DRŽAVE : 

ZDA 
KANADA 

1989 
1989 

100.0 
100.0 

9.9 
10 0 

42 6 
40.5 

33 9 
14.9 

3.2 
18.9 

0.0 
13.2 

1.6 
3.8 

0.8 
0.0 

0.0 
1.2 

8.0 
10.7 

AVSTRIJA 1989 100.0 3.1 14 5 37.0 26.2 17.4 1.6 1.8 7.1 87 
BELGIJA 1988 100.0 64 30 0 34.7 23.3 16.8 0.1 2.5 0.2 28 
DANSKA 1989 100.0 4 9 28 9 4.6 41.2 23.4 0.1 3.3 4.7 12.3 
FINSKA 1989 100.0 2.1 30 8 94 45.5 29 6 1.1 4.2 0.3 6.6 
FRANCIJA 1989 100.0 6.0 11.3 43 4 28.8 20.6 0.0 2.1 1.5 6.9 
NEMČIJA 1989 100.0 4 0 14 1 52 9 23,0 13.0 0.0 0.2 0.0 5.8 
ITALIJA 1989 1000 70 28 7 29 1 29.1 14.6 0.0 1.2 2.1 2.8 
LUKSEMBURG 1988 100.0 11 6 23.1 24 9 24 6 14 1 0.0 7.1 1.2 7.5 
NIZOZEMSKA 1989 100.0 7.3 20 0 39 0 21.9 15.4 00 2.4 0.7 8.7 
NORVEŠKA 1989 100.0 3.3 11.2 25 8 36.4 19.6 0 5 1.2 0.8 20.8 
ŠPANIJA 1987 100.0 7 0 21.1 38.1 23 9 15.6 2.6 1.4 0.2 5.7 
ŠVEDSKA 1989 100.0 4.9 14.2 30.1 27.5 164 0.5 3.7 5.7 13.4 
VELIKA BRITANIJA 1988 100.0 11.2 27.5 18 1 30.9 17.0 0.1 2.2 0.5 9.5 

B. VZHODNOEVROPSKE DRŽAVE : 

MADŽARSKA 
POLJSKA 
ROMUNIJA 

1989 
1988 
1989 

100.0 
100.0 
100.0 

15.1 
30 4 
0 0 

3.0 
0 0 
0.0 

29 3 
21.4 
14.0 

32.3 
30.4 

0.0 

0.0 
0 0 
0.0 

5.3 
6.2 
0.0 

0.0 
2.1 
0.0 

0.5 
4.4 

10.6 

14.5 
5.1 

75.4 

C. SLOVENIJA 
1991 
1992 

100.0 
100.0 

1.7 
2.6 

12.7 
16.2 

26.5 
8.3 

41.0 
46 6 

0.0 
00 

14.8 
21.2 

0.3 
0.3 

1.3 
0.0 

1.8 
4.7 

VIR PODATKOV: International Monetary Fund : "Government Finance Statistics Vearbook", volume XIV.. 1990. 

Skladno z metodologijo I M F prihodki proračunov vključujejo tekoče in kapitalske prihodke brez zadolževanja. 
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TABELA 27 : USTVARJENE INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1991 1992 
milijoni din predh.pod. ocena ocena ocena 
 tekoče cene mio K.din mio SLT cene jan.92 cene jan.92 

INVESTICIJE SKUPAJ 
- združeno delo 
- zasebni sektor 

959,584 
757,877 
201,707 

1.815,302 
1,453,961 

361,341 

5,389,593 
4,138,546 
1,251,047 

63,734,951 
45.864,179 
17,870,772 

35,806 
25,465 
10,341 

64,308 
42,894 
21,414 

136,719 
91,193 
45,526 

116,211 
75,422 
40,789 

PROIZVODNE INVESTICIJE 
- združeno delo 
• zasebni sektor 

675,961 
622,045 

53.916 

1,325,634 
1,199,793 

125,841 

3,816,502 
3,445,127 

371,375 

43,920,570 
39,356,069 

4,564,501 

22,506 
20,113 

2,393 

39,289 
32,601 

6,688 

83,528 
69,310 
14,219 

67,753 
52,901 
14,852 

NEPROIZVODNE INVESTICIJE 283,623 489,668 1,573,091 19,814,381 13,300 25,019 53,190 48,458 
Stanovanjske investicije 209,127 336,880 1,095,762 14,936,999 9.049 16,092 34,212 27,581 
- družbena stanovanja 61,335 101,380 216,090 1,630,728 1,101 1,366 2.904 1,643 
- zasebna stanovanja 147,792 235,500 879,672 13,306,271 7,948 14,726 31,307 25,937 
Ostale neproizvodne investicije 74.496 152.789 477.329 4.877,382 4,251 8,927 18,979 20,877 

2.REALNE STOPNJE RASTI 

INVESTICIJE SKUPAJ 
- združeno delo 
- zasebni sektor 

19.4 
16.9 
30.1 

•12.8 
-11.6 
-17.4 

-9.2 
-13.0 
5.9 

-10.1 
-15.7 
8.6 

-8.7 
-9.7 
-5.9 

-18 0 
-23.1 

-5.4 

-18.0 
-23.1 

-5.4 

-15.0 
-17.3 
-10.4 

PROIZVODNE INVESTICIJE 
- združeno delo 
- zasebni sektor 

17.6 
18.2 
11.2 

-9.6 
-11.1 
7.6 

-12.0 
-12.2 
-9.8 

-12.5 
-13.1 
-6.5 

-16.7 
-169 
-14.8 

-20.3 
-26.0 
27.6 

-20.3 
-26.0 
27.6 

-18.9 
-23.7 

4.5 

NEPROIZVODNE INVESTICIJE 
Stanovanjske investicije 
- družbena stanovanja 
- zasebna stanovanja 
Ostale neproizvodne investicije 

24 
26 2 

6.3 
36.9 
18.3 

-20.4 
-25 8 
-23.8 
-26.6 
-5.5 

-1.8 
-0.5 

-34.8 
14.2 
-4.5 

-4.2 
3.7 

-42.6 
15.0 
-22.3 

9.1 
-1.5 
9.8 

-2.9 
41.7 

-14.1 
-18.8 
-43.3 
-15.4 

-4.1 

-14.1 
-18.8 
-43.3 
-15.4 

-4.1 

-8 9 
-19.4 
-43.4 
-17.2 
10.0 

3. DELEŽ INVESTICIJ V OČIŠČENEM DRUŽBENEM 
PROIZVODU CELOTNEGA GOSPODARSTVA 

INVESTICIJE SKUPAJ 
- združeno delo 
• zasebni sektor 

27.0 
21.4 

5.7 

25.2 
20.2 

5.0 

25.5 
19.6 
5.9 

21.6 
15.5 
6.0 

24.3 
17.3 
7.0 

23.0 
15.3 
7.7 

23.0 
15.3 
7.6 

20.8 
13.5 
7.3 

PROIZVODNE INVESTICIJE 
- združeno delo 
- zasebni sektor 

19.0 
17.5 

1.5 

18.4 
16.7 

1.7 

18.0 
16.3 

1.8 

14.9 
13.3 

1.5 

15.3 
13.6 

1.6 

14.1 
11.7 
2.4 

14.0 
11.6 
2.4 

12.1 
9.5 
2.7 

NEPROIZVODNE INVESTICIJE 
Stanovanjske investicije 
- družbena stanovanja 
- zasebna stanovanja 
Ostale neproizvodne investicije 

8 0 
5.9 
1.7 
4.2 
2.1 

6.8 
4.7 
1.4 
3.3 
2.1 

7.4 
5.2 
10 
4.2 
2.3 

6,7 
5.1 
0.6 
4.5 
1.6 

9.0 
6.1 
0.7 
5.4 
2.9 

8.9 
5.8 
0.5 
5.3 
3.2 

8.9 
5.7 
0.5 
5.3 
3.2 

8.7 
4.9 
0.3 
4.6 
3.7 
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TABELA 28: PLAČILA ZA INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA PO SEKTORJIH 

- tekoče cene 

1986 1987 
v milijonih din 

1988 1989 1990 
mio K.din 

1991 
mio SLT 

1992 
(1-3 mes) 

CELOTNE INVESTICIJE 

JAVNE INVESTICIJE 
Energetika 
Promet in zveze 
želežniški promet 
Pomorski promet 
Zračni promet 
Cestni promet 
PTT storitve 
Ostalo 

Vodno gospodarstvo 
Komunalna dej.in ur.nas. 
Izobraževanje in kultura 
Zdravstvo in soc.varstvo 
Družbene organizacije in skupnosti 

STANOVANJSKE INVESTICIJE 

OSTALE INVESTICIJE 

703.537 1,297.570 3,095.075 32,653,640 

251,138 
55,076 
62,956 

6,492 
29,552 
27.756 
19,563 
49.743 

62,196 

390.203 

483,159 
110.773 
130,458 

14.679 
69.261 
53,099 
29,211 
75,678 

1,284,478 
316,140 
369,834 

23.500 
242,768 
164,188 
66,782 

101,266 

15,488,556 
3,827,728 
5,976,766 

233,517 
1,631,964 
1,612,087 
1,122,729 
1,083,765 

142,079 323,768 3,818,930 

672,332 1,486,829 13,346,154 

16,647 

9,271 
1,415 
4,178 

312 
16 

109 
2,298 
1,078 

256 
57 

814 
1,043 

565 
1,307 

1,183 

6,193 

28,921 

15,058 
1,678 
5,936 

427 
4 

113 
2,584 
2,511 

297 
68 

1,460 
1,400 

713 
3,803 

1,445 

12,418 

10,377 

5,311 
751 

1,640 
132 

1 
41 

710 
714 

42 
19 

388 
515 
290 

1,708 

580 

4,486 

2. STRUKTURA V CELOTNIH INVESTICIJAH 
(v %) 

JAVNE INVESTICIJE 
Energetika 
Promet in zveze 
želežniški promet 
Pomorski promet 
Zračni promet 
Cestni promet 
PTT storitve 
Ostalo 

Vodno gospodarstvo 
Komunalna dej.in ur.nas. 
Izobraževanje in kultura 
Zdravstvo in soc.varstvo 
Družbene organizacije in skupnosti 

STANOVANJSKE INVESTICIJE 

OSTALE INVESTICIJE 

35.7 
7 8 
8 9 

37.2 
8.5 

10 1 

41.5 
10 2 
11.9 

47.4 
11.7 
18.3 

0.9 
4.2 
39 
2 8 
7.1 

8 8 

55.5 

1.1 
5 3 
4.1 
2 3 
5 8 

10 9 

51 8 

0.8 
7.8 
5 3 
22 
3.3 

10 5 

48.0 

0.7 
5 0 
4.9 
3.4 
3.3 

11.7 

40.9 

55 7 
8.5 

25.1 
1.9 
0.1 
0.7 

13.8 
6.5 
1.5 
0 3 
4 9 
6.3 
3 4 
7.9 

7.1 

37.2 

52.1 
5.8 

20.5 
1.5 
0.0 
0.4 
8.9 
8.7 
1.0 
0.2 
5.0 
4.8 
2.5 

13.1 

5.0 

42.9 

51.2 
7.2 

15.8 
1.3 
0.0 
0.4 
6.8 
6 9 
0.4 
0.2 
3.7 
5.0 
2.8 

16.5 

5.6 

43,2 

Vir: Podatki SDK 
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TABELA 29 : TUJA VLAGANJA V REPUBLIKO SLOVENIJO V LETIH 1989- 1991 

število 
1989 1990 1991 

v mio DEM 
1989 1990 1991 

Mešana podjetja 135 443 227 
Tuja podjetja 17 85 176 
Skupna vlaganja 22 .88 43 
Skupaj 174 616 446 

50.6 178.8 205.6 
2.5 13.4 2.8 

109.4 307.6 495.9 
162.5 499 8 704.4 

STRUKTURA V % 

1989 1990 1991 1989 1990 1991 

Mešana podjetja 77.6 71.9 50.9 
Tuja podjetja 9.8 13 8 39 5 
Skupna vlaganja 12.6 14.3 9 6 
Skupaj 100.0 100 0 100 0 

31.3 35.8 29.2 
1.5 2.7 0.4 

67.2 61.5 70.4 
100.0 100.0 100.0 

VIR: Center za mednarodno sodelovanje in razvoj, Ljubljana in ocena ZMAR 

Opomba: Za leto 1991 je ZMAR izdelal oceno na podlagi podatkov CMSR za 
obdobje od 1.1. do 9.5. in za meseca november in december 1991 
Vmesno obdobje 6 mesecev je ocenjeno na podlagi sumarnega podatka števila 
in vrednosti vlaganj na področju bivše Jugoslavije, ki znaša za čas 
1.1.1989 do 30.9.1991 5184 pogodb v vrednosti 4.004 mio DEM 
V letu 1991 so v številu in vrednostih zajeti tudi aneksi 
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PROBLEMATIKA SLOVENSKEGA IZVOZNEGA GOSPODARSTVA 

Vsi trije zbori Skupščine Republike Slovenije so Vladi Repu- 
blike Slovenije naložili, da pripravi gradivo o problematiki 
slovenskega izvoznega gospodarstva. 

Vprašanje je bilo postavljeno pred objavo zasnov ekonomske 
politike, ki jih je pripravila Vlada, ki celovito odgovarjajo na 
razmere v slovenskem gospodarstvu in prinašajo tudi ukrepe 
za izboljšanje položaja izvoznikov. 
Odgovor na vprašanje je možno razdeliti v dva dela, in sicer 
ukrepe, ki jih bo Vlada izvajala v okviru zasnov ekonomske 
politike, in v že sprejete ukrepe in aktivnosti, ki dajejo prve 
rezultate. 

I. UKREPI IZ ZASNOV EKONOMSKE POLITIKE 

Zasnova ekonomske politike, ki jo je sprejela Vlada Republike 
Slovenije, vsebuje usmeritve in predloge za nujno izboljšanje 
gospodarskih razmer. Obširna analiza gospodarskih razmer, 
ki je podlaga zasnov, je prikazana v .majski analizi' Zavoda za 
makroekonomske analize in razvoj. 

V zasnovi so začrtane odločitve Vlade o smeri plačilno- 
bilančne politike, politike plač in cen, zlasti javnega sektorja, 
ter politiki finančnega prestrukturiranja podjetij, bank in dr- 
žave. 

1. Izhodiščni problemi 

Med glavnimi kratkoročnimi ekonomskopolitičnimi problemi 
izvoznega gospodarstva je problem, povezan z gibanjem pre- 
sežka v tekočem delu plačilne bilance. Kljub temu da devizne 
rezerve še niso zadostne, je prisoten problem financiranja 
nastajajočih presežkov. Ti presežki pritiskajo na zniževanje 
deviznega tečaja in s tem onemogočajo normalno poslovanje 
posameznih izvoznikov, zlasti še tako imenovanih neto izvoz- 
nikov, in hkrati pomenijo večje financiranje tujine, kot si ga 
glede na domače razmere in potrebe lahko privoščimo. Vlada 
je z namenom, da zagotovi večje povpraševanje po devizah, 
sprejela ukrepe za dodatno sprostitev uvoza. 

Drugi problem, s katerim se je soočila Vlada, je problem, 
povezan z gibanjem plač. Gibanje plač v gospodarstvu je 
namreč predvsem po marčevski odmrznitvi plač sprožilo 
verižne reakcije pri plačah v negospodarstvu in pri pokojni- 
nah. Glede na to, da so bila inflacijska gibanja v poznejših 
mesecih nižja, te verižne reakcije niso bile dobrodošle. 

»Tretji problem je gibanje cen javnega sektorja. Vlada izjemno 
visokim zahtevam posameznih delov javnega sektorja zaen- 
krat ni popustila oziroma ni dala soglasij k povišanju cen, ker 
želi najprej ugotoviti dejansko stanje, tako kar zadeva stroške 
in organiziranost kot druge vidike poslovanja posameznih 
sistemov. 
Četrti problem, ki postaja iz dneva v dan večji, je stanje 
državnega proračuna, to je neplačevanje kreditnih obvezno- 
sti, za katere so v preteklosti dolžniki pridobili poroštvene 
izjave posameznih ministrstev ali države in niso bile predvi- 
dene v proračunu. Ker dolžniki niso poravnali svojih obvezno- 
sti ali zagotovili njihovega reprograma, je prišlo do uveljavlja- 
nja poroštev države, ki so nepredvideo bremenile republiški 
proračun. Razloga, da te obveznosti niso bile predvidene 
v proračunu, sta: 
- dejstvo, da so dolžniki (podjetja, ki niso neposredno finan- 
cirana iz proračuna, ampak pridobivajo dohodek na trgu) 
svoje kreditne obveznosti odplačevali iz lastnih sredstev, kar 
je bilo predvideno tudi za leto 1992, oziroma so v primeru 
nezmožnosti vračila dolga dosegli dogovor z banko o repro- 
gramu posamezne obveznosti, 
- predložitev le delnih dospelih obveznosti s strani ministr- 
stev ob pripravi proračuna za leto 1992 (npr. ceste). 

2. Zasnove — temeljni model 

Predlagana zasnova izhaja iz dejstev, da obseg notranje 
zadolženosti terja začetek procesa reprogramiranja notranjih 

dolgov kot začetnega koraka k normalizaciji finančnega 
sistema - tako v podjetjih kot v bankah in v javnem sektorju. 
Potrebni ukrepi reprogramiranja notranjih dolgov so kljub 
temu, da je bila takšna ocena že večkrat dana, do zdaj izostali. 
Normalizacija finančnega sistema terja sočasno delovanje na 
več področjih. Prek 600 podjetij je na seznamu stečajnikov in 
pod zaščito moratorija nad stečaji. Dolžna so drugim podjet- 
jem, bankam in javnemu sektorju. 

Večina slovenskih bank čaka na predsanacijske in sanacijske 
postopke. Bilance javnih podjetij in nekaterih javnih zavodov 
izkazujejo zelo visoke izgube, ki pomenijo potencialno breme 
za državni proračun. Posamezni deli javnega sektorja se ob 
dejstvu, da na ravni republike ni bilo jasne finančne politike, 
obnašajo tako, kot da niso del državne finančne in gospodar- 
ske celote. Zaključni računi za leto 1991 razkrivajo del slike 
finančno neurejenega gospodarstva: medtem ko podjetja 
izkazujejo izgubo, imajo na drugi strani posamezni sistemi 
v javnem sektorju finančne presežke - celo lanskoletni 
državni proračun naj bi bil zaključen s presežkom (žal tudi 
zanj ugotavljamo, da ga pravzaprav ni več). Temeljni model 
ukrepa torej je: prečrpati te presežke preko novega proračuna 
v gospodarstvo. 

V zatečenih razmerah ji smiselno ustvariti načrtovan pri- 
manjkljaj v državnem proračunu, ki bo na globalni ravni 
namenjen posegom v finančni sistem oziroma v podjetja in 
banke. Ob sočasnem preverjanju tistega dela javnega sek- 
torja, ki poroča o izgubah in čaka, da jih država pokrije, želi 
Vlada z emisijo državnega dolga mobilizirati presežke dru- 
gega dela javnega sektorja; dela bank, podjetij, zavarovalnic 
in prebivalstva, skratka vseh tistih, ki ustvarjajo finančne 
presežke, ter s tako pridobljenimi sredstvi začeti s procesom 
konverzije dolgov, z namenom da se olajša breme financira- 
nja izvoznega gospodarstva in finančnega prestrukturiranja 
celoletnega gospodarstva. 

Začetek procesa finančnega prestrukturiranja oziroma kon- 
verzije dolgov bo podprt z ustrezno politiko plač in cen. 
Z namenom da se vzpostavi medsebojno zaupanje in poveča 
kreditibilnost Vlade, bo vlada poiskala skupni jezik s sindikati 
in poskušala pridobiti njihovo podporo, pa tudi podporo 
vsega prebivalstva, posebej vseh tistih, ki naj bi bili možni 
investitorji v državni dolg oziroma v sanacijo gospodarstva. 
To možnost bo Vlada pridobila le, če bo pokazala odločnost, 
da počisti najprej pred lastnim pragom in se sooči z resnič- 
nostjo podedovanega proračuna. Ocene, ki smo jih naredili, 
Vlado silijo v iskanje virov financiranja za odločitve, ki niso 
njene, ta vlada pa želi sanirati gospodarstvo in hkrati ustvariti 
temeljne vzvode za gospodarski razvoj. 

3. Ukrepi 

Vlada ne more delati s posledicami veljavnega proračuna, 
zato bo pripravila presek izvrševanja proračuna na 30/6-1992 
in skladno s svojo ekonomsko politiko oblikovala proračun za 
drugo polletje 1992. Na ta način bo odvrnjena nevarnost, da 
neprimerno definirani avtomatizmi v proračunu privedejo do 
nekontroliranega proračunskega primanjkljaja. 

Vlada bo kljub zoženemu manevrskemu prostoru zaradi sta- 
nja proračuna takoj uveljavila odločitev, sprejeto z zasnovo 
ekonomske politike o začetku prestrukturiranja podjetij in 
bank, pri čemer v ta kontekst sodi tudi ureditev vprašanja 
obrestne mere. 

Naloga ministrstev je, da operacionalizirajo sprejeto zasnovo, 
to pomeni da prevzamejo odgovornost tudi za celoto in nji- 
hovo podrejenost tej politiki. 

Vlada je ob pripravi zasnove opravila odločilne razgovore 
z Banko Slovenije in z Gospodarsko zbornico Slovenije. Pred- 
lagana politika je v obeh institucijah naletela na pozornost in 
razumevanje, ki se kaže v nekaterih ukrepih, ki jih v skladu 
s svojo pristojnostjo sprejema Banka Slovenije. 
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Vladi je z Banko Slovenijo uspelo uskladiti mnenje o posegu 
na deviznem trgu, ki ga bo opravila Banka Slovenije na način, 
ki ne bo imel posledic na emisijo denarja, hkrati pa bo zmanj- 
šal predvidene tolarske potrebe proračuna in rešilo vrsto 
organizacijskih in tehničnih problemov, ki so povezani 
s posegom države na deviznem trgu. Denarno politiko, pred- 
vsem pa zelo aktualno politiko tečaja, bo vodila centralna 
banka v skladu s svojimi zakonskimi obveznostmi, vlada pa se 
bo posvetila urejanju državnih financ. 

II. Aktivnosti in ukrepi Vlade Republike Slovenije in njenih 
resornih ministrstv za podporo izvoznim prizadevanjem so 
delovali: 

1. v smeri oblikovanja čim ugodnejših institucionalnih pogo- 
jev za opravljanje zunanje trgovine in še posebej izvoza, 

2. v smeri oblikovanja ali zagotavljanja spodbudnih ekonom- 
skih (finančnih) pogojev za proizvodnjo za izvoz ter 

3. v smeri odpiranja ali vsaj zagotavljanja dosedanje ravni 
odprtosti tujih trgov za slovenski izvoz. 

1. Domači institucionalni pogoji za opravljanje zunanje trgo- 
vine so bistveni za povečanje izvoza. To še posebej velja 
v naših razmerah, ko se je z osamosvojitvijo domači trg 
bistveno zožil in je večina trgovine postala zunanja trgovina 
oziroma ko je ali pa mora biti praktično sleherna proizvodnja 
bolj ali manj tudi proizvodnja za izvoz. Pri vzpostavljanju 
domačih institucionalnih pogojev bo Vlada nadaljevala z že 
pričetimi aktivnostmi prejšnje Vlade, to je čimprejšnjo uvelja- 
vitev enakih zakonodajnopravnih okvirov za opravljanje zuna- 
nje trgovine, kot že obstajajo v Evropski skupnosti, ali vsaj 
prilagoditev v smislu kompatibilnosti. V ta okvir sodijo vsaj 
trije zakoni, ki so v postopku sprejemanja v Skupščini. 

Novi zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju, ki je v obrav- 
navi v Skupščini kot predlog za izdajo z osnutkom, bo prine- 
sel poenostavljeno in deregulirano zunanjetrgovinsko poslo- 
vanje, predvsem pa ukinil nepotrebna dovoljenja za opravlja- 
nje zunanjetrgovinskih poslov ter evidentiranje pogodb, ki jih 
gospodarski subjekti sklepajo s tujimi partnerji, še posebej 
tistih pogodb ali poslov, za katere je nadzor že zagotovljen 
preko drugih organov ali ustanov, kar sta Banka Slovenije in 
carinski organi. Zakon ureja le tista vprašanja, za katera Vlada 
meni, da jih je treba še urejati v prehodu k tržnemu gospodar- 
jenju. Potrebo po večji deregulaciji zunanje trgovine nareku- 
jejo tržno gospodarstvo, vedno bolj prisotna zasebna pobuda 
ter usmeritev, da se Slovenija intenzivneje vključi v medna- 
rodne ekonomske odnose in evropske integracijske procese. 
Ko bo razpravo o osnutku opravil tudi družbenopolitični zbor, 
bo Vlada pripravila predlog zakona v najkrajšem možnem 
času. 

Za zagotovitev ustreznih institucionalnih pogojev Vlada 
Republike Slovenije organizira delo pri projektu ustanovitve 
in priprav na začetek delovanja Družbe za zavarovanje in 
financiranje izvoza Slovenije. Takšne institucije Slovenija 
doslej ni imela, jo pa kot pretežno v uvoz usmerjeno gospo- 
darstvo nujno potrebuje, saj gospodarstvo ni sposobno nositi 
vseh nekomercialnih tveganj, ki so povezana z izvozom na 
rizične trge, kot tudi ne drugega financiranja uvoza. Potrebna 
pravna podlaga za ustanovitev in začetek dela te družbe je 
zakon, ki je v skupščinskem postopku zdaj v fazi predloga. 
O njej mora razpravljati samo še družbenopolitični zbor 
Skupščine Republike Slovenije. 

S proračunom Republike Slovenije za leto 1992 so zagotov- 
ljena sredstva za ustanovni kapital družbe, ki ga letos vplača 
Republika Slovenija v višini 492,9 mio tolarjev, manjkajoči 
znesek do obsega s strani Republike Slovenije vpisanega 
kapitala v višini 30 mio dolarjev (USD) pa bo Republika Slove- 
nija na podlagi zakona vplačala v naslednjih dveh letih. Prav 
tako je bilo v programu zagotovljenih 200 mio tolarjev za 
regresiranje obresti oziroma za dejavnost, ki jo bo družba 
opravljala kot agent države. Prav tako je s predlogom zakona 
dana možnost, da Republika Slovenija s posebnim zakonom 
jamči za obveznosti družbe iz najemanja posojil in izdanih 

vrednostnih papirjev v tujino, kar bo družbi omogočilo lažje in 
cenejše zadolževanje. Obstajajo možnosti, da se država za 
potrebe družbe (izvoznega financiranja in zavarovanja) 
zadolži v tujini oziroma poskrbi za kapitalsko participacijo 
tujih finančnih institucij v tej družbi (npr. IBRD). 

Vzporedno s pripravo zakona so potekale tudi druge aktivno- 
sti za ustanovitv družbe, v zadnji fazi so: podprojekt izdelave 
osnutka pogodbe o ustanovitvi in status družbe, elaborat 
o izdaji delnic prve emisije ter projekt, potreben za dogovore 
z delničarji (banke, zavarovalnice, izvozna podjetja in druge 
domače pravne osebe). 

V pripravi so drugi interni akti družbe (splošni in posebni 
pogoji za zavarovanje pred nekomercialnimi in komercialnimi 
riziki, kreditiranje in refinanciranje dolgoročnih izvoznih 
poslov, pravila za izdajanje generacij in drugih oblik poroštev, 
o tarifnem sistemu in poslovni politiki idr.), poslovno-organi- 
zacijski model ipd. (projekcija potrebnih virov sredstev, poslo- 
vanja ter bilanc, informacijski sistem) ter druge poslovanja 
družbe - pridobitev prostorov, navezovanje stikov s tujimi 
finančnimi institucijami, dogovori o njihovi tehnični pomoči 
in poslovnem sodelovanju. O aktivnostih so sproti seznanjena 
zainteresirana podjetja ter banke in zavarovalnice (razgovori, 
seminarji, sredstva javnega obveščanja). 

Zakon o varstvu konkurence, ki je z vidika zunanjetrgovinske 
zakonodaje pomemben v delu, v katerem opredeljuje osnove 
za natančnejši predpis o uporabi antidumpinških ukrepov, 
predvsem pa organ, ki je nujen po mednarodnih predpisih za 
izvajanje kontrole ali dejansko obstajata dumping in škoda, t. 
j. Urad za zaščito konkurence. 

Na področju institucionalnega okvira vlade oziroma Ministr- 
stvo za zunanje za zunanje zadeve in Ministrstvo za finance 
pripravljata tudi predlog za izdajo novega carinskega zakona 
s tezami. Pri pripravi tega zakona, ki je bolj ali manj organiza- 
cijsko tehnične narave (opredeljuje namreč predvsem carin- 
ske postopke), je potrebno izjemno veliko pripravljalnega 
dela, saj je treba ta zakon prilagoditi podobnim v Evropski 
skupnosti ter nekaj desetinam t. i. .Direktiv ES' za oblikovanje 
evropskega trga po letu 1992. Del teh priprav je v poskusni 
uporabi Enotne carinske listine (ECL), ki v Sloveniji že poteka. 
S tem bo olajšano delo vsem subjektom, ki so povezani 
z zunanjetrgovinsko dejavnostjo. 

Vlada pripravlja predlog za izdajo zakona o carinskih tarifah 
s tezami, za kar je v zadnji fazi izdelava obsežne Ekspertize 
o obstoječi zaščitni politiki, ki jo izdeluje Institut za ekonom- 
ska raziskovanja pri Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Eksper- 
tiza bo dala tudi potrebne podatke za oblikovanje nove slo- 
venske carinske tarife, kot npr. o izvozu in uvozu po posamez- 
nih carinskih tarifnih postavkah, proizvodnji, kapacitetah, 
zaposlenih, relativnih razlikah v konkurenčnosti ipd. Vlada bo 
predlagala osnutek zakona o carinski tarifi v postopek po 
opravljenih pogajanjih z ES in v okviru GATT za vključitev 
Slovenije kot polnopravne članice. Previsoko ali neracionalno 
carinsko in drugo zaščito bo Vlada zniževala z instrumenti, ki 
so v njeni pristojnosti oziroma z ukrepi tekoče ekonomske 
politike. 

2. V drugi sklop sodijo aktivnosti za zagotavljanje ekonomskih 
(finančnih) pogojev za pospešen in dohodkovno uspešen 
izvoz. Vlada si je kot'eno od prednosti zastavila izboljšanje 
dohodkovne zanimivosti izvoza. Zato je nekaj ukrepov tekoče 
ekonomske politike že sprejela. Pri tem je izhajala iz nasled- 
njih opredelitev: 

Tečaj domače valute je osnovni parameter konkurenčnosti in 
dohodkovne zanimivosti izvoza. V tržnem gospodarstvu se 
mora tečaj oblikovati prosto tržno na transparentnem deviz- 
nem trgu. Banka Slovenije je v skladu z zakonom dolžna 
samostojno in neodvisno izvajati monetarno politiko, katere 
del je tudi tečajna politika. 

Vlada lahko glede na stanje ponudbe in povpraševanja na 
deviznem trgu z ukrepi tekoče ekonomske politike 
pomembno vpliva na profitabilnost izvoza v dveh smereh 
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- lahko z ukrepi za povečanje uvoza vpliva na povečanje 
deviznega povpraševanja in s tem dvig tečaja ali pa - z zniža- 
njem stroškov inputov v proizvodnji za izvoz vpliva na poveča- 
nje dohodkovne zanimivosti izvoza (konkurenčnost). Kombi- 
nacija vplivanja v obeh smereh je pomembna, ker je ob 
znižanju stroškov inputov potreben manjši pomik tečaja za 
dosego povprečne profitabilnosti izvoza. Izkustveno, zaradi 
strukture slovenskega gospodarstva, povečanje uvoza pove- 
čuje proizvodno aktivnost, kar je nujno potrebno še posebej, 
ker večje proizvodnje ne bo, če ne bo povečanja izvoza, za kar 
so marsikje potrebne dodatne investicije, ki so obremenjene 
z uvoznimi dajatvami. 

Vlada je sprejela naslednje ukrepe, s katerimi želi doseči 
zgornje učinke: 

- znižala carine za 50 odstotkov pri uvozu surovin in repro- 
materiala, ki se ne proizvaja doma; 

- znižala razmerje med uvozom in izvozom z 1:1,5 na 1:1,3 pri 
uvozu surovin in repromateriala za proizvodnjo za izvoz, pri 
katerem se ne plačujejo carine; 

- znižala carine za 80 odstotkov pri uvozu vse do treh let 
stare opreme, razen za avtomobile in pisarniško opremo, ki se 
ne proizvaja doma; 

- znižala carino za 100 odstotkov za opremo, ki se uvaža na 
podlagi črpanja kreditov mednarodnih finančnih inštitucij, ter 
pri uvozu domačih oseb v okviru projektov vlaganja s tujci ali 
po projektih prestrukturiranja, ki jih potrdi vlada; 

- znižala višino davščine za izravnavo davčne obremenitve 
z 8,5 odstotka na en (1) odstotek: 

a) pri uvozu surovin in repromateriala, ki se ne proizvaja 
doma; 

b) pri uvozu surovin in repromateriala, polizdelkov oziroma 
komponent po pogodbah o dolgoročni proizvodni koopera- 
ciji; 

c) pri uvozu in zakupu opreme, razen avtomobilov in pisarni- 
ške opreme, ki se ne proizvaja doma: 

- dodatno liberalizirala uvoz z ukinitvijo kontingentov pri 
nekaterih agroživilskih proizvodih ter povečala obseg kontin- 
gentov tam, kjer še obstajajo. Na kontingentih je ostal prak- 
tično le še uvoz, deloma pri tekstilu ter agroživilih (približno 
4 odstotke vsega uvoza). 

Pri vseh teh ukrepih je bila upoštevana tudi funkcija zaščitne 
politike, zato se vsa znižanja carin in uvoznih dajatev ne 
nanašajo na blago široke potrošnje in na blago, ki se proiz- 
vaja doma. Raven zaščite je sedaj zaradi realno precenjenega 
tolarja ustrezno nižja, kar se popravlja z obstoječo carinsko in 
necarinsko zaščito, zato bo potrebno kasneje, ko bodo ukrepi 
povzročili ustrezne učinke, proučiti možnosti za znižanje 
ravni zaščite tudi za tovrstno blago. 

3. V tretji sklop sodijo aktivnosti Vlade za odpiranje ali vsaj 
zagotavljanje dosedanje ravni odprtosti tujih trgov za sloven- 
ski izvoz. Večji poudarek bo posvečen prizadevanjem za vrni- 
tev na trge vzhodnoevropskih držav, posebno držav nekdanje 

Sovjetske zveze, kjer je bilo slovensko gospodarstvo v prete- 
klosti že močno prisotno, vendar se je v zadnjem času izvoz 
zaradi specifičnih razmer na teh trgih skoraj ustavil. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je vodilo in vodi stalne aktivno- 
sti za zagotovitev čim bolj nemotenega pretoka blaga in 
storitev ter drugih gospodarskih odnosov s tujino. To so 
prizadevanja za nadaljevanje blagovne menjave po osamo- 
svojitvi pod enakimi pogoji, kot so veljali pred osamosvoji- 
tvijo, oziroma za ohranitev ali ponovno pridobitev ugodnosti, 
ki jih je užival izvoz slovenskega blaga, predvsem v ES. Gre za 
tako imenovano klavzulo največjih ugodnosti in preferenčne 
carinske stopnje oziroma ugodnosti po Splošni shemi prefe- 
rencialov za dežele v fazvoju v razvitih državah. 

S temi aktivnostmi je praktično zagotovljena uveljavitev (v 
nekaterih primerih pa tudi potrditev z notami) načela sukce- 
sija uporabe prejšnjih pogojev in sporazumov v trgovini (MFH 
- klavzule, status GSP) pri vseh evropskih državah, Kanadi in 
Avstraliji. Nerešena oziroma v reševanju sta dva primera, in 
sicer Japonska in ZDA. 

V isti sklop sodi urejanje odnosov na področju mejnih kontrol, 
uveljavitev slovenskih žigov in certifikatov, ki spremljajo 
blago pri izvozu in se izdajajo na podlagi mednarodnih 
pogodb, oziroma članstvo v določenih mednarodnih organi- 
zacijah. S posredovanjem pri pristojnih organih drugih držav 
se želijo sproti reševati proolemi, do katerih je prihajalo zaradi 
negativnih ukrepov ES in v zvezi z blokadami pri izvozu 
posameznih vrst blaga iz Republike Slovenije. 

Z diplomatsko aktivnostjo je bil dosežen diferenciran pristop 
do Republike Slovenije v mednarodnih finančnih odnosih, 
katerih konkreten rezultat je ponovna uvedba zavarovanja 
izvoznih kreditov za Slovenijo (Hermes, SACE, Kontrollbanka, 
COFACE). 

V ta sklop v zadnjem času sodi reševanje nekaterih zapletov 
v tujini zaradi sankcij Varnostnega sveta OZN proti Srbiji in 
Črni gori, do katerih prihaja, ker nas posamezniki v poslov- 
nem svetu še vedno uvrščajo v Jugoslavijo. 

Pomemben element za nemoteno odvijanje izvoza in bla- 
govne menjave nasploh je sklenitev novih trgovinskih in 
gospodarskih sporazumov s posameznimi državami ali grupa- 
cijami. Že v letu 1991 sta bila sklenjena sporazuma z Rusko 
federacijo in Belorusijo o gospodarskem, znanstveno tehnič- 
nem in kulturno prosvetnem sodelovanju, z ustreznima proto- 
koloma o blagovni menjavi s tema državama. Podpisani so že 
trgovinski oziroma gospodarski sporazumi z Madžarsko in 
Albanijo ter parafiran sporazum s Češko in slovaško federa- 
cijo. Pripravljeni so sporazumi o gospodarskem sodelovanju 
z Bolgarijo, Romunijo, Poljsko, Ukrajino in Portugalsko ter 
trgovinski sporazumi z Litvo, Avstrijo, Indijo, Egiptom. Južno- 
afriško Republiko ter sporazum o dolgoročnih dobavah 
zemeljskega plina iz Ruske federacije v Republiko Slovenijo, 
ki so sposobni za usklajevanje, parafiranje in podpis oziroma 
nadaljnje usklajevanje. Podpisana je Deklaracija o sodelova- 
nju z državami članicami združenja EFTE, ki omogoča priče- 
tek pogajanj o sporazumu o coni svobodne trgovine. Prihod- 
nji mesec se bodo pričela pogajanja z Evropsko skupnostjo 
o sklenitvi sporazuma o sodelovanju, ki bi Sloveniji v prehod- 
nem obdobju do pridružitvenega sporazuma dal vsaj takšne 
ugodnosti, kot jih uživa njeno blago sedaj. 
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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE RS 

SKLEP 
Zbora združenega dela ob obravnavi problematike slovenskega izvoznega 
gospodarstva    

Zbor združenega deta je na nadaljeva- 
nju 45. seje, 17. 6. 1992, ob obravnavi 
problematike slovenskega izvoznega 
gospodarstva, sprejel naslednji sklep: 
1. Zbor združenega dela ugotavlja, da so 
v sedanjh gospodarskih razmerah izvoz- 
niki, predvsem neto izvozniki, v izrazito 
neugodnem položaju, ki se je in se še iz 
dneva v dan poslabšuje. Osnovni vzrok 
za tako stanje je v razkoraku med rastjo 
prihodkov od izvoza (tolarski protivred- 
nosti za enoto devize) in rastjo stroškov 
(domači materialni stroški, plače, obresti 
- R + r, prispevki, itd.). 

2. Zbor združenega dela podpira predla- 
gane ukrepe vlade in Banke Slovenije na 
makro nivoju ob tem pa zahteva, da ima- 
jo prednost tisti ukrepi, ki bodo zaustavili 
in znižali rast stroškov ali zagotovili na- 
domestilo dela teh neto izvoznikom. Pri 
dokončnem oblikovanju konkretnih 
ukrepov s strani vlade in Banke Slovenije 
naj se upoštevajo tudi podani predlogi 
v razpravi kot: 
- znižanje obrestnih mer za investicij- 
ske programe v tujini, 
- da vlada selektivno obravnava zviša- 

nje cen tistim delovnim organizacijam, ki 
jim po zakonu daje soglasje, 
- da se kreditira izvoz por normalnih za- 
hodnoevropskih kriterijih, 
- da je potrebno proučiti znižanje pri- 
spevnih stopenj izvoznikom, 
- da se izenačijo roki, plačil, itd. 

3. Celotno gospodarstvo mora biti odpr- 
to in naravnano v izvoz. Ukrepi ekonom- 
ske politike morajo zagotoviti približno 
take razmere gospodarjenja kot so v sve- 
tu, kamor to gospodarstvo izvaža izdelke 
in storitve. 

SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora ob obravnavi informacije o socialnem položaju 
v Republiki Sloveniji  

Družbenopolitični zbor je, na nadaljeva- 
nju 38. seje, dne 17. 6.1992, obravnaval 
informacijo o socialnem položaju v Re- 
publiki Sloveniji, ki jo |e Vlada Republi- 
ke Slovenije poslala na podlagi sklepa 
Družbenopolitičnega zbora, sprejetega 
na 35. seji zbora in sprejel naslednji 
sklep: 

1. Družbenopolitični zbor se je seznanil 
z Informacijo o socialnem položaju v Re- 
publiki Sloveniji z dne 7. 5. 1992, ki jo je 
predložila Vlada Republike Slovenije. 

2. Družbenopolitični zbor nalaga Vladi 
Republike Slovenije, da pospeši spreje- 
manje ukrepov in zakonov, ki jih napove- 
duje v zaključkih Informacije. 

3. Družbenopolitični zbor nalaga Vladi 
Republike Slovenije, da predloži Skupš- 
čini Republike Slovenije v razpravo, še 
meseca julija program socialnega in eko- 
nomskega razvoja, vključno z odgovori 
na vprašanja v zvezi s politiko plač, soci- 
alnih dajatev oziroma prejemkov, sanaci- 
jo podjetij in vzpostavitvijo socialnega 
partnerstva. 

UMIK PREDLOGA ZAKONA O GOSTINSKI DEJAVNOSTI 

Na podlagi 289. člena poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začas- 
nega poslovnika Skupščine Republike Slovenije Vlada 
Republike Slovenije umika iz zakonodajnega postopka 
predlog zakona o gostinski dejavnosti, ki je bil Skupščini 
Republike Slovenije poslan v obravnavo z dopisom št. 
332-01/91-8/2-8 z dne 27/3-1992. 

IZ ZAKONODAJNEGA POSTOPKA 

Predlog zakona o gostinski dejavnosti so že obravnavala 
pristojna delovna telesa Skupščine Republike Slovenije 
in priporočila Vladi Republike Slovenije, da pripravi nov 
predlog zakona. 

Vlada Republike Slovenije bo, ob upoštevanju že danih 
pripomb, pripravila in predložila Skupščini Republike 
Slovenije v obravnavo nov predlog zakona o gostinski 
dejavnosti. 
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ODLOČBA 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti zakona o delovnih 
razmerjih a.r^. i*oC £Al«o 

Ustavno sodišče je na pobudo Branka Koržeta iz Ljubljane 
v postopku za oceno ustavnosti zakona o delovnih razmerjih 
po obravnavanju na sejah dne 9/4, 23/4 in 14/5-1992 odlo- 
čilo: 

1. Razveljavijo se določbe petega in šestega odstavka 7. 
člena zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90 
In 5/91). Razveljavitev učinkuje po poteku enoletnega roka 
od dneva objave te odločbe v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

♦ 
2. Ta odločba ima pravne učinke po prvem in drugem 
odstavku 414. člena ustave iz leta 1974 po poteku roka iz 1. 
točke izreka odločbe. 

Obrazložitev 
Ustavno sodišče je s sklepom št. U-l-51/90 z dne 11/4-1991 
sprejeto pobudo in začelo postopek za oceno ustavnosti 
petega in šestega odstavka 7. člena zakona o delovnih raz- 
merjih (v nadaljevanjem besedilu: ZDR). 
Po določbah petega odstavka 7. člena ZDR se delavec in 
organizacija oziroma delavec in delodajalec lahko dogovo- 
rita, da v primeru, če delavec pri svojem delu ali v zvezi 
z delom pridobiva tehnična, proizvodna in poslovna znanja 
ter poslovne zveze in mu preneha delovno razmerje po nje- 
govi volji ali krivdi, v roku največ dveh let po prenehanju 
delovnega razmerja brez soglasja organizacije oziroma delo- 
dajalca ne sme: 
- ustanavljati podjetja ali začeti opravljati samostojne dejav- 
nosti z enako ali podobno dejavnostjo, ki jo ima organizacija 
oziroma delodajalec, če bi uporaba teh znanj pomenila za 
organizacijo oziroma za delodajalca konkurenco; 

- skleniti delovnega razmerja, pogodbe o delu ali pogodbe 
o avtorskem delu v drugi organizaciji oziroma pri drugem 
delodajalcu, ki se ukvarja z enako dejavnostjo, če bi to za 
organizacijo oziroma delodajalca pomenilo konkurenco. 

Šesti odstavek 7. člena ZDR določa, da če posameznik ravna 
v nasprotju s petim odstavkom, je organizaciji oziroma delo- 
dajalcu dolžan nadomestiti škodo, ki se, če je ni mogoče 
določiti natančno, odredi v pavšalnem znesku, določenem 
s kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom. 

Pobudnik meni, da bi morala biti v zakonu hkrati določena 
tudi obveznost organizacije oziroma delodajalca, da nudi 
delavcu zaradi omejitve ustavne pravice do svobodne izbire 
poklica in zaposlitve v času prepovedi konkurenčne dejavno- 
sti ustrezno materialno nadomestilo. Po njegovem mnenju 
zaradi varovanja pravice gospodarskega subjekta ne more biti 
omejena pravica delavca, ne da bi mu za to bilo zagotovljeno 
nadomestilo. Meni, da sta zaradi tega z izpodbijanimi zakon- 
skimi določbami kršeni pravica o enakopravnosti subjektov in 
pravica vsakogar, da si svobodno izbira poklic in zaposlitev, ki 
sta zagotovljeni z ustavo. 
Skupščina Republike Slovenije v odgovoru na pobudo navaja, 
da določbe 7. člena ZDR (konkurenčna klavzula) določen čas 
lahko omejujejo tiste delavce, ki jim preneha delovno raz- 
merje po njihovi volji ali krivdi, če bi ustanovili podjetje ali 
začeli opravljati samostojno enako ali podobno dejavnost, 
oziroma sklenili delovno razmerje, pogodbo o delu ali 
pogodbo o avtorskem delu v drugi organizaciji z enako dejav- 
nostjo in bi to za organizacijo pomenilo konkurenco. To velja 
le za tiste delavce, ki se tako dogovorijo v času trajanja 
delovnega razmerja z organizacijo. Ta dogovor poleg pravic 
in obveznosti organizacije vsebuje pravice in obveznosti 
delavca, med pravicami delavca pa tudi dogovor o odškodnini 
delavca za izpadli osebni dohodek zaradi konkurenčne pre- 
povedi. Zakon sicer ne vsebuje izrecne določbe, da je vsebina 
dogovora med strankama tudi dogovor o odškodnini oziroma 
nadomestilu, vendar je po mnenju Skupščine Republike Slo- 

venije pravno nesporno, da je med pravice delavca treba šteti 
pravico do odškodnine. Ker se delavec in organizacija vnaprej 
dogovorita za pravice in obveznosti v zvezi s konkurenčno 
prepovedjo, po njenem mnenju ni kršena ustavna pravica 
svobodne izbire zaposlitve. 

ZDR v petem odstavku 7. člena daje organizaciji oziroma 
delodajalcu in delavcu možnost, da se glede na posebne 
okoliščene lahko dogovorita o prepovedi delavčeve konku- 
renčne dejavnosti po prenehanju delovnega razmerja. Zakon 
s to določbo ne omejuje ustavne pravice vsakogar, da prosto 
izbira zaposlitev (drugi odstavek 49. člena ustave), temveč le 
dopušča možnost, da delavec, ki bo po prenehanju delovnega 
razmerja lahko nastopal na trgu bodisi kot ponudnik delovne 
sile, bodisi kot podjetnik, prostovoljno pristane na to, da se 
mu pod določenimi pogoji začasno omeji pravica do proste 
izbire zaposlitve. Razlogi za to so v upravičeni težnji deloda- 
jalca po omejevanju nelojalne konkurence, kar ima podlago 
v 74. členu ustave. Prostovoljnost delavčevega pristanka je 
relativna, ker je delavec kot družbeno in ekonomsko šibkejši 
subjekt delovnega razmerja postavljen v položaj, da mora na 
možnost začasne prepov«. Ji konkurenčne dejavnosti pristati, 
če se želi zaposliti v organizaciji ali pri delodajalcu, ki skleni- 
tev dogovora o prepovedi konkurenčne dejavnosti postavlja 
kot poseben pogoj za delavčevo zaposlitev. Z izpodbijanimi 
zakonskimi določbami, s katerimi so določene sestavine mož- 
nega dogovora med delavcem in organizacijo oziroma delo- 
dajalcem o prepovedu konkurenčne dejavnosti, je obreme- 
njen le delavec. Zmanjšuje se mu možnost zaposlitve in one- 
mogoča zaslužek, ki bi ga sicer dosegel z uporabo pridoblje- 
nih tehničnih, proizvodnih ali poslovnih znanj. Razen tega je 
v primeru, če krši določbe o prepovedi konkurenčne dejavno- 
sti, dolžan organizaciji oziroma delodajalcu nadomestiti 
škodo. ZDR sicer ne izključuje možnosti, da se delavec in 
organizacija oziroma delodajalec dogovorita, da je delavec 
upravičen do določenega materialnega nadomestila za omeji- 
tve, ki bodo nastale zanj po prenehanju delovnega razmerja 
v zvezi z zmanjšanjem možnosti nove zaposlitve oziroma 
ustvarjanja dohodka. Vendar pa zakon med sestavinami 
dogovora o prepovedi konkurenčne dejavnosti ne vsebuje 
določbe, ki bi organizacijo oziroma delodajalca obvezovala, 
da sta delavcu zaradi navedenih omejitev dolžna dati ustrezno 
materialno nadomestilo. Z izpodbijanimi določbami zakona 
nista enakomerno obremenjena oba subjekta delovnega raz- 
merja, temveč obveznosti iz zakonsko določenih sestavin 
dogovora o konkurenčni prepovedi nesorazmerno zadevajo 
le delavca. Njemu v primeru začasne omejitve pravice do 
proste izbire poklica, ki je sicer dovoljena zaradi varstva 
pravic delodajalca, ni nudena nobena materialna satisfakcija, 
čeprav je s tem oškodovan v premoženjskopravnem smislu. 
Taka ureditev po presoji ustavnega sodišča ni v skladu 
z načeli pravne in socialne države (2. člena ustave). Temeljna 
načela pogodbenih razmerij, med njimi tudi načelo ekviva- 
lence v odplačanih pogodbenih razmerjih, so pridobitev 
pravne civilizacije in jih je zato vsekakor treba šteti med 
načela pravne države. Zakonsko dopuščanje pogodbene ure- 
ditve delovnega razmerja, s katro delojemalec pristane na 
omejitev svoje svobode izbire poklica in svobode gospodar- 
ske pobude po prenehanju delovnega razmerja, ne da bi za to 
od delodajalca dobil ustrezno materialno nadomestilo, zato ni 
v skladu z načeli pravne države. Načela socialne države pa 
zahtevajo, da zakonodaja ob varstvu legitimnih interesov 
delodajalca ne zanemari interesov delojemalca kot ekonom- 
sko in socialno šibkejšega partnerja v delovnem razmerju. 
Poleg tega izpodbijana zakonska ureditev s svojim ugodnej- 
šim obravnavanjem interesov enega partnerja v pogodbenem 
razmerju v tolikšni meri nasprotuje načelom pravičnosti, da jo 
je tudi iz tega razloga možno šteti za neskladno tako z načeli 
pravne kot tudi socialne države. 

Po določbi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave 
ustavno sodišče deluje po tej ustavi, glede pravnih posledic 
odločbe ustavnega sodišča, ki z ustavo niso urejene, pa do 
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sprejema zakona o ustavnem sodišču smiselno uporablja 
prejšnje ustavne in zakonske določbe. Sodišče je na podlagi 
161. člena ustave izpodbijane določbe zakona razveljavilo 
z določitvijo enoletnega odložilnga roka. To pomeni, da raz- 
veljavljene določbe zakona izgublja pravno veljavo šele 
s potekom tega roka. Da zaradi razveljavitve zakonskih 
določb ne bi prišlo na področju, ki ga urejajo, do zakonske 
praznine, je sodišče odložilo učinkovanje razveljavitve za eno 
leto po objavi odločbe. S tem je dana zakonodajalcu možnost, 
da v tem času izpodbijane določbe zakona spremeni oziroma 
dopolni v skladu z ustavo. 

Glede pravnih posledic je sodišče odločilo, da ima ta odločba 
pravne učinke po prvem in drugem odstavku 414. člena prejš- 
nje ustave po poteku enoletnega odložilnega roka. Odločba 
nima pravnih učinkov po tretjem odstavku 414. člena in po 
415. členu prejšnje ustave, ker pridejo ti učinki v poštev 
praviloma pri odločbi, s katero se izpodbijani predpisi od- 
pravi. 

Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega 
odstavka 161. člena ustava, ob uporabi 2. alinee tretjega 
odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiš- 
čem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) na seji 
v sestavi: predsednik dr. Peter Jambrek in sodnik dr. Tone 
Jerovšek, mag. Matevž Krivic, dr. Anton Perenič, mag. Janez 
Snoj, dr. Janez Šinkovec in dr. Lovro Šturm. 

LOČENO MNENJE 
k odločbi št. U-l-51/90 z dne 14. 5. 1992 

Strinjam se z izrekom odločbe, ne pa tudi z obrazložitvijo. 
Izpodbijana zakonska ureditev je po mojem mnenju nes- 
kladna z ustavo predvsem zato, ker pomeni nedovoljen ozi- 
roma prekomeren poseg v ustavno zagotovljeno svobodo 
izbire zaposlitve (49. člen ustave) in svobodo gospodarske 
pobude (74. člen ustave). Predvsem v tem smislu je ta zakon- 
ska ureditev hkrati tudi v nasprotju z načeli pravne in socialne 
države, zlasti z načelom pravičnosti in z dolžnostjo države, 
pravno omogočati ustrezno varstvo interesov delojemalcev 
kot šibkejšega partnerja v delovnem razmerju. Sklicevanje na 
načelo ekvivalence v odplačnih pogodbenih razmerjih se mi 
zdi sporno, saj ustavne pravice niso v pravnem prometu, da bi 
bilo za pristanek na začasno omejitev pravice možno po 
načelu ekvivalence direktno zahtevati ustrezno materialno 
protivrednost; primernejše se mi zdi sklicevanje na načelo 
sorazmernosti, kakor navajam na koncu tega ločenega 
mnenja. 

V tej sporni zadevi gre torej predvsem za izredno pomembno 
vprašanje dopustnosti omejevanja ustavnih pravic, čeprav na 
prvi pogled ni povsem jasno, ali izpodbijane zakonske 
določbe sploh pomenijo omejevanje ustavnih pravic. Odločba 
stoji na stališču, da zakon »ne omejuje ustavne pravice vsako- 
gar, da prosto izbira zaposlitev«, temveč da le dopušča mož- 
nost pogodbenega pristanka delavca na začasno omejitev te 
njegove pravice. Moje stališče je drugačno: čeprav gre za 
pogodbeno omejitev, je vendarle zakon tisti, ki tako omejitev 
izrecno dopušča. Po načelu, da je v pravni državi dovoljeno 
vse, česar pravne norme ne prepovedujejo, obravnavana 
zakonska dovolitev take omejitve ne bi bila potrebna, če bi 
bila taka pogodbena omejitev tudi brez tega dopustna. Taka 
pogodbena omejitev torej sama po sebi ne bi bila dovoljena. 
Ali bi bila nična samo zato, ker 103. člen zakona o obligacij- 
skih razmerjih izrecno določa, da so pogodbe, ki nasprotujejo 
ustavnim in moralnim načelom, nične, ali tudi v primeru, če 
take zakonske določbe ne bi bilo, torej neposredno zaradi 
nedovoljenega posega v ustavne pravice, je posebno vpraša- 
nje, ki ga je tokrat možno pustiti ob strani. (Vprašanje 
o posrednem ali neposrednem učinkovanju ustavnih pravic 
v zasebnopravnih razmerjih - v nemški literaturi znano kot 
problem t. i. »Drittvvirkung der Grunderchte« - je tudi v tuji 
ustavnosodni judikaturi in literaturi še ne povsem nerešeno 
vprašanje.) Jasno pa je, da bi pogodbeni poseg v ustavno 
pravico postal dopusten šele z izpodbijano zakonsko določbo 
- če je ta ustavno dopustna. Gre torej vendarle za vprašanje 
dopustnosti zakonskega omejevanja ustavne pravice, čeprav 
je zakon ne omejuje neposredno, ampak le dovoljuje njeno 
pogodbeno omejevanje. 

Dopustnost izpodbijane zakonske ureditve bi bilo treba pre- 

sojati glede na določbo tretjega odstavka 15. člena ustave, po 
kateri so ustavne pravice (»človekove pravice in temeljne 
svoboščine«) omejene samo s pravicami drugih in v primerih, 
ki jih določa ta ustava. Kljub izredni restriktivnosti te ustavne 
določbe, ki jo kaže besedilo te ustavne določbe na prvi pogled 
in ki jo bo včasih najbrž potrebno preseči z ustrezno širšo 
ustavnosodno interpretacijo zlasti zadnjega dela te določbe 
(podobno kot npr. nemška ustavnosodna in teoretična inter- 
pretacija zastopata stališče, da se v duhu temeljnih ustavnih 
načel in vrednot ustrezna določba nemške ustave prav tako 
ne interpretira zgolj po črki oziroma dobesedno), pa že iz 
izrecne določbe o omejenosti ustavnih pravic s pravicami 
drugih sledi, da je (indirektno) zakonsko omejevanje ustavne 
pravice iz 49. člena ustave (in tudi tiste iz 74. člena, čeprav ta 
ni vključena v ustavno poglavje o človekovih pravicah in 
temeljnih svoboščinah) v tem primeru načelno dopustno ker 
je to nujno zaradi varstva pravic drugih. Neomejeno izvrševa- 
nje teh dveh svoboščin v takih primerih bi namreč pomenilo 
nedopusten poseg v pravice in interese prejšnjega delavče- 
vega delodajalca (v njegov pravni interes do uživanja rezulta- 
tov svojega dela, znanja in kapitala in s tem tudi v njegovo 
pravico do zasebne lastnine, ki bi bila zaradi nelojalne konku- 
rence bivšega delavca prizadeta - celo v nasprotju z dvema 
izrecnima prepovedima v 74. členu ustave: s prepovedjo nelo- 
jalne konkurence in s prepovedjo izvajanja gospodarske 
dejavnosti v nasprotju z javno koristjo). 

Dopustnost omejevanja enih pravic, kadar je to nujno zaradi 
varstva drugih, pa še ne pomeni, da je lahko to omejevanje po 
obsegu in globini posega v pravico neomejeno, ampak je 
dopustno le v minimalnem oziroma najnujnejšem obsegu, ki 
še omogoča ustrezno oziroma dovolj učinkovito varstvo 
druge pravice, hkrati pa prvo kar najmanj prizadeva. Varstvo 
druge pravice torej ne more biti absolutno, saj bi to lahko 
preveč (nesorazmerno, več kot je potrebno) omejevalo prvo 
pravico - če pa se prva sme omejiti le toliko, kot je nujno, bo 
torej do neke mere ostala omejena (ali ne povsem zavaro- 
vana) tudi druga. Kadar sta dve ustavni pravici v medseboj- 
nem nasprotju, v koliziji, mora zakonodajalec - če on tega ni 
storil, pa ustavno sodišče v sporu - opraviti t. i. tehtanje 
interesov in pravic in uveljaviti ureditev, ki bo pretehtano in 
sorazmerno upoštevala vse morebitne konfliktne ustavno 
zavarovane pravice in interese. Ta načela tehtanja interesov, 
sorazmernosti, prepovedi prekomernih posegov in druga sta 
na podobnih materialnopravnih temeljih, kot jih imamo 
z novo ustavo pri nas, tudi drugod po svetu razvili ustavno- 
sodna praksa in teorija drugih držav, na njih pa temelji tudi 
praksa evropskega sodišča za človekove pravice. Gre torej za 
nujen korak k postopnemu usklajevanju naše ustavnosodne 
prakse z evropskimi kriteriji, ne nazadnje tudi zato, ker bomo 
prej ali slej pristopili k evropski konvenciji za varstvo človeko- 
vih pravic in s tem tudi pod jurisdikcijo evropskega sodišča za 
človekove pravice. (Če bo naša ustavnosodna praksa tudi pri 
interpretaciji 15. člena ustave sledila evropskim trendom in 
kriterijem, bo pri upoštevanju načel sorazmernosti in prepo- 
vedi prekomernih posegov morala kdaj - kadar bo po teh 
kriterijih dopustna tudi omejitev ustavne pravice v javnem 
interesu - »odtehtavati« tudi interes ali pravico posameznika 
nasproti ustavno zavarovanemu javnemu interesu in ne le eno 
ustavno pravico nasproti drugi). 

Nesorazmernost oziroma prekomernost posega v ustavne 
pravice iz 49. in 74. člena ustave, načelno sicer dopustnega 
zaradi varstva pravic drugih, pa je v tem primeru v tem, da 
zakon dopušča omejitev svobode zaposlovanja in gospodar- 
ske pobude zaradi varstva premoženjskih pravic in interesov 
delodajalca, s čimer so hkrati prizadeti pole<J osebnostnih 
tudi premoženjske pravice in interesi bivšega delavca (manjši 
zaslužek), ne da bi se ta prizadetost delavčevih pravic 
z ustrezno odškodnino zmanjšala na mero, ki po presoji 
zakonodajalca ustreza načelu sorazmernosti oziroma tehta- 
nju ustavnopravno zavarovanih interesov obeh strani v tem 
razmerju. Take ureditve so poznane tudi v tujem pravu in 
ponekod tudi sodno in ustavnosodno spoznane za skladne 
z ustavo. 

V tem primeru gre torej za načelno sicer dopusten, toda 
prekomeren in zaradi te prekomernosti nedopusten poseg 
v ustavno pravico. 

sodnik 
mag. Matevž Krivic 



IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

POROČILO 
Odbora za proračun in javne finance k pregledu realizacije prihodkov in odhodkov 
proračuna Republike Slovenije v obdobju januar-marec 1992 in porabe sredstev 
proračuna do vključno 14. 5. 1992 (poraba po namenih) 

Odbor Skupščine Republike Slovenije za proračun in javne 
finance je na 55. seji, dne 8. 6. 1992, obravnaval pregled 
raelizacije prihodkov in odhodkov proračuna Republike Slo- 
venije v obdobju januar-marec 1992 in porabe sredstev pro- 
računa do vključno 14. 5. 1992 (poraba po namenih), ki ga je 
Skupščini Republike Slovenije predložilo v obravnavo Mini- 
strstvo za finance Republike Slovenije. 

Odboru je bil, poleg pregleda realizacije proračuna za prvo 
trimesečje, predložen tabelarni pregled porabe po namenih 
(kontih) od 1. 1. 1992 do 14. 5. 1992. 

Iz pregleda realizacije prihodkov in odhodkov republiškega 
proračuna izhaja, da je bila pri oblikovanju obsega sredstev 
za kritje obveznosti v aprilu in maju 1992 dana prioriteta 
odhodkom, ki imajo značaj socialnih dajatev, osebnih prejem- 
kov ter fiksnim in garantiranim obveznostim. Po teh priorite- 
tah bo moralo potekati tudi zamikanje plačil v primeru nižjega 
priliva sredstev glede na predvideni. Posledice vgrajenih avto- 
matizmov v financiranje odhodkov že pomenijo resno opozo- 
rilo za nadaljnje odločanje o odhodkih (stroških) proračuna, 
ne glede na finančno konstrukcijo. Vgrajen razkorak med 
dinamiko prihodkov in avtomatizmom tovrstnih odhodkov bo 
potrebno reševati z zadrževanjem odhodkov na drugih delih 
proračuna, kar pa ima ob sprejetem proračunu tudi svojo 
mejo. 

Ob obravnavi navedene informacije je bil odbor seznanjen 
z zapadlostjo - vnovčenjem večjega števila jamstev - poro- 
štvenih izjav Republike Slovenije za posojila, ki so jih v večini 
primerov najele nekdanje SIS (rudniki, železnica itd.) in jih le- 
te niso odplačale. Gre za 4,3 milijarde SLT, ki v republišškem 
proračunu za leto 1992 niso bile predvidene. V republiški 
proračun tudi niso vključene neposredne obveznosti države 
za odplačilo anuitet najetih tujih kreditov po njihovi zapadlo- 
sti v letu 1992. Obveznosti iz navedenih kreditov pa imajo 
zaradi zapadlosti v plačilo neposredni vpliv na likvidnostni 
položaj republiškega proračuna. 

Na pripombo člana odbora, kako se more kaj takega zgoditi, 
je predstavnik Ministrstva za finance pojasnil, da je finančno 
ministrstvo tehnični organ, ki skrbi za prihodkovno stran 
proračuna; resornim organom pa pred pripravo proračuna 
posreduje makroproporce, medtem ko za odhodkovno stran 
proračuna skrbijo posamezna resorna ministrstva, ki omenje- 
nemu mninistrstvu posredujejo ustrezno dokumentacijo ob 
vsakoletni pripravi republiškega proračuna. Informacijo o tej 
problematiki - z naslovniki posojilojemalcev - bo Ministrstvo 
za finance poslalo Skupščini Republike Slovenije v tem tednu. 

V zvezi s porabo proračunskih sredstev po posameznih name- 
nih, ki do 14. 5. 1992 izkazujejo večjo porabo od predvidene 
v letnem planu za to obdobje, je bilo izpostavljenih nekaj 
vprašanj kot na primer: na postavkah -Amortizacija ze delo 
državnih organov«, »Dotacije na področju družbenih dejavno- 
sti«, »Sredstva iz naslova povračila carin in drugih izvoznih 
stimulacij«. 

Predstavnik Ministrstva za finance je na ta vprašanja podal 
ustrezne odgovore: od tega, da se amortizacijska sredstva 
pretežno porabljajo v letnem času, ko je mogoče izva nti 
različna adaptacijska dela do tega, da nekatere obveznosti 
zapadejo v plačilo prej, nekatere kasneje in da tu ni mogoče 
uporabiti principa dodeljevanja sredstev po dvanajstinah. 
V postavki »Izvozne stimulacije« pa so zajeta še sredstva 
kmetijskih fondov po bivših kriterijih in tudi izvozne premije 
za mleko. 

Člane odbora je zanimalo, če je bila nabava protokolarnih 
vozil opravljena s sodelovanjem domačih podjetij na osnovi 
kompenzacij, kooperacij in podobih povezav. Predstavnik 
ministrstva je pojasnil, c<j je bil nakup vozil opravljen za 
Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za obrambo ter 
da je o tem podal ustrezno pojasnilo minister za notranje 
zadeve ob obravnavi republiškega proračuna. 

V odboru je bilo opozorjeno tudi na vprašanje načina razpisa 
javnih del iz sredstev proračuna za storitve, oddane izvajal- 
cem na osnovi pogodbe. Razpisi za oddajo del se pretežno 
objavljajo na oglasnih deskah resornih organov. Potencialni 
izvajalci pa pogosto za tak način objave ne vedo. Primer za to 
so zlasti šole, ki so bile doslej zainteresirane iskati najboljše 
ponudnike za izvedbo del. Ta pristojnost pa jim je sedaj 
odvzeta. 

Odbor je pregled realizacije prihodkov in odhodkov prora- 
čuna Republike Slovenije v obdobju januar-marec 1992 in 
porabo sredstev proračuna do vključno 14. 5. 1992 po name- 
nih vzel na znanje. 

Na osnovi predhodnih ugotovitev je odbor sprejel naslednje 

sklepe: 

1. Informacijo o poroštvenih izjavah Republike Slovenije za 
kreditojemalce (bivše SIS), višino najetih kreditov in nji- 
hovo zapadlost v plačilo, pripravi Ministrstvo za finance 
in jo čim preje pošlje Skupščini Republike Slovenije. 

2. Zakon o računskem sodišču naj čim preje pripravi Mini- 
strstvo za finance in ga pošlje Skupščini Republike Slo- 
venije v obravnavo. 

3. Odredbo o pogojih in načinu javnega razpisa (drugi 
odstavek 13. člena zakona o proračunu Republike Slove- 
nije za leto 1992) naj Ministrstvo za finance korigira tako, 
da se javni razpis za investicijska in vzdrževalna dela, 
raziskovalne naloge in storitve do višine 20 mio SLT 
lahko objavi interno na oglasnih deskah državnih orga- 
nov, nad to vsoto pa v javnih informativnih sredstvih. 

4. Poročilo odbora se objavi v skupščinskem Poročevalcu. 
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Predlog za izdajo zakona o RDEČEM KRIŽU SLOVENIJE z osnutkom 

zakona - ESA 636 

Vlada Republike Slovenije je na 6. seji dne 11/6-1992 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O RDEČEM KRIŽU 
SLOVENIJE Z OSNUTKOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, drugega odstavka 265., 266. in 267. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi 
z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Skupščini Republike 
Slovenije, da hkrati obravnava in sprejme predlog za 
izdajo zakona z osnutkom zakona, ker gre za zakon, ki 
ureja položaj organizacije Rdečega križa Slovenije in kate- 
rega sprejem je glede na situacijo na ozemlju bivše Jugo- 

slavije nujen. Rdeči križ Slovenije bo namreč priznan 
s strani Mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega 
polmeseca takoj, ko bo ta zakon sprejet. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot nje- 
govi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles so- 
delovali: 

- Janez JANŠA, minister za obrambo, 
- Miran BOGATAJ, namestnik ministra za obrambo, 
- Bojan UŠENIČNIK, direktor Republiške uprave za zaš- 
čito in reševanje. 

Predlog za izdajo zakona o Rdečem križu Slovenije z osnut- 
kom zakona bosta obravnavali Komisija za notranjo politiko 
kot matično delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija. 
Komisija za notranjo politiko bo zakon obravnavala predvi- 
doma v prvi polovici meseca Julija. 

Za obravnavo predloga za izdajo zakona o Rdečem križu 
Slovenije z osnutkom zakona so pristojni Družbenopolitični 
zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela. 

POVZETEK 

Rdeči križ Slovenije mora za mednarodno priznanje in 
vključitev v mednarodno gibanje Rdečega križa in Rde- 
čega polmeseca izpolnjevati določene pogoje, pred- 
vsem pa, da jo Republika Slovenija, kot suverena 
država, prizna kot organizacijo za prostovoljno pomoč, ki 
ji pomaga na humanitarnem področju. 

Predlagani zakon ureja status, naloge in financiranje 
Rdečega križa Slovenije ter uporabo in varstvo zname- 
nja rdečega križa. Rdeči križ Slovenije je opredeljen kot 
neodvisna, humanitarna organizacija nacionalnega 
pomena, ki opravlja poleg nalog, ki izhajajo iz ženevskih 
konvencij iz leta 1949 in dodatnih protokolov iz leta 1977 
tudi druge naloge v skladu z načeli mednarodnega giba- 
nja Rdečega križa in Rdečega polmeseca. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o Rdečem križu Slovenije 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Po sedaj veljavni zakonodaji je delovanje Rdečega križa ure- 
jeno z naslednjimi zakoni: 
- zakon o položaju in pooblastilih Rdečega križa Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 8/78) ter 
- zakon o položaju in pooblastilih Rdečega križa Jugoslavije 
(Uradni list SFRJ, št. 13/76) in 
- zakon o uporabi in varstvu znamenja in imena rdečega 
križa (Uradni list SFRJ, (št. 13/82), 
ki se na podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo 
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1-6/91-1) uporabljata 
kot republiška predpisa. 

Na podlagi veljavne zakonodaje sta bila izdana dva pravilnika, 
ki urejata uporabo znamenja rdečega križa ter pravilnik, ki ga 
je izdala Skupščina Rdečega križa Jugoslavije o organizaciji 
službe za poizvedovanje pri Rdečem križu Jugoslavije. 

Rdeči križ Slovenije je množična organizacija, ki deluje na 
našem območju že od leta 1921, ko je bilo ustanovljeno 
društvo Rdečega križa Kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven- 
cev. Po drugi svetovni vojni se je nadaljevala tradicija delova- 
nja društva Rdečega križa s sprejetjem zakona o jugoslovan- 
skem Rdečem križu (Uradni list FLRJ, št. 59/46). Prvi republi- 
ški zakon je bil sprejet 1978. 

Po veljavni zakonodaji je Rdeči križ Slovenije prostovoljna, 
družbena organizacija delovnih ljudi in občanov, ki je bil do 
osamosvojitve Republike Slovenije sestavni del Rdečega 
Križa Jugoslavije. Rdeči križ Slovenije sestavljajo krajevne, 
občinske in mestne organizacije, ki so pravne osebe. Za 
organizacijo in delovanje organizacij Rdečega križa Slovenije 
se smiselno uporabljajo predpisi o društvih. Organizacije 
Rdečega križa Slovenije so vpisane v register društev. 

Premoženje, ki ga je Rdeči križ Slovenije pridobil kot druž- 
bena organizacija, se kot družbena lastnina, uporablja 
v skladu z zakonom in statutom (gre predvsem za naslednje 
nepremičnine: del kompleksa Ortopedske bolnice Valdoltra 
s pripadajočim zemljiščem, Zdravilišče Debeli rtič s pripadajo- 
čim zemljiščem). Poleg tega premoženja pa gre tudi za pre- 
moženje, ki ga je pridobil Rdeči križ Jugoslavije v last od 
Rdečega križa Italije. S tem 40 premoženjem pa kot del 
Rdečega križa Jugoslavije na območju tedanje SRS upravlja 
Rdeči križ Slovenije (gre za del kompleksa Ortopedske bol- 
nice Valdoltra, poleg tega pa tudi še nekaj zemljišč in stano- 
vanjsko hišo). Rdeči križ Slovenije ima v lasti tudi nekaj 
nepremičnin, ki jih je pridobil od posameznih darovalcev (npr. 
nekaj parcel gozda v Gozdu Martuljku, zemljišče v lluviku 
v Republiki Hrvatski). Nepremično premoženje pa imajo tudi 
posamezne občinske organizacije Rdečega križa Slovenije, ki 
z njem kot družbene organizacije upravljajo (večinoma gre za 
poslovne stavbe, kjer se te organizacije nahajajo, ter za razna 
skladišča). 
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Po veljavni zakonodaji Rdeči križ Slovenije uresničuje posa- 
mezne humanitarne cilje in naloge s posebnim družbenim 
pomenom ter opravlja naloge na področju zdravstvene in 
socialne politike ter vzgoje, izobraževanja, varnosti cestnega 
prometa ter drugih oblik medsebojne pomoči ljudi za uresni- 
čevanje humanosti in solidarnosti. Rdeči križ Slovenije orga- 
nizira krvodajalske akcije, tečaje prve pomoči ter opravlja 
druge naloge, ki izhajajo iz mednarodnih konvencij in zade- 
vajo obveščanje o vojnih žrtvah in žrtvah množičnih nesreč ter 
druge. 

Glede na osamosvojitev Republike Slovenije mora Rdeči križ 
Slovenije za mednarodno priznanje izpolnjevati določene 
pogoje, ki jih določa mednarodno gibanje Rdečega križa in 
Rdečega polmeseca: 

- biti mora edina nacionalna organizacija Rdečega križa ali 
Rdečega polmeseca v državi; 
- na osnovi ženevskih konvencij in nacionalne zakonodaje, jo 
hhmora država priznati kot organizacijo za prostovoljno 
pomoč, ki ji pomaga na humanitarnem področju; 
- imeti mora avtonomni status, ki ji omogoča, da deluje 
skladno s temeljnimi načeli gibanja Rdečega križa in Rde- 
čega polmeseca; 
- v skladu z ženevskimi konvencijami mora uporabljati ime in 
hhznak Rdečega križa; 
- svoje dejavnosti mora razširiti na celotno območje države; 
- upoštevati mora statut mednarodnega gibanja Rdečega 
križa in Rdečega polmeseca in biti solidarna z drugimi 
sestavnimi deli gibanja; 
- spoštovati mora temeljna načela gibanja in načela medna- 
rodnega humanitarnega prava. 

Sprejem tega zakona in s tem preoblikovanje Rdečega križa 
Slovenije kot družbene organizacije v osebo zasebnega 
prava, poleg sprejema ženevskih konvencij iz leta 1949 in 
prošnje Rdečega križa za članstvo v mednarodnem gibanju 
Rdečega križa in Rdečega polmeseca, predstavlja torej enega 
od pomembnih elementov za mednarodno priznanje te orga- 
nizacije. 

Glede na navedeno se predlaga sprejem tega zakona. 

II. TEMELJNA NAČELA IN CILJI, KI SE ŽELIJO 
S PREDLAGANIM ZAKONOM DOSEČI 

Temeljna načela, na katerih je grajen zakon, so: 

- humanost: Rdeči križ Slovenije mora delovati v skladu 
z namenom mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rde- 
čega polmeseca, da bi brez razlikovanja zagotovil pomoč 
ranjencem na bojnem polju ter preprečil in ublažil človeško 
trpljenje ob vseh priložnostih; njegov cilj je zaščita življenja in 
zdravja ljudi in zagotavljanje spoštovanja človekove oseb- 
nosti; 

- nepristranost: Rdeči križ Slovenije ne priznava nikakršnih 
razlik z oziram na narodnost, raso, versko prepričanje, razred 
ali politično mišljenje; prizadeva si, da bi ublažil trpljenje 
posamezniku; pri tem ga vodijo samo njihove potrebe, pri 
nesrečah pa daje prednost najnujnejšim primerom; 

- nevtralnost: da bi ohranil zaupanje vseh, se Rdeči križ 
Slovenije ne opredeljuje v sovražnostih in se nikoli ne udele- 
žuje razprav politične, rasne, verske ali ideološke narave;- 
neodvisnost: Rdeči križ Slovenije je neodvisna organizacija; 
vedno mora ohraniti avtonomijo, ki ji bo omogočila, da v vsa- 
kem trenutku deluje skladno z načeli gibanja; 

- prostovoljnost: Rdeči križ Slovenije pomaga prostovoljno; 
delovanje Rdečega križa Slovenija ni osnovano na želji po 
dobičku; 

- enotnost: v državi je lahko samo ena nacionalna organiza- 
cija Rdečega križa, ki mora biti dostopna vsem; svojo humani- 
tarno dejavnost mora opravljati na celotnem ozemlju države; 

- univerzalnost: je sestavni del mednarodnega gibanja Rde- 

čega križa in Rdečega polmeseca, v katerem imajo vse orga- 
nizacije enak status, enake pravice in dolžnosti. 

Poglavitni cilji, ki se želijo s predlaganim zakonom doseči so: 

- urediti status in financiranje Rdečega križa Slovenije, 
- urediti uporabo in varstvo znamenja Rdečega križa, 
- zagotoviti pogoje za mednarodno priznanje Rdečega križa 
Slovenije ter vključitev v članstvo mednarodnega gibanja 
Rdečega križa in Rdečega polmeseca. 

III. PRIMERJAVA Z UREDITVIJO DRUGIH DRŽAV 

Značilnost normativne ureditve drugih držav je, da pri določi- 
tvi statusa in položaja svoje nacionalne organizacije Rdečega 
križa, 40 izhajajo iz določil ženevskih konvencij iz leta 1949 ter 
dodatnih protokolov ter v skladu s tem bistveno ne odstopajo 
od usmeritev, ki jih daje mednarodno gibanje Rdečega križa, 
oziroma v njenem okviru Mednarodni komite Rdečega križa, 
ki je pripravil tudi vzorčni zakon in vzorčni statut. 

Primerjalno pravni pregled ureditve organizacij Rdečega 
križa v različnih evropskih državah je pokazal, da vse naci- 
onalne organizacije sledijo vzorčnemu statutu Mednarod- 
nega komiteja Rdečega križa, razlikujejo se edino v delu, kjer 
je prepuščeno posamezni organizaciji, da uredi v skladu z nje- 
nimi potrebami in morebitnimi posebnostmi nacionalne zako- 
nodaje. 

Za avstrijsko ureditev je značilno, da je položaj in delovanje 
organizacije Rdečega križa urejeno v posebnem zakonu (196. 
Bundesegesetz vom 27. Juni 1962 ueber den Schutz des 
Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes). Gre za zelo 
kratek zakon, v katerem je določeno, da je avstrijski Rdeči križ 
priznana nacionalna organizacije, ki opravlja v oboroženem 
spopadu in v miru naloge, ki izhajajo iz ženevskih konvencij 
ter iz sklepov mednarodnih konferec Rdečega križa ter deluje 
kot društvo. V glavnem pa je namen zakona urediti način 
uporabe znaka in imena »Rdeči križ« ter določitev sankcij za 
morebitne kršitelje. Vse ostalo je urejeno v statutu, na kate- 
rega pa da vlada ter pristojni organi svoje soglasje. Sam statut 
od vzorčnega statuta bistveno ne odstopa, kar pomeni, da na 
enak način ureja naloge Rdečega križa, pravice in obveznosti 
članov, organe, premoženje in način finaciranja. 

Podobno urejajo položaj in naloge nacionalnih organizacij 
tudi druge evropske države, pri čemer te njihovega položaja 
ne Urejajo s posebnim zakonom, ampak s posebnim vladnim 
odlokom, neposredno temelječim na ženevskih konvencijah. 
Tako na primer Švica, ki v zveznem odloku (Arrete federal 
concernant la Croix-Rouge suisse du 13 juin 1951) določa, 
da je Rdeči križ Švice enotna nacionalna organizacija, ki 
deluje na celotnem območju države in izvaja naloge, ki izha- 
jajo iz ženevskih konvencij, resolucij mednarodnih konferenc 
Rdečega križa in Rdečega polmeseca in tiste, ki so določene 
s tem odlokom. Rdeči križ Švice sprejme svoj statut, na 
katerega da Zvezni svet soglasje. Naloge, ki jih organizacija 
opravlja na podlagi tega odloka, se subvencionirajo iz zvez- 
nega proračuna. 

Posebno ureditev zasledimo tudi v Veliki Britaniji, kjer je 
nacionalna organizacija Rdečega križa (The British Red Cross 
Society) ustanovljena s Kraljevsko listino (Royal Charler of 
Incorporation iz leta 1908, z amandmaji z leta 1972, 1976, 1978 
in 1980 ter Supplemental Charters, iz leta 1919, 1955 in 1970), 
svojo organizacijo pa ureja s Pravili (Rules iz leta 1976). 
Posebnost glede na ureditev v drugih državah je predvsem" 
v tem, da je pomembnost te organizacije še posebej poudar- 
jena, saj je z ustanovno listino kraljica (Her Majesty the 
Queen) določena za 40 predsednico organizacije Rdečega 
križa. S to ustanovno listino pa je tudi natančneje, kot v dru- 
gih državah določen način pridobivanja, upravljanja in razpo- 
laganja s premoženjem organizacije. 

Predlagani zakon, tako kot druge nacionalne zakonodaje, 
upošteva zahteve, ki jih postavljajo ženevske konvencije in 
statut mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega pol- 
meseca, pri čemer ohranja določene rešitve, ki so se v prete- 
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klosti izkazale za dobre, in ki ne nasprotujejo mednarodno- 
pravni ureditvi niti ne odstopajo od ureditve v drugih državah. 

IV. POGLAVITNE REŠITVE 

Predlagani zakon ureja status, naloge in financiranje Rde- 
čega križa Slovenije ter uporabo in varstvo znamenja rdečega 
križa. Zakon naj bi vseboval osem poglavij. 

V poglavju splošne določbe opredeljuje Rdeči križ Slovenije 
kot neodvisno, humanitarno organizacijo nacionalnega 
pomena. Rdeči križ Slovenije naj bi bil sestavni del mednarod- 
nega gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Sedež 
Rdečega križa Slovenije naj bi bil v Ljubljani. Rdeči križ 
Slovenije in njegovi sestavni deli naj bi bili pravne osebe, ki 
delujejo kot humanitarno društvo. 

Zakon naj bi taksativno naštel le tiste naloge Rdečega križa 
Slovenije, ki jih naj bi opravljal kot javno pooblastilo (10. člen 
zakona). Opravljal naj bi tudi druge naloge, ki bodo določene 
z njegovim statutom. 

Zakon naj bi posebej uredelil v tretjem poglavju zakona upo- 
rabo in varstvo znamenja rdečega križa. 

Glede na zakon o varstvu osebnih podatkov naj bi predlagani 
zakon posebej opredelil zbirke podatkov v četrtem poglavju. 

Zakon naj bi uredil tudi tinanciranje dejavnosti Rdečega križa 
in sicer iz republiškega proračuna, prispevkov in drugih sred- 
stev. 

Zakon bo uredil tudi druga vprašanja v zvezi z delovanjem 
Rdečega križa Slovenije. V določbi 36. člena zakon predvi- 
deva, da naj bi z dnem registracije Rdečega križa Slovenije, 
premoženje katerega so organizacije Rdečega križa Slovenije 
kot družbeno lastnino uporabljale in z njim razpolagale, pre- 

šlo v last Rdečega križa Slovenije. Nadalje zakon predvideva, 
da naj bi premoženje, ki je bilo v lasti Rdečega križa Jugosla- 
vije, z njim pa je Rdeči križ Slovenije kot sestavni del Rdečega 
križa Jugoslavije upravljal, prav tako z dnem registracije 
postal njegova lastnina. 

VI. FINANČNE POSLEDICE 

Zaradi zagotovitve opravljanja nalog Rdečega križa Slovenije, 
ki jih opravlja kot javno pooblastilo, pomeni ta predlog 
zakona obremenitev proračuna Republike Slovenije le 
v tistem delu, ki ni že zaobsežen z drugimi zakoni, npr. za 
opravljanje nalog krvodajalstva, izdajanja izkaznic daroval- 
cem človeškega telesa ter izvajanje zdravstvene prosvete in 
založništva v skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92). 

Iz proračuna Republike Slovenije se bodo zagotavljala sred- 
stva za druga javna pooblastila, ki jih opravljajo organizacije 
Rdečega križa Slovenije in niso obsežena z zakonom o zdrav- 
stvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, v višini 
45.000.000 SLT (januarska cena 1992). 

Sredstva, ki pa bodo potrebna za opravljanje nalog nastalih 
zaradi oboroženega spopada, naravne ali druge nesreče, se 
bodo zagotovila iz proračuna v obsegu, ki jo bo nastala 
situacija narekovala. 

Za naloge, ki so v interesu občine, pa naj bi tudi občina 
v okviru ugotovljenih potreb prispevala določena sredstva. 

Sredstva za opravljanje humanitarne dejavnosti pridobiva 
Rdeči križ Slovenije na način določen v 11., 27. in 29. členu 
predlaganega zakona. 

Sprejem predlaganega zakona bo terjal izdajo ustreznih izvr- 
šilnih predpisov, ki smo jih imeli na tem področju že sedaj 

OSNUTEK ZAKONA o Rdečem križu Slovenije 

t. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(1) Rdeči križ Slovenije je neodvisna, humanitarna organiza- 
cija nacionalnega pomena s položajem in pooblastili, določe- 
nimi s tem zakonom in statutom. 

(2) Rdeči križ Slovenije deluje na območju Republike Slove- 
nije v skladu z Ženevskimi konvencijami iz leta 1949 in Dodat- 
nima protokoloma k Ženevskim konvencijam o zaščiti žrtev 
spopadov (v nadaljnem besedilu ženevske konvencije), kot 
tudi sklepi mednarodnih konferenc Rdečega križa. 

2. člen 
(1) Rdeči križ Slovenije seznanja slovensko javnost z medna- 
rodnim humanitarnim pravom ter širi in uresničuje načela 
svetovnega humanitarnega gibanja. 

3. člen 

(1) Rdeči križ Slovenije je organizacija za prostovoljno 
pomoč, ki pomaga državnim organom na humanitarnem 
področju in v ta namen predvsem preprečuje in lajša trpljenje 
ljudi, ščiti življenje in zdravje ljudi ter zagotavlja spoštovanje 
človekovih pravic, posebno v času oboroženih spopadov in 
drugih izrednih stanjih. Prizadeva si za preprečevanje bolezni 
in izboljšanje zdravja ljudi ter socialne zaščite, podpira pro- 
stovoljnost in stalno pripravljenost članov, da nudijo pomoč, 
ter splošni občutek solidarnosti do vseh, ki sta jim potrebni 
njihova zaščita in pomoč. 

4. člen 

(1) Rdeči križ Slovenije je sestavni del mednarodnega gibanja 
Rdečega križa in Rdečega polmeseca, zato sodeluje z naci- 

onalnimi organizacijami Rdečega križa in Rdečega polme- 
seca ter tudi z drugimi humanitarnimi, zdravstvenimi in soci- 
alnimi organizacijami v tujini. 

5. člen 

(1) Rdeči križ Slovenije je pravna oseba in deluje kot humani- 
tarno društvo. - 

(2) Rdeči križ Slovenije ima sedež v Ljubljani. 

6. člen 
(1) Rdeči križ Slovenije sestavljajo organizacije Rdečega 
križa, ki so pravne osebe. 

7. člen 

(1) Rdeči križ Slovenije s statutom določi področje, naloge in 
način dela, pristojnosti svojih organov in služb ter svojo 
organiziranost. 

8. člen 

(1) Znamenje Rdečega križa Slovenije je rdeč križ, ki ima štiri 
enake krake na belem polju. 

II. NALOGE RDEČEGA KRIŽA SLOVENIJE 

9.člen 
(1) Rdeči križ Slovenije opravlja naloge določene s tem zako- 
nom in statutom, katerih namen ni pridobivanje dobička. 

10. člen 

(1) Rdeči križ Slovenije opravlja naslednje naloge kot javno 
pooblastilo: 
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- naloge v zvezi z obveščanjem, evidentiranjem in poizvedo- 
vanjem za žrtvami oboroženih spopadov in prizadetimi 
v naravnih in drugih nesrečah ter o vsem tem izdaja ustrezne 
listine in potrdila; 
- organizira usposabljanje osebja za opravljanje nalog, ki jih 
določajo ženevske konvencije; 
- organizira tečaje in izpite iz prve pomoči; 
- organizira in usposablja enote za prvo medicinsko pomoč; 
- izvaja akcije za pridobivanje krvodajalcev in organizira 
krvodajalske akcije in izdaja ustrezna potrdila; 
- izdaja izkaznice darovalcem delov človeškega telesa; 
- sodeluje pri organiziranju in dajanju socialne pomoči in 
zdravstvenega varstva za ljudi ob naravnih in drugih nesrečah 
ter oboroženih spopadih; 
- sodeluje pri izvajanju zdravstvene prosvete in vzgoje, 40 ter 
v ta namen opravlja založniško dejavnost; 
- organizira hranjenje in razporejanje pomoči, ki jo dobi od 
nacionalnih in mednarodnih organizacij Rdečega križa, dru- 
gih organizacij ter posameznih darovalcev; 
- organizira zbiranje pomoči v Republiki Sloveniji in jo v pri- 
meru mednarodne pomoči pošilja v tujino; 
- v skladu s 26. členom ženevske konvencije za izboljšanje 
položaja ranjencev in bolnikov oboroženih sil v vojni z dne 12. 
avgusta 1949 sodeluje z zdravstveno službo in sanitetno 
službo oboroženih sil Republike Slovenije ter Civilno zaščito 
Republike Slovenije pri preskrbi poškodovanih in zbolelih ob 
oboroženem spopadu; 
- sodeluje pri sprejemanju in nastanitvi evakuiranega prebi- 
valstva ter pri izvajanju drugih ukrepov, ki lahko prispevajo 
k preskrbi ogroženega in prizadetega prebivalstva. 

(2) Potrdila in listine iz 1., 2., 3., 4., 5. in 6. alinee imajo značaj 
javne listine. 

VARIANTA: drugi odstavek se črta. 

11. člen 

(1) Pristojni državni organi sodelujejo z Rdečim križem Slove- 
nije pri izvrševanju njegovih nalog. 

(2) Državni organi so dolžni Rdečemu križu Slovenije zagoto- 
viti ob naravni ali drugi nesreči prednost pri prevozu oseb in 
materiala z javnimi prometnimi sredstvi in prednost pri infor- 
miranju prebivalstva preko javnih medijev in telekomunikacij- 
skih zvez. 

Služba za poizvedovanje 
12. člen 

(1) Pri Rdečem križu Slovenije je ustanovljena služba za 
poizvedovanje. 

(2) Služba za poizvedovanje opravlja naloge informacijskega 
urada, določenega v 122. členu ženevske konvencije o ravna- 
hu z vojnimi ujetniki z dne 12. avgusta 1949 in v 136. členu 
ženevske konvencije o zaščiti civilnih oseb med vojno z dne 
12. avgusta 1949 ter druge naloge določene s tem zakonom in 
statutom. 

13. člen 
(1) Služba za poizvedovanje 

а) zbira podatke o: 

1) vojnih ujetnikih, 
2) civilnih internirancih, 
3) zaščitenih osebah, ujetih dalj kot dva tedna, 
4) zaščitenih osebah na prisilnem bivanju, 
5) ranjenih, bolnih in umrlih pripadnikih oboroženih sil ter 
brodolomcih, 
б) otrocih ločenih od staršev zaradi vojnih spopadov, 
') otrocih evakuiranih v tuje države, 
®) pogrešanih osebah, 
9) žrtvah naravnih in drugih nesreč, 
ter jih posreduje prizadetim posameznikom, pristojnim orga- 
nom in organizacijam v državi in v tujini. 

b) vzpostavlja stike med družinskimi člani, ki jih je ločila vojna 
ali druga izredna stanja. 

14. člen 

(1) Rdeči križ Slovenije izdaja na podlagi zbirk podatkov, ki jih 
služba za poizvedovanje vodi, potrdila in druge listine. 

15. člen 

(1) Organizacijo in način dela službe za poizvedovanje ureja 
Rdeči križ Slovenije. 

III. UPORABA IN VARSTVO ZNAMENJA RDEČEGA KRIŽA 

16. člen 

(1) Znak rdečega križa na beli podlagi in ime »Rdeči križ« se 
sme uporabljati samo na način kot je določeno z ženevskimi 
konvencijami, s tem zakonom in na podlagi tega zakona 
izdanimi izvršilnimi predpisi. 

(2) Znak rdečega križa na beli podlagi (v nadaljnem besedilu 
znak) je dovoljeno uporabljati kot znak označevanja, kot znak 
pripadnosti in kot znak varstva. 

(3) Samo Rdeči križ Slovenije ima pravico do imena »Rdeči 
križ«. 

17. člen 

(1) Vsem fizičnim in pravnim osebam, razen tistim, ki jim to 
dovoljuje ta zakon, je trajno prepovedana uporaba: 

- znaka rdečega križa na beli podlagi ali imena »Rdeči križ« 
ali »Ženevski križ« in 
- znaka rdečega polmeseca na beli podlagi ali imena »Rde- 
čega polmeseca«, 
- pa tudi vsakega znaka ali imena, ki bi posnemal znak ali ime 
iz hhprve in druge alinee, ne glede na namen uporabe in čas, 
ko so hhbili sprejeti. 

18. člen ' 

(1) V miru smejo biti z znakom označeni: 

1. stavbe, naprave, sanitetni material ter prevozna in prenosna 
sredstva zdravstvenih zavodov, zasebnih zdravstvenih delav- 
cev in zdravstvenih sodelavcev; 
zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci, ki opravljajo; 
2. prevozna in prenosna sredstva drugih pravnih oseb, ki se 
uporabljajo za prevoz ranjencev in bolnikov, če dobijo za 
nošenje znaka dovoljenje ministrstva, pristojnega za zdrav- 
stvo; 
3. kraji, določeni za prvo medicinsko pomoč v naselju, na 
prometnicah, podjetjih, zavodih ter drugih organih in organi- 
zacijah, ter kraji, kjer sta spravljana sanitetni material in 
oprema, namenjena za prvo medicinsko pomoč. 
4. osebje, stavbe, sredstva in material Rdečega križa Slove- 
nije; 
5. osebje, sredstva in material tujih organizacij Rdečega križa, 
dokler v Republiki Sloveniji z dovoljenjem Vlade Republike 
Slovenije opravljajo dejavnost Rdečega križa. 

6. zdravstveni zavodi ter sanitetne enote in zavodi, stavbe, 
naprave, sanitetni material ter prevozna in prenosna sredstva 
(kopenskih, pomorskih in zračnih sil), ki pripadajo sanitetni 
službi oboroženih sil. 7. sanitetna služba oboroženih sil dru- 
gih držav, dokler z dovoljenjem Vlade Republike Slovenije 
opravlja sanitetno dejavnost na ozemlju Republike Slovenije. 

(2) V vojni mora biti znak označevanja, ki ga uporabljajo 
fizične in pravne osebe iz prejšnjega odstavka, manjši od 
znaka varstva, ki se uporablja za zaščito po ženevskih konven- 
cijah in ga ni dovoljeno imeti na traku okrog rokava, na strehi 
stavbe in na prevoznih sredstvih. 
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19. člen 

(1) V oboroženem spopadu se znak rdečega križa na beli 
podlagi uporablja kot znak označevanja in znak varstva: 

1. stavb, naprav, sanitetnega materiala, prevoznih in prenos- 
nih sredstev ter osebja v zdravstvenih zavodih, zasebnih 
zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev; 
2. stavb, naprav, sanitetnega materiala ter prevoznih in pre- 
nosnih sredstev Rdečega križa Slovenije in oseb, ki so dolo- 
čene za iskanje, zbiranje, prenašanje in nego ranjencev in 
bolnikov ali za preprečevanje bolezni; 
3. enot civilne zaščite za prvo medicinsko pomoč; 
4. bolnišničnih ladij; 
5. ekip za prvo medicinsko pomoč, ki jih organizirajo zdrav- 
stveni zavodi in druge organizacije ter Rdeči križ Slovenije, 
dokler opravljajo te naloge; 
6. sredstev kopenskega, vodnega in zračnega prometa, ki so 
namenjena za prenašanje brodolomcev, ranjencev, bolnikov 
in sanitetnega materiala (sanitetni transport); 
7. osebja, sredstev in materiala tujih organizacij Rdečega 
križa, Rdečega polmeseca in drugih tujih prostovoljnih dru- 
štev za pomoč, kadar z dovoljenjem Vlade Republike Slove- 
nije opravljajo sanitetno dejavnost na ozemlju Republike Slo- 
venije; 
8. zdravstvene službe in sanitetnih enot in zavodov, stavb, 
naprav, sanitetnega materiala ter prevoznih in prenosnih 
sredstev (kopenskih, pomorskih in zračnih), ki pripadajo sani- 
tetni službi oboroženih sil; 
9. sanitetna služba oboroženih sil drugih držav, dokler z dovol 
jenjem Vlade Republike Slovenije opravlja sanitetno dejav- 
nost na ozemlju Republike Slovenije. 
10. sanitetnih območij in krajev, ki so določeni za varstvo 
ranjencev in bolnikov, ter oseb, ki v teh območjih in krajih 
oskrbujejo ranjence in bolnike ter jih negujejo 

(2) V oboroženem spopadu se znamenja ne sme uporabljati za 
zlorabo pravice do zaščite po ženevskih konvencijah. 

(3) Znaki označevanja morajo biti manjši od znaka varstva. 

20. člen 

(1) Osebe, ki im&jo pravico nositi znamenje rdečega križa, 
morajo imeti v oboroženem spopadu izkaznico z znakom 
rdečega križa, s svojo fotografijo in vtisnjenim suhim žigom 
ter vodoodporen trak okrog rokava. 

(2) Pristojni organ izda osebam iz prejšnjega odstavka izkaz- 
nico in vodoodporen trak ter o tem vodi evidenco. 

21. člen 
(1) Rdeči križ Slovenije ureja način uporabe znamenja rde- 
čega križa pri opravljanju svoje dejavnosti. 

(2) Ministrstvo, pristojno za obrambo predpiše način označe- 
vanja z znamenja rdečega križa zdravstvene in sanitetne 
službe oboroženih sil. 

(3) Ministrstvo, pristojno za zdravstvo, predpiše način upo- 
rabe znamenja rdečega križa, način in postopek izdaje izkaz- 
nice in traku osebam iz prejšnjega člena. 

IV. ZBIRKE PODATKOV 

22. člen 

(1) Služba za poizvedovanje pri Rdečem križu Slovenije vodi 
za opravljanje nalog iz 13. člena tega zakona zbirke podatkov, 
ki vsebujejo poleg naslednjih podatkov: 

- priimek in ime, 
- kraj in datum rojstva, 

. - ime očeta in dekliški priimek matere, 
še podatke: 

a) o ranjencih, bolnikih in umrlih pripadnikih oboroženih sil 
ter brodolomcih: 

- označbo sile, ki ji pripadajo, 
- številko armade, polka, osebno ali serijsko številko, 
- vse druge podatke, ki so v osebni izkaznici ali na razpoz- 
navni znački, 
- datum in kraj zajetja ali smrti, 
- posebnosti v zvezi z ranami, boleznijo ali vzrokom smrti; 

b) o vojnih ujetnikih: 

- čin, 
- številka vojaške enote, oddelka, 
- osebno ali serijsko številko, 
- oznaka sil, ki ji pripada, 
- priimek in ime osebe, ki jo je potrebno obvestiti, 
- naslov, kamor se pošlje pošta za vojne ujetnike, 
- spremembah, osvoboditvah, repatriacijah, pobegih, name- 
stitvah v bolnišnice ter smrti, 
- o zdravstvenem stanju tistih, ki so ranjeni; 

c) o civilnih internirancih, zaščitenih osebah, ujetih dalj kot 
dva tedna ter zaščitenih osebah na prisilnem bivanju: 

- državljanstvo, 
- zadnje bivališče, 
- datum in vrsto ukrepov, ki so bili sprejeti, 
- naslov, kamor se jim pošilja pošta, 
- priimek in naslov osebe, ki jo je treba obvestiti, 
- o zdravstevenem stanju tistih, ki so bolni; 

d) o evakuiranih otrocih ter otrocih ločenih od staršev zaradi 
vojnih spopadov: 

- spol otroka, 
- otrokove najbližje sorodnike, 
- narodnost otroka, - materin jezik otroka in vse jezike, ki 
jih govori, 
- naslov otrokove družine, 
- katerokoli številko za identifikacijo otroka, 
- zdravstveno stanje otroka, 
- krvno skupino otroka, 
- vsako posebno znamenje, 
- datum in kraj, kjer je bil otrok najden, 
- sedanji naslov otroka v državi, ki ga je sprejela, 
- v primeru smrti pa, datum, kraj in okoliščine smrti; 

Na podlagi teh podatkov se izda karton s fotografijo, ki se 
pošlje centralni poizvedovalni agenciji mednarodnega komi- 
teja Rdečega križa, če je to mogoče in ne predstavlja nobe- 
nega tveganja ali škode za otroke. 

23. člen 

(1) Služba za poizvedovanje vodi tudi zbirke podatkov o priza- 
detih in pogrešanih v naravnih in drugih nesrečah, v katerih 
se poleg podatkov iz prvega odstavka prejšnjega člena, zbi- 
rajo naslednji podatki: 

- državljanstvo, 
- stalno ali začasno prebivališče, 
- kraj nesreče, 
-1 kraj trenutnega prebivanja, 
- zdravstveno stanje. 

24. člen 

(1) Za zbirko podatkov o pogrešanih osebah se uporabijo 
podatki iz zbirk podatkov, ki se vodijo na podlagi 22. in 23. 
člena, če se nanašajo na pogrešane osebe. 

(2) Služba za poizvedovanje pri zbiranju teh podatkov upo- 
števa voljo ožjih sorodnikov ob upoštevanju določil tega 
zakona, zakona o varstvu osebnih podatkov ter ženevskih 
konvencij. 

25. člen 

(1) Služba za poizvedovanje na podlagi podatkov iz 22., 23. in 
24. člena izdaja potrdila o smrti, overjene sezname umrlih in 
druga potrdila, ki imajo značaj javne listine. 
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26. člen 

(1) Podatki iz 22., 23. in 24. člena tega zakona se zbirajo 
neposredno od prizadetega posameznika ali pa od tretjih 
oseb, za katere služba oceni, da te podatke posedujejo. 

(2) Podatke iz 22., 23. in 24. člena tega zakona smejo uporab- 
ljati: 

- Rdeči križ Slovenije za opravljanje svojih nalog, 
- državni organi, kadar je tako določeno z zakonom, 
- ožji sorodniki, 
- tisti posameznik, na katerega se nanašajo, 
- organi iri organizacije drugih držav, ko to določajo ženev- 
ske konvencije. 

27. člen 
t 

(1) Rdeči križ Slovenije vodi naslednje zbirke podatkov o: 

- osebah, ki opravljajo izpit iz prve pomoči, 
- predavateljih (zdravnikih, medicinskih sestrah in drugih), 
- ekipah in osebah, ki opravljajo različne programe usposab- 
Ijan ja, 
- krvodajalcih, 
- prostovoljnih darovalcih delov človeškega telesa, 
- članstvu v organizacijah Rdečega križa, 
- darovalcih denarnih in drugih prispevkov, 
- socialno ogroženih osebah in osebah, starih nad 65. let, 
- dobitnikih priznanj in odlikovanj, 
- traku in izkaznici iz 20. člena tega zakona. 

(2) Vse zbirke podatkov iz prejšnjega odstavka vsebujejo 
naslednje osebne podatke: 

- priimek in ime, 
- datum in kraj rojstva, 
- stalno ali začasno prebivališče. 

(3) Posamezne zbirke podatkov vsebujejo poleg osebnih 
podatkov določenih v drugem odstavku, še naslednje po- 
datke: 

a) o predavateljih: 
- poklic - posebnosti glede specializiranosti, 
- naslov zavoda ali druge organizacije, kjer je predavatelj 
zaposlen; 
b) o krvodajalcih: 
- krvna skupina in Rh faktor; 
c) o prostovoljnih dajalcih delov človeškega telesa: 
- dele telesa, ki jih v primeru smrti podarja, 
- priimek in ime osebe, katera se naj v primeru nesreče 
obvesti, 
- naslov osebe, ki se naj obvesti; 
d) o članstvu v organizacijah Rdečega križa: 
- funkcija, ki jo opravljajo, 
e) o socialno ogroženih osebah in osebah, starih nad 65. let: 
- vrsta ogroženosti, 
- pomoč, ki mu je bila nudena; 
g) o dobitnikih priznanj in odlikovanj: 
- vrsto priznanja ali odlikovanja; 
f) o traku in izkaznici 
- vrsta zaščite po ženevskih konvencijah, 

(4) Osebni podatki, določeni v tem členu, se zbirajo nepo- 
sredno od posameznikov ter se shranjujejo in uporabljajo le 
toliko časa, kot je to potrebno za dosego namena, zaradi 
katerega so bili zbrani. 

(5) Osebni podatki o socialno ogroženih osebah in osebah, 
starih nad 65. let se lahko pridobivajo tudi iz drugih uradnih 
zbirk, ki jih v Republiki Sloveniji vodijo za to pooblaščeni 
organi in organizacije. 

V. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI RDEČEGA KRIŽA 

28. člen 

(1) Rdeči križ Slovenije sme v okviru namena svojega delova- 

nja pridobivati, razpolagati in odtujevati premično in nepre- 
mično premoženje kot svojo lastnino, polega tega pa: 

- neomejeno zbirati prispevke in sprejemati darila ali volila, 
- ustanavljati sklade, podjetja idr., 
- pobirati članarino, 
- razpolagati z drugimi viri v skladu z zakonom. 

29. člen 

(1) Republika Slovenija iz svojega proračuna zagotavlja sred- 
stva za naloge, ki jih Rdeči križ Slovenije opravlja kot javna 
pooblastila. 

(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo na podlagi 
letnega programa, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije. 

(3) Občina lahko zagotavlja sredstva za tiste dejavnosti lokal- 
nih organizacij Rdečega križa Slovenije, ki jih ne zagotavlja 
država. 

30. člen 

(1) V »Tednu Rdečega križa« in v »Tednu solidarnosti« se 
plača prispevek v korist Rdečega križa Slovenije: 

- od vsake prodane vozovnice v medkrajevnem in mednarod- 
nem letalskem, železniškem, ladijskem in avtobusnem pro- 
metu; 
- od vsake poštne pošiljke v notranjem prometu, razen za 
knjige časopise in revije. 

(2) V korist Rdečega križa Slovenije se plačuje prispevek od 
vsake prodane vstopnice za kinematografske in zabavne pri- 
reditve ter za športna srečanja in tekmovanja, na katere je 
dovoljen vstop s plačano vstopnico. 

(3) Vlada Republike Slovenije določi višino prispevkov iz 
prvega 40 in drugega odstavka tega člena in način plačevanja 
in obračunavanja ter morebitne oprostitve. 

VI.NADZOR 

31. člen 

(1) Zakonitost dela Rdečega križa Slovenije pri opravljanju 
javnih pooblastil nadzoruje ministrstvo, pristojno za zdrav- 
stvo, družino in socialno varstvo v sodelovanju s pristojnimi 
ministrstvi. 

32. člen 

(1) Pri nadzorovanju izvrševanja določb III. poglavja tega 
zakona pristojni organi odredijo odstranitev znamenja rde- 
čega križa, ki se uporablja oziroma nosi v nasprotju s pogoji, 
predpisanimi s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi. 

VII. KAZENSKE DOLOČBE 

33. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SLT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki v zvezi s samostoj- 
nim opravljanjem dejavnosti, stori prekršek, če v nasprotju 
z 18. členom tega zakona v miru: 

1. uporablja znak rdečega križa na beli podlagi ali ime Rdeči 
križ (prva alinea prvega odstavka 17. člena) 
2. uporablja znak rdečega polmeseca na beli podlagi ali ime 
Rdečega polmeseca (druga alinea prvega odstavka 17. člena) 
3. uporablja znak ali ime,ki bi posnemal znak ali ime iz prve in 
druge točke tega člena (tretja alinea 17. člena). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 5000 SLT se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 
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VARIANTNI DODATEK: 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 5000 SLT se kaznuje fizična 
oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

34. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SLT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, če v nasprotju z 19. členom tega 
zakona v oboroženem spopadu: 
1. uporablja znak rdečega križa na beli podlagi ali naziv Rdeči 
križ (prva alinea prvega odstavka 17. člena) 
2. uporablja znak rdečega polmeseca na beli podlagi ali naziv 
Rdečega polmeseca (druga alinea prvega odstavka 17. člena) 
3. uporablja znak ali ime, ki bi posnemal znak ali ime iz prve in 
druge točke tega člena (tretja alinea 17. člena). 

35. člen 
(1) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SLT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki v zvezi s samostoj- 
nim opravljanjem dejavnosti, stori prekršek, če v nasprotju 
z 30. členom tega zakona ne plačuje prispevkov v korist 
Rdečega križa Slovenije. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 5000 SLT se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

36. člen 

(1) Premoženje Rdečega križa Jugoslavije na območju Repu- 
blike Slovenije in Rdečega križa Slovenije postane z dnem 

registracije Rdečega križa Slovenije njegova lastnina. 

37. člen 

(1) Do sprejetja statuta Rdečega križa Slovenije delujejo orga- 
nizacije Rdečega križa Slovenije v obliki in na način kot 
doslej. 

38. člen 

(1) Do sprejema izvršilnih predpisov iz tega zakona se uporab- 
ljajo naslednji izvršilni predpisi, ki so veljali do uveljavitve 
tega zakona, če niso v nasprotju s tem zakonom: 

- pravilnik o načinu uporabe znamenja rdečega križa (Uradni 
list SFRJ, št. 59/83), 
- pravilnik o uporabi rdečega križa in posebni osebni izkaz- 
nici sanitetnega osebja v oboroženih silah Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 30/84). 
(2) Pristojni organi sprejmejo izvršilne predpise po tem 
zakonu v treh mesecih od uveljavitve tega zakona. 

39. člen 

(1) Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati zakon o polo- 
žaju in pooblastilih Rdečega križa Slovenije (Uradni list, št. 8/ 
78) 40 ter prenehata se uporabljati zakon o položaju in poo- 
blastilih Rdečega križa Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 13/76) 
in zakon o uporabi in varstvu znamenja in imena rdečega 
križa (Uradni list SFRJ, (št. 13/82). 

40. člen 

(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Osnutek zakona o Rdečem križu Slovenije opredeljuje status, 
naloge, financiranje, uporabo in varstvo znamenja rdečega 
križa ter druga vprašanja v zvezi z njegovim delovanjem. 

V poglavju pod naslovom splošne določbe je določen status 
Rdečega križa Slovenije v skladu s statutom mednarodnega 
gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca. V prvem členu 
zakona je poudarjeno, da gre za neodvisno humanitarno 
organizacijo, ki ima avtonomni status, ki ji omogoča, da 
deluje v skladu s temeljnimi načeli mednarodnega gibanja 
Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Deluje neodvisno od 
države, kar pomeni, da država ne sme in ne more s svojo 
politiko niti v miru niti v oboroženem spopadu določati obseg 
in način izvajanja nalog. Neodvisnost pa ni poudarjena samo 
nasproti državi, ampak proti vsakemu, ki bi na tak ali drug 
način, želel oblikovati politiko organizacije ali celo izrabljati 
organizacijo v svoje namene (na primer z dajanjem večjih 
finančnih prispevkov, vpliv medijev...). 

V miru kot organizacija za prostovoljno pomoč opravlja poleg 
nalog, ki jih je poverila država (kot javno pooblastilo), pred- 
vsem humanitarno dejavnost. Posebej je poudarjena njena 
vloga pri seznanjanju slovenske javnosti z mednarodnim 
humanitarnim pravom ter načeli svetovnega humanitarnega 
gibanja (humanost, nepristranost, nevtralnost, neodvisnost, 
prostovoljnost, enotnost in univerzalnost). Ta naloga je še 
posebej pomembna saj izkušnje kažejo, da je slovenska jav- 
nost slabo seznanjena s pravili mednarodnega humanitar- 
nega prava. 

Ta zakon ureja samo status in naloge Rdečega križa Slove- 
nije, druge humanitarne in dobrodelne organizacije pa ta 
zakon ne ureja. Rdeči križ Slovenije je namreč nacionalna 
organizacija, katera ima na podlagi ženevskih konvencij pose- 
ben položaj, v oboroženem spopadu pa tudi posebne naloge. 
Dejavnosti dobrodelnih organizacij bo predvidoma urejal 

zakon o socialnem varstvu, medtem, ko status pridobijo 
v skladu z zakonom o društvih, cerkvene organizacije pa 
v skladu s cerkvenim pravom. 

Rdeči križ Slovenije deluje kot humanitarno društvo. Regi- 
strira se v skladu z določbami, ki veljajo za društva. Zakon 
nadalje določa njegovo pravno osebnost in sedež. Organiza- 
cijo in organe Rdečega križa Slovenije zakon ne ureja. Orga- 
nizacijska zgradba je prepuščena statutu, kar je značilno tudi 
za druge države. Rdeči križ Slovenije mora lako kot tudi druge 
organizacije Rdečega križa upoštevati vzorčni statut Medna- 
rodnega komiteja Rdečega križa, ki priporoča možno obliko 
organiziranosti. Vzorčni statut določa centralno organizacijo, 
ki sestoji iz Generalne skupščine, Centralnega odbora in 
Upravnega odbora; Regionalno organizacijo, katero je možno 
ustanoviti, če centralni odbor tako odloči, in ki sestoji iz 
regionalnih odborov; ter lokalno organizacijo, ki zagotavlja 
podaljšanje dejavnosti Rdečega križa na lokalni ravni, in ki 
sestoji iz lokalnih odborov. Odločitev torej, na kakšen način 
se bo Rdeči križ Slovenije organiziral, je odvisna od odločitve 
tako imenovanega Centralnega odbora, verjetno pa se bo na 
lokalni ravni organiziral v okviru občin, v primeru potreb pa 
tudi v nižjih oblikah lokalne samouprave. 

V poglavju, kjer so opredeljene naloge Rdečega križa Slove- 
nije, je posebej poudarjeno, da Rdeči križ Slovenije opravlja 
naloge, določene v zakonu ali statutu, katerih namen ni prido- 
bivanje dobička. Smiselnost take določbe se kaže predvsem 
v povezavi z določbami, ki opredelujejo finaciranje dejavnosti 
Rdečega križa Slovenije. Organizacije Rdečega križa namreč 
lahko v okviru namena svojega delovanja pridobivajo, razpo- 
lagajo in odtujujejo premično in nepremično premoženje kot 
svojo lastnino. Rdeči križ Slovenije lahko sicer neomejeno 
razpolaga s svojim premoženjem, ne more pa humanitarnih 
nalog opravljati z namenom pridobiti dobiček. Vsako razpola- 
ganje s premoženjem se opravlja v skladu z namenom te 
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organizacije, to je nuditi prostovoljno pomoč tistim, ki so 
pomoči potrebni. Da bi pa lahko to svojo nalogo čim bolj 
uspešno opravljala, lahko razpolaga s premoženjem izključno 
z namenom, da doseženi dobiček uporabi za humanitarno 
pomoč. 

Rdeči križ Slovenije opravlja tako kot organizacije Rdečega 
križa v drugih državah naloge, katerih opravljanje mora 
država, ki je sprejela ženevske konvencije zagotoviti preko 
svoje organizacije Rdečega križa (npr., usposabljanje osebja 
za opravljanje nalog, ki jih določajo ženevske konvencije, 
sodelovanje z zdravstveno službo in sanitetno službo oboro- 
ženih sil Republike Slovenije ter civilno zaščito pri preskrbi 
poškodovanih in zbolelih ob oboroženem spopadu). Opravlja 
pa tudi naloge, katere opravlja kot javno pooblastilo že dalj 
časa in ni razloga, da jih ne bi opravljala še naprej (krvodajal- 
stvo, organiziranje tečajev prve pomoči, sodelovanje pri orga- 
niziranju zdravstvenega varstva za ljudi ob naravnih in drugih 
nesrečah,..) ter naloge, ki jih opravlja kot priznana članica 
mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca 
(hranjenje in razporejanje pomoči, ki jo dobi od nacionalnih 
in mednarodnih organizacij Rdečega križa,..). 

V skladu z zgoraj omenjenim pooblastilom je edina organiza- 
cija Rdečega križa na ozemlju Republike Slovenije, ki je na 
podlagi 26. člena ženevske konvencije za izboljšanje položaja 
ranjencev in bolnikov oboroženih sil v vojni z dne 12. avgusta 
1949, pooblaščena za pomoč redni sanitetni službi oborože- 
nih sil. Njeno osebje ima v primeru oboroženega spopada 
enake pravice kot sanitetno osebje podrejeno vojaškim pra- 
vilom. 

Pri opravljanju teh nalog morajo državni organi Rdečemu 
križu Slovenije pomagati in z njim sodelovati. 

To pa ne pomeni, da Rdeči križ Slovenije opravlja samo te 
naloge, ampak opravlja tudi vrsto drugih nalog predvsem na 
humanitarnem področju, katerih zakon ne navaja, ampak 
v tretjem členu nanje napotuje. Tudi pri opravljanju teh nalog 
so državni organi dolžni nuditi organizaciji vso pomoč. Način 
opravljanja in vrsto teh nalog bo Rdeči križ Slovenije natanč- 
neje opredelil v statutu. 

Za opravljanje nalog v zvezi z obveščanjem, evidentiranjem in 
poizvedovanjem za žrtvami oboroženih spopadov in drugih, ki 
izhajajo iz ženevskih konvencij ali jih določa zakon, je pri 
Rdečemu križu Slovenije ustanovljena služba za poizvedova- 
nje, katere organiziranost in način dela ureja Rdeči križ Slove- 
nije. Služba za poizvedovanje predvsem zbira podatke 
o žrtvah oboroženih spopadov ter jih posreduje prizadetim 
posameznikom, pristojnim organom in organizacijam v državi 
in tujini. 

V posebnem poglavju je urejena uporaba in varstvo znaka 
rdečega križa na beli podlagi in imena »Rdeči križ«. Namen 
tega poglavja je predvsem urediti pravico do uporabe znaka 
in imena v miru in v vojni. Osebe in organizacije, ki nosijo 
znamenje rdečega križa v vojni uživajo posebno varstvo po 
ženevskih konvencijah. Način nošnje in uporabo v oborože- 

nih spopadih natančno določajo ženevske konvencije same in 
natančnejša opredelitev v zakonu ni smiselna. Potrebno pa je 
določiti prepoved uporabe znaka in imena, ter izjeme, ki so 
določene s tem zakonom oziroma jih določajo ženevske kon- 
vencije same. Kršitev prepovedi uporabe predstavlja v miru 
prekršek, ki ga lahko stori pravna oseba ali posameznik 
v zvezi z opravljanjem dejavnosti in odgovorna oseba pravne 
osebe. Določitev ali bo za prekršek odgovorna fizična oseba 
je prepustiti razpravi, ker se postavlja vprašanje smiselnosti 
preganjanja teh oseb. V dosedanji ureditvi fizične osebe niso 
odgovarjale za tovrsten prekršek. Drugače je v oboroženem 
spopadu. Kršitev prepovedi oziroma vsakršna zloraba ali neu- 
pravičena nošnja znamenja rdečega križa predstavlja kaznivo 
dejanje po 153. členu Kazenskega zakona SFRJ (Uradni list 
SFRJ, št. 44/76, 36/77, 34/84, 74/87, 33/89, 57/89, 3/90, 38/90), 
ki se v Republiki Sloveniji uporablja na podlagi 4. člena 
Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine 
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 1/91-1), za katero je zagrožena kazen zapora do 
treh let, če pa je bilo dejanje storjeno v območju vojnih 
operacij, pa kazen zapora šestih mesecev do petih let. Zato 
zakon kot prekršek sankcionira edino kršitev pravnih oseb 
storjene v vojni, ne pa fizičnih oseb, katerih odgovornost je 
mnogo strožja, saj odgovarjajo za kaznivo dejanje. 

Poglavje, ki ureja financiranje dejavnosti, v glavnem določa 
finančne vire, ki jih je organizacija imela že sedaj. Glavno 
breme financiranja za naloge, ki jih opravlja Rdeči križi Slove- 
nije bo prevzela država. Za druge naloge, ki pa so v interesu 
občine pa naj bi tudi občina prispevala določena sredstva. 40 
Ohranjene so tudi dosedanje oblike zbiranja sredstev, v obliki 
prispevkov. 

Posebej je poudarjena pravica in dolžnost organizacije Rde- 
čega križa Slovenije, da pridobiva, upravlja in razpolaga s pre- 
mičnim in nepremičnim premoženjem kot svojo lastnino, pri 
čemer je njena razpolagalna pravica omejena z namenom 
delovanja. V okviru tega je še posebej poudarjena možnost 
ustanavljanja skladov, podjetij, zavarovanj in drugih oblik. 

Nadzor nad zakonitostjo dela Rdečega križa Slovenije oprav- 
Ijanjo pristojni državni organi, vendar samo glede nalog, ki jih 
organizacija opravlja kot javna pooblastila, kar je v skladu 
z neodvisnostjo te organizacije od države.Zakon v prehodnih 
in končnih določbah ureja vprašanje premoženja, delovanje 
organizacij Rdečega križa Slovenije do nove ureditve in izdajo 
izvršilnih predpisov. V določbi 36. člena zakon predvideva, da 
naj bi z dnem registracije Rdečega križa Slovenije, premože- 
nje katerega so organizacije Rdečega križa Slovenije kot 
družbeno lastnino uporabljale in z njim razpolagale, prešlo 
v last Rdečega križa Slovenije. Nadalje zakon predvideva, da 
naj bi premoženje, ki je bilo v lasti Rdečega križa Jugoslavije, 
z njim pa je Rdeči križ Slovenije kot sestavni del Rdečega 
križa Jugoslavije upravljal, prav tako z dnem registracije 
postal njegova lastnina. 

Za izvajanje zakona bodo potrebna določena sredstva iz repu- 
bliškega proračuna v skladu s sprejetim letnim programom 
Vlade Republike Slovenije. 
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Predlog za izdajo zakona o JAMSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE 

LJUBLJANSKI BANKI d. d. ZA NJENE OBVEZNOSTI PRI NAJEMU 

KREDITOV ZA EKOLOŠKE IN ENERGETSKE PROJEKTE s predlogom 

zakona - ESA 635 

; Vane GOŠNIK, poslanec v Družbenopolitičnem zboru 
Peter JAMNIKAR, poslanec v Zboru občin in 
Vlasta SAGADIN, poslanka v Zboru združenega dela 

so, v skladu z 266. členom Poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije, v zakonodajni postopek vložili predlog 
Zakona o jamstvu Republike Slovenije Ljubljanski banki d. 
d. za njene obveznosti pri najemu kreditov za ekološke in 
energetske projekte. 

Pri sprejemanju proračuna Republike Slovenije za leto 
1992 so poslanci Zelenih Slovenije vložili amandma, ki bi 
omogočil državi Sloveniji izdati jamstvo za najem kreditov, 
vendar amandma žal ni bil sprejet s pojasnilom, da je za 
takšno jamstvo potrebno sprejeti poseben zakon. 

Zakon je 30. aprila 1992 Ministrstvo za energetiko, pod 
vodstvom bivšega ministra dr. Tomšiča, pripravilo in ga 
tudi posredovalo v vladno proceduro. Toda vlada žal tega 
zakona doslej še ni sprejela in ga ponudila v obravnavo 
Skupščini Republike Slovenije. Ker je zakon nujno 
potrebno čimprej sprejeti, ga v skladu z 266. členom 
Poslovnika Skupščine Republike Slovenije v proceduro in 
sprejem delovnim telesom in zborom Skupščine Repu- 
blike Slovenije vlagajo poslanci sami. Da bi preprečili 
veliko gospodarsko škodo predlagajo, da se, skladno 
s 314. členom poslovnika Skupščine Republike Slovenije, 
zakon obravnava po hitrem postopku. 

Predlagatelji zakona bodo tudi sodelovali pri razpravi 
v skupščinskih delovnih telesih. 

Predlog za izdajo zakona o jamstvu Republike Slovenije Ljub- 
ljanski banki d.d. za njene obveznosti pri najemu kreditov za 
ekološke in energetske projekte s predlogom zakona bosta 
obravnavala Odbor za proračun in pravne finance kot 
matično delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija. 

Za obravnavo zakona so pristojni Družbenopolitični zbor, 
zbor občin in Zbor združenega dela. Ker predlagatelji zakona 
na sejah zborov, 17. junija 1992, niso predlagali razširitev 
dnevnih redov sej zborov s tem zakonom je predvideno, da 
bodo zbori zakon obravnavali na sejah 1. in 2. julija letos. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o jamstvu Republike Slovenije Ljubljanski banki d. d. 
za njene obveznosti pri najemanju kreditov za ekološke in energetske projekte 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Projekt ek<3loške sanacije 4. bloka Termoelektrarne Šoštanj je 
zelo obsežen, zagotovil pa bo ekološko čisto proizvodnjo 
električne energije. Z izgradnjo čistilne naprave, ki predstavlja 
najpomembnejši del projekta, bo zagotovljeno takšno obrato- 
vanje 4. bloka termoelektrarne, da bo skladno z zahtevami 
Odloka o maksimalni emisijski količini dimnih plinov (Ur. I. 
SRS, št. 19/88). Le na ta način pa bo mogoče uresničiti tudi 
Odločbo Republiškega sanitarnega inšpektorata (št. odločbe: 
530-07/19-1/86-30, z dne 13. 8. 1987), po katerem je potrebno 
do 31 12.1992 emisijo žveplovega dioksida iz termoelektrarne 
zmanjšati za 90% glede na leto 1980 in sklep vseh treh zborov 
Skupščine občine Velenje, da se po tem datumu doseže 
zmanjšanje emisije tudi z zmanjšanjem proizvodnje električne 
energije v primeru, da čistilne naprave ne bodo postavljene. 
Slednje pa bi pomenilo izpad pomembnega dela proizvodnje 
električne energije v državi. 

Investicije v kogeneracijo oz. kombinirano proizvodnjo 
toplotne in električne energije so uvrščene v prednostni pro- 
gram energetskega prestrukturiranja Slovenije na osnovi eko- 
nomskih, energetskih in ekoloških značilnosti, predstavljajo 
pa izrabljanje pomembnega in doslej skoraj neizrabljenega 
vira proizvodnje električne energije. Energetski objekti, ki 
bodo zgrajeni po tem programu, bodo zagotavljali finančno 
učinkovitost, visok izkoristek pretvorjene primarne energije, 
zagotavljanje končne moči energetskemu sistemu in čisto 
proizvodnjo energije z manjšo emisijo C02 zaradi boljšega 
energetskega izkoristka primarnih virov. 

HE Vrhovo je prva v verigi predvidenih elektrarn na spodnjem 
toku Save, graditi pa se je pričela leta 1988. Do konca leta 
1989 je gradnja potekala po načrtu, leta 1990 pa je prišlo do 
pomanjkanja investicijskih sredstev in gradnja je bila ustav- 

ljena. Objekt je zgrajen do približno 80% investicijske vredno- 
sti, doslej je bilo vanj vloženih 135 milijonov DEM, za dokon- 
čanje pa je potrebnih še približno 38 milijonov DEM. Gradnjo 
elektrarne je potrebno dokončati čimprej, saj bo le tako 
mogoče preprečiti veliko gospodarsko škodo in ohraniti že 
vložen kapital. Problema dokončanja gradnje HE Vrhovo ni 
mogoče pravočasno rešiti z izdajo koncesij za gradnjo verige 
hidroelektrarn na spodnji Savi, saj so zakonodajno pravne 
nejasnosti glede izdaje koncesij prevelike, zakonodajni 
postopki pa predolgi. 

Za zavarovanje kreditov potrebujejo investitorji bančna jam- 
stva, ki jih je Ljubljanska banka d. d. Ljubljana pripravljena 
izdati, vendar pa to pogojuje z jamstvom Republike Slovenije 
za vse njene obveznosti iz naslova izdanih garancij. 

Za kredit za odžvepljevanje dimnih plinov 4. bloka Termoelek- 
trarne Šoštanj, pri katerem bo Ljubljanska banka d. d Ljub- 
ljana kreditojemalec, pa ta potrebuje jamstvo Republike Slo- 
venije za njegovo zavarovanje. 

II. TEMELJNA NAČELA IN CILJI 

Temeljni cilj zakona je, da se zagotovijo finančna sredstva in 
jamstvo države Slovenije za najem kreditov za nujna vlaganja 
v ekološke in energetske projekte, to je dokončanje ekološke 
sanacije 4. bloka Termoelektrarne Šoštanj, dokončanja 
izgradnje HE Vrhovo in kombinirano proizvodnjo toplotne in 
električne energije iz prednostnega programa energetskega 
prestrukturiranja Slovenije na osnovi ekonomskih, energet- 
skih in ekoloških značilnosti. Zakon bo omogočil uresničitev 
obveznosti Slovenije, ki izhaja iz sporazuma o zmanjšanju 
onesnaževanja na velike razdalje, po katerem mora Slovenija 
do konca leta 1992 zmanjšati emisije S02 za 30% glede na leto 
1980, pridobivanje električne energije iz obnovljenih virov in 
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izrabo velikih »spečih« energetskih potencialov v slovenski 
industriji. 

III. POGLAVITNE REŠITVE 

Nujno potrebne ekološke in energetske investicije je mogoče 
uresničiti le z najemom kreditov in jamstvom, ki ga izda 
država Slovenija. Kredite bodo investitorji vračali iz lastne 
amortizacije in s prodajo električne energije. Zakon predvi- 
deva izdajo jamstva Republike Slovenije Ljubljanski banki d. 
d., da ji bo ta povrnila vsak znesek, ki bi ga banka kot porok 
morala poravnati namesto Termoelektrarne Šoštanj, Savskih 
elektrarn in podkreditojemalcev za projekte pretvarjanja ener- 
gije z visokim izkoristkom primarnega vira. 

IV. RAZLOG ZA HITRI POSTOPEK ZA IZDAJO ZAKONA 

Hitri postopek se predlaga skladno s 1. odstavkom 314. člena 
Poslovnika Skupščine Republike Slovenije zato, da se pre- 
preči velika gospodarska škoda, ki jo povzročajo velike emi- 
sije S02 iz šoštanjske termoelektrarne, zastoj pri gradnji HE 
Vrhovo in neizkoriščanje velikih energetskih potencialov 
v slovenski industriji. 

IV. FINANČNE POSLEDICE SPREJEMA ZAKON 

Za uresničevanje predlaganega zakona v letu 1992 ne bodo 
potrebna dodatna finančna sredstva iz republiškega prora- 
čuna, v času vračanja kreditov pa morda le začasno, če 
uporabniki kreditov ne bi mogli pravočasno poravnati svojih 
obveznosti. 

PREDLOG ZAKONA o jamstvu Republike Slovenije Ljubljanski banki d.d. za njene 
obveznosti pri najemanju kreditov za ekološke in energetske projekte 

1. člen 

Republika Slovenija jamči Ljubljanski banki d. d. Ljubljana, da 
ji bo povrnila vsak znesek, ki bi ga banka kot porok morala 
poravnati namesto Termoelektrarne Šoštanj iz najetih ino- 
zemskih dobaviteljskih kreditov za izvedbo projekta »Odžvep- 
Ijevanje dimnih plinov bloka IV«. 

Republika Slovenija jamči za najete inozemske dobaviteljske 
in finančne kredite do skupne višine 70 milijonov DEM. 

2. člen 

Republika Slovenija jamči Ljubljanski banki d. d. Ljubljana, da 
ji bo povrnila vsak znesek, ki bi ga banka kot kreditojemalec 
morala povrniti namesto podkreditojemalcev za projekte pre- 
tvarjanja energije z visokim izkoriščanjem primarnega vira. 
Jamstvo daje za 35 odstotni delež investicij pri predvideni 
skupni vrednosti kogeneracijskih projektov 150 milijonov 
DEM. 

3. člen 

Republika Slovenija jamči Ljubljanski banki d. d. Ljubljana, da 
ji bo povrnila vsak znesek, ki bi ga banka kot porok morala 
povrniti namesto Savski,: elektrarn Ljubljana iz najetih ino- 
zemskih finančnih kreditov za dokončanje izgradnje HE Vr- 
hovo. 

Republika Slovenija daje jamstvo za najete inozemske 
finančne kredite do skupne višine 38 milijonov DEM. 

4. člen 

Izjave o jamstvu iz 1., 2. in 3. člena tega zakona izda minister 
za finance. 

5. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Projekt ekološke sanacije četrtega bloka Termoelektrarne 
Šoštanj je zelo obsežen, omogočil pa bo ekološko čisto proiz- 
vodnjo električne energije. Z izgradnjo čistilne naprave, ki je 
glavni objekt projekta, bo zagotovljeno takšno obratovanje 4. 
bloka termoelektrarne, da bo skladno z zahtevami Odloka 
o maksimalni emisijski količini dimnih plinov (Ur. I. SRS, št. 
19/88). 

Finančni obseg projekta znaša 115 milijonov DEM. Pri tem 
predstavljajo blagovni krediti 45 milijonov DEM, finančni kre- 
diti 30 milijonov DEM (skupaj torej 75 milijonov DEM) in lastna 
sredstva 41 milijonov DEM. 

Za projekt so bile pridobljene ponudbe na osnovi mednarod- 
nega razpisa. Razpis je zahteval izbor najboljšega ponudnika 
z ugodno (najnižjo) ceno in celotnim kreditiranjem. 

Dobaviteljske kredite v višini do 70 milijonov DEM bo investi- 
tor Termoelektrarna Šoštanj vračal iz amortizacije elektrogo- 
spodarstva Slovenije, obračunane po minimalni stopnji po 
potrebi s prodajo električne energije iz te termolektrarne. 

Investicije v kogeneracijo, oziroma kombinirano proizvodnjo 
toplotne in električne energije so uvrščene v prednostni pro- 
gram energetskega prestrukturiranja Slovenije na osnovi eko- 
nomskih, energetskih in ekoloških značilnosti in prednosti. 

Energetski objekti, zgrajeni po tem programu, bodo zagotav- 
ljali finančno učinkovitost v tržnem okolju, visok izkoristek 
pretvorjene primarne energije, zagotavljanje končne moči 
energetskemu, sistemu in čisto proizvodnjo energije z manjšo 

emisijo C02 zaradi boljšega energetskega izkoristka primar- 
nega vira. 

Predvideni so naslednji viri sredstev za zapiranje finančne 
konstrukcije programa 

- lastna sredstva investitorjev 30% 
- kredit EBRD (Evropska banke za obnovo in razvoj) 

z jamstvom Republike Slovenije 35% 
- domačni bančni krediti (s subvencionirano 

obrestno mero) 35% 

Sredstva proračuna Republike Slovenije, ki so namenjena 
sofinanciranju energetskih projektov pretvarjanja energije 
z visokim izkoristkom, .bodo uporabljena kot trajen vir za 
znižanje realne obrestne mere za te investicije za 5 odstotnih 
točk. 

Ljubljanska banka d.d. Ljubljana bo za posamezne investi- 
torje najela pri EBRD (Evropski banki za obnovo in razvoj) ali 
pri drugi tovrstni ustanovi finančni kredit v višini 52 milijonov 
DEM, kar predstavlja kar 35% od 150 milijonov DEM predvi- 
dene vrednosti kogeneracijskih projektov. 

Kredit bodo vračali investitorji kot kreditojemalci. 

Gradnja HE Vrhovo kot prvega objekta v verigi hidroelektrarn 
na spodnjem toku reke Save se je pričela leta 1988. Do konca 
let 1989 je gradnja potekala po načrtu, v letu 1990 pa je prišlo 
do pomanjkanja investicijskih sredstev in gradnja je bila prak- 
tično ustavljena. Hidroelektrarna je zgrajena do približno 80% 
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investicijske vrednosti. Doslej je bilo v vanjo vloženih 135 
milijonov DEM, za dokončanje je potrebnih še okoli 38 milijo- 
nov DEM. 

Gradnjo hidroelektarne je nujno čimprej dokončati, da bi 
s tem preprečili veliko gospodarsko škodo in negativni učinek 
že vloženega kapitala. 

Ker je iskanje rešitve za financiranje izgradnje hidroelektrarne 
Vrhovo v sklopu koncesije za gradnjo verige hidroelektrarn na 
spodnji Savi zaradi zakonodajno pravnih nejasnosti pri izdaji 
koncesij in dolgih postopkov pri sprejemanju zakonov ter še 
ne povsem rešenega problema čiščenja vode reke Save 
časovno preveč odmaknjeno, bo investitor Savske elektrarne 
Ljubljana najel čim ugodnejši finančni kredit v višini 38 milijo- 
nov DEM za njeno dokončanje. 

Kredit se bo vračal s prodajo proizvedene električne energije 
v tej hidroelektrarni ali v sistemu elektrogospodarstva. 

Za zavarovanje kreditov iz 1., 2. in 3. člena zakona potrebujejo 
investitorji bančne garancije, ki jih je Ljubljanska banka d. d. 

ZBOR OBČIN 

Kdaj tudi podzakonski akti potrebni za izvedbo 
denacionalizacije?* 

KAREL FRANKO, poslanec v Zboru občin, je na seji zbora 
24. 3. 1992, postavil naslednje vprašanje: 

V občini Murska Sobota upravni organi in imenovane komi- 
sije za denacionalizacijo do sedaj samo sprejemajo zahteve 
za vračanje nacionaliziranega premoženja, ter ugotavljajo, 
če so te popolne. 

« 
Imenovane komisije za vračanje nacionaliziranega premo- 
ženja pa ne morejo izvajati svoja dela in naloge oziroma ne 
morejo izvesti postopka v celoti, ker še niso izdani podza- 
konski akti iz 44. in 85. člena Zakona o denacionalizaciji (Ur. 
list RS, št. 27/91) kot to tudi narekuje 2. odstavek 38. člena 
Navodil za poslovanje v zvezi z zahtevami za denacionaliza- 
cijo (Ur. list RS, št. 32/91). 

Ministrstvo za pravosodje in upravo mu je odgovorilo: 
Na vprašanje, ki ga je zboru občin Skupščine Republike 
Slovenije posredoval poslanec Karel Franko, v zvezi z izvaja- 
njem zakona o denacionalizaciji vam sporočamo, da so bili vsi 
podzakonski predpisi, katerih izdajo določa zakon denaci- 
onalizaciji (v nadaljnjem besedilu zakon) sprejeti ter objav- 
ljeni in sicer: 

1. Navodilo o poslovanju v zvezi z zahtevami za denacionaliza- 
cijo (Uradni list RS št. 32/91), ki ga je na podlagi petega 
odstavka 85. člena zakona izdal minister za pravosodje in 
upravo; 

2. Odlok o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, 
gozdov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo, v postopku dena- 
cionalizacije (Uradni list RS št. 16/92 in 21/92), ki ga je na 
podlagi tretjega odstavka 44. člena v zvezi s 94. členom 
zakona izdala Vlada Republike Slovenije; 
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Ljubljana pripravljena izdati, vendar pa to pogojuje z jam- 
stvom Republike Slovenije za vse njene obveznosti iz naslova 
izdanih garancij. 

Za kredit iz 3. člena zakona, kjer je Ljubljanska banka d. d. 
Ljubljana kreditojemalec, pa le-ta potrebuje jamstvo Repu- 
blike Slovenije za njegovo zavarovanje. 

Zakon določa, da Republika Slovenije daje jamstvo Ljubljan- 
ski banki d. d. Ljubljana, da ji bo povrnila vsak znesek, ki bi ga 
banka morala poravnati namesto uporabnikov kreditov iz 1., 
2. in 3. člena zakona. 

Za izdajo izjav o jamstvih Republike Slovenije za posojila 
zakon pooblašča ministra za finance. 

Za uresničevanje predlaganega zakona v letu 1992 ne bodo 
potrebna dodatna finančna sredstva iz republiškega prora- 
čuna, v času vračanja kreditov pa morda le začasno, če 
uporabniki kreditov ne bi mogli pravočasno poravnavati svo- 
jih obveznosti. 

3. Navodilo o vsebini in načinu vodenja evidenc o vloženih 
zahtevah, o izdanih odločbah ter o izvršitvi odločb v postopku 
denacionalizacije (Uradni list RS št. 22/92), ki ga je na podlagi 
šestega odstavka 85. člena zakona izdal minister za finance 
v soglasju z ministrom za pravosodje in upravo; 

4. Navodilo o mefilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih 
premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja (Uradni 
list RS 23/92), ki ga je na podlagi prvega odstavka 85. člena 
v zvezi s šestim odstavkom 44. člena zakona izdal minister za 
industrijo in gradbeništvo v soglasju z ministrom za varstvo 
okolja in urejanje prostora in ministrom za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano; 

5. Odredba o koeficientu povečanja dolarskih cen nacionalizi- 
ranega premoženja (uradni list RS št. 24/92), ki jo je na 
podlagi petega odstavka 44. člena zakona izdal minister za 
finance; 

6. Pravilnik o metodologiji za ocenjevanje kulturnih spomeni- 
kov in naravnih znamenitosti (Uradni list RS št. 24/92), ki ga je 
na podlagi četrtega odstavka 44. člena zakona v zvezi s četr- 
tim odstavkom 85. člena zakona izdal minister za kulturo. 

Kdaj bo Banka Slovenija skupščini predložila 
poročilo za leto 1991 ? 

Dr. PETER GLAVIČ, poslanec v Zboru občin, je 5. 4. 1992, 
v obsežnem vprašanju med drugim opozoril, da je po 
zakonu o Banki Slovenije BS odgovorna Skupščini RS. BS bi 
torej morala dobiti od Skupščine soglasje za svojo politiko 
in ji poročati o svojem delu. Že pred nekaj meseci sem 
zahteval, da BS pride pred Skupščino, ji predstavi svojo 
politiko in dobi zanjo soglasje. BS je na mojo pobudo odgo- 
vorila z obljubo, da bo to napravila ob letnem poročilu. Sedaj 
je april in še vedno nimamo poročila BS za leto 1991! BS 
tako še vedno svojevoljno določa in izvaja monetarno poli- 
tiko Slovenije. To bi seveda ne bilo nič slabega, če bi bila ta 
politika usklajena z drugimi politikami, vendar temu ni tako. 
Politika BS je tako kopija Markovičeve, katere rezultati so 
nam dobro znani. Restriktivna monetarna politika ne 
zadošča za sanacijo države. Če ji ne sledijo druge politike, 
postane škodljiva. 

VPRAŠANJA POSLANCEV 
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Banka Slovenija mu je odgovorila: 

V zvezi s poslanskim vprašanjem poslanca g. dr. Petra Glaviča 
z dne 5. 4. 1992 dajemo sledeče pojasnilo: 

Zakon o Banki Slovenije v svojem 2. členu jasno določa, 
kakšna mora biti monetarna politika Banke Slovenije. V tem 
členu je izraženo soglasje Skupščine Slovenije za tako mone- 
tarno politiko, ki zagotavlja stabilnost nacionalne valute in 
splošno likvidnost plačevanja v državi in do tujine. Pri tem je 
posebej poudarjeno, da je pri uresničevanju teh nalog BS 
neodvisna. Podatki o denarnih gibanjih, tečaju tolarja in 
deviznih rezerv kažejo, da BS te svoje funkcije konsistentno in 
uspešno uresničuje. V obdobju po monetarni osamosvojitvi ni 
prišlo do resnejših motenj pri plačevanju v državi. V celoti je 
zagotovljena konvertibilnost pri tekočem poslovanju s tujino, 
tečaj tolarja pa je relativno stabiliziran v meri, ki jo omogoča 
padajoča stopnja inflacije. Primerjava tečajne politike BS 
s politiko bivšega premiera Joguslavije je popolnoma zgre- 
šena, ker sta izhodišč obeh politik različni. Izhodišče Markovi- 
čeve politike je bilo tečajno sidro in fiksen tečaj DEM do 
dinarja. Politika BS bazira na popolnoma prostem in drsečem 
tečaju dolarja. 

Tečaj tolarja je prost in drseč. Tečaj, ki ga objavlja Banka 
Slovenije je izračunan po metodologiji, ki jo je sprejel Svet 
Banke Slovenije in predstavlja samo po določenih matematič- 
nih principih izračunano povprečje tečajev, ki se realizirajo na 
deviznem trgu. Na deviznem trgu je vsak ekonomski subjekt 
v svojih odločitvah svoboden, tako glede cene, kot vsote 
deviz, ki jih prodaja, ali kupuje. Banka Slovenije nastopa na 
deviznem trgu enakopravno z ostalimi subjekti. Glede na 
velikost deviznih rezerv in siceršnjo politiko Banke Slovenije 
(tečaj je odvisna spremenljivka in se določa endogeno) le-ta 
na trgu ne intervenira, da bi branila tečaj na zgornji ali spodnji 
točki. Tečaj je torej odvisen od ponudbe in povpraševanja po 
devizah na trgu. Pri tem pa tako eno kot drugo stran določajo 
različni vplivi. 

Ker centralna banka daje v obtok primarni denar predvsem 
preko deviznih transakcij, je nastop Banke Slovenije na deviz- 
nem trgu vezan na količino tolarjev v obtoku. Ta pa je dolo- 
čena tako, da je njen osnovni cilj stabilizacija rasti cen in zlom 
inflacije. 

Rešitev problema vidimo predvsem v zmanjšanju inflacije in 
s tem obresti ter splošne indeksacije v gospodarstvu. Največje 
generatorje inflacije danes predstavljajo cene proizvodov in 
storitev, ki nimajo konkurence na domačem trgu. Torej cene, 
ki so pod neposredno kontrolo vlade. Ustavitev rasti cen teh 
proizvodov in storitev je zato ključnega pomena. Rast teh cen 
ima tudi velik demonstracijski efekt na ostale proizvajalce. 
Popustljiva monetarna politika, bi v tem trenutku pomenila 
lahko v kratekm času prestop kritične meje inflacije 20% na 
mesec in s tem nastopom hiperinflacije z vsemi svojimi posle- 
dicami. 

Kaj predstavlja hiperinflacija za nacionalno gospodarstvo, 
imamo že izkušnje. Sedaj, ko pričakujemo povezovanje 
z ostalim svetom in vključevanje slovenske ekonomije 
v Evropo, bi nas to potiskalo na obrobje vseh teh integracij- 
skih procesov. 

Mnenja smo zato, da bi morali ostali akterji ekonomske poli- 
tike s sovjimi ukrepi podpreti stabilizacijsko politiko Banke 
Slovenije. Samo tako je možno doseči tiste cilje in rešitve, za 
katere se zavzema tudi Skupščina RS skupaj z Odborom za 
kreditno monetarni sistem in politiko. 

Letno poročilo BS za leto 1991 bo predloženo skupaj z zak- 
ljučnim računom po proceduri in rokih, ki je določena z za- 
konom. 

Omenimo naj, da je BS že v decembru lanskega leta predlo- 
žila Odboru za kreditno monetarni sistem na podlagi zahtev iz 
Skupščine RS poročilo o svojem delovanju v času po mone- 
tarni osamosvojitvi. 

Odnos BS do proračuna opredeljuje Zakon o BS v petem 
poglavju (60.-62. člen). Svet BS je na podlagi 62. člena 
zakona o BS sprejel ustrezen sklep, ki natančneje določa 
izvajanje poslov za RS in s tem v zvezi tudi odnose med 
slovensko državo in njeno centralno banko. 

Zakaj je bil odpuščen direktor Austria Banke? 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin, je na seji tega 
zbora, 19. marca letos, postavil naslednji vprašanji: 
- Iz kakšnih razlogov je Austrija Bank iz Ljubljane odpustila 
slovenskega direktorja Zuleta in 
- Kako je bila ustanovljena Austria Bank iz Ljubljane in ali 
je res registrirana preko Slovenijalesa? 

Vlada Republike Slovenije mu je pripravila naslednja odgo- 
vora: 

1. Na vprašanje, iz kakšnih razlogov je Austria Bank iz Ljub- 
ljane odpustila slovenskega direktorja Zuleta, odgovarjamo 
naslednje: 
30. člen Zakona o bankah in hranilnicah (Ur., I. RS, št. 1/91) 
določa, da zbor banke, ki ga sestavljajo lastniki banke oz. 
njihovi namesntiki, voli in razrešuje direktorja banke. Pogoje, 
ki jih mora izpolnjevati kandidat za direktorja banke, določa 
statut banke. K imenovai.ju direktorja banke daje soglasje 
banka Slovenije, ki na podlagi predloženih dokumentov in iz 
razgovora s kandidatom ugotovi njegovo strokovno usposob- 
ljenost za vodenje banke. Pogoje za soglasje k imenovanju 
direktorja banke določa Banka Slovenije na podlagi drugega 
odstavka 15. člena Zakona o bankah in hranilnicah in drugega 
odstavka 20. člena ter drugega odstavka 56. člena Zakona 
o Banki Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/92). 
2. Na vprašanje, kako je bila ustanovljena Austria Bank iz 
Ljubljane in ali je res registrirana preko Slovenijalesa, odgo- 
varjamo naslednje: 
Landerbank mešana banka d. d. je bila ustanovljena 24. 1. 
1991 (številka sklepa SRG 621/91) z vpisom pod registrsko 
številko 1/10521/00 pri Temeljnem sodišču Ljubljana, enota 
Ljubljana. Landerbank mešano banko d. d. je ustanovilo 
enajst pravnih oseb. Landerbank mešana banka d. d. se je 28. 
11. 1991 preimenovala v Bank Austria mešana banka d. d. 
(številka sklepa SRG 6273/91), s tem da se ustanovitelji niso 
spremenili. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za finance. 

So tožilstva premalo storila za pregon gospodar- 
skega kriminala? 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin, je 26. marca 1992, 
med drugim tudi vprašal, zakaj tožilstva ne preganjajo kaz- 
nivih dejanj prekoračenja pooblastil in sklepanje pogodb 
z by-pass firmami? 

Prejel je naslednji odgovor republiške vlade: 

Na poslansko vprašanje g. Vitomirja Grosa o pregonu kazni- 
vih dejanj prekoračenja pooblastil in sklepanja pogodb z by- 
pass podjetji, odgovarjamo v skladu z našimi pristojnostmi 
naslednje: 

Predpostavljamo, da se vprašanje nanaša na kazniva dejanja 
iz XIV. poglavja kazenskega zakona Republike Slovenije, to so 
kazniva dejanja zoper upravljanje družbenih sredstev in 
naravna bogastva, med katere sodijo kaznivo dejanje zlorabe 
pooblastil, zlorabe položaja ali pravic odgovorne osebe ter 
kaznivo dejanje sklenitve škodljive pogodbe. Sklepanje 
pogodb z by-pass podjetji samo po sebi ni kaznivo dejanje, če 
nima znakov katerega izmed naštetih kaznivih dejanj. 
Temeljna javna tožilstva začenjajo kazenski pregon na pod- 
lagi sprejetih ovadb. V letu 1990 je bilo v Republiki Sloveniji 
danih 1693 ovadb zoper osumljence za kazniva dejanja zoper 
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upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva. 1585 
ovadb so vložili organi za notranje zadeve, 108 pa drugi 
(oškodovanci, SKD in drugi). Na podlagi teh ovadb je bilo 
v letu 1990 vloženih 720 obtožnic. Struktura po kaznivih 
dejanjih je bila naslednja: 

- 130. člen KZ - škodljive pogodbe, 23 ovadb - 2 obtožnici 

- 132. člen KZ - zloraba pooblastil, 15 ovadb - 2 obtožnici 

- 133. člen KZ - zloraba položaja ali pravic odgovorne 
osebe, 228 ovadb - 74 obtožnic 

V preostalem so bile ovadbe zavržene ali pa je bila ustavljena 
oziroma prekinjena preiskava. 

Posebej bi poudarili, da gre pri naštetih in drugih kaznivih 
dejanjih iz XIV. poglavja KZ za težko dokazljiva dejanja. Pri 
večini teh dejanj je namreč treba dokazati škodljive oz. proti- 
pravne namene osumljenih, katerih odločitve in dejanja so 
pretežno pokrite z ustreznimi sklepi organov upravljanja 
podjetij, zato se ne gre čuditi sorazmerno majhnemu številu 
vloženih obtožnic v primerjavi s prejetimi ovadbami. 

Za prikaz stanja smo uporabili Rezultate raziskovanj, edicijo 
Zavoda Republike Slovenije za statistiko s področja kazensko 
sodne statistike, ki daje najbolj izčrpne podatke o storilcih 
kaznivih dejanj; podatki za leto 1991 še niso obdelani, zato 
z njimi žal ne moremo postreči. Navajamo še, da je bilo 
v obdobju od leta 1986 do konca leta 1990 za storitev kaznivih 
dejanj zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna boga- 
stva obsojenih 3.021 oseb, kar je podatek, ki ne podpira 
trditve o neaktivnosti tožilstev na področju gospodarske kri- 
minalitete. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za pravosodje in upravo. 

Je firma KOMEL sploh lahko kupila ELAN? 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin, je na seji tega 
zbora, 19. 3. 1992, med drugim tudi vprašal, kako je mogla 
kupiti ELAN firma KOMEL, če je bila njena registracija 
objavljena šele v Uradnem listu Slovenije št. 12, z dne 17. 3. 
1992? 

Vlada Republike Slovenije je poslala naslednji odgovor: 

Na vprašanje g. Vitomirja Grosa, poslanca zbora občin Skupš- 
čine Republike Slovenije, o nakupu Elana s strani podjetja 
Komel, katerega registracija je bila objavljena v Uradnem listu 
Republike Slovenije, št. 12. z dne 17. 3. 1992, odgovarjamo 
naslednje: 
V skladu s 185. členom Zakona o podjetjih (Ur. I. SFRJ, št. 77/ 
88, 40/89, 46/90, 61/90) podjetje pridobi pravno in poslovno 
sposobnost z vpisom v sodni register. Komel, podjetje za 
financiranje, d. o. o., Begunje 1, Begunje na Gorenjskem je 
bilo s sklepom Temeljnega sodišča v Kranju, enota v Kranju, 
št. Srg 941/91, vpisano v sodni register tega sodišča dne 21. 6. 
1991 in je torej s tem dnem pridobilo pravno in poslovno 
sposobnost in s tem tudi pravico nastopati v pravnem pro- 
metu. 
Podatki, vpisani v sodni register, so javni in se objavijo v Urad- 
nem listu. Objava v Uradnem listu je namenjena zgolj uresni- 
čitvi načela javnosti sodnega registra in nima konstitutivnega 
pomena za vpisano podjetje 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za pravosodje in upravo. 

Se bo slovenska vlada priključila boju zoper ka- 
jenje? 

BRANKO NOVAK, poslanec v Zboru občin, je 5. 3. 1992, 
Vlado Republike Slovenije vprašal: 

1. Kakšno je stališče slovenske vlade do problema kaje- 
nja? Kaj namerava vlada storiti (še letos), da se ta, zdravju 
škodljiva navada omeji? 

2. Zakaj je vlada nasprotovala amandmaju Zelenih Slove- 
nije, s katerim bi za cigarete vpeljali nekoliko višje prometne 
davke oz. akcize? 

3. Kje v vladi se »zatika« osnutek zakona o prepovedi kaje- 
nja na javnih mestih? Kako smo (če sploh smo) zdaj zašči- 
teni »pasivni« kadilci? 

4. Ali vlada res ne more (ali pa morda ne želi?) ukrepati 
proti novim, vsiljivim a posrednim načinom reklamiranja 
cigaret? 

Prejel je naslednji odgovor: 
Na poslansko vprašanje Branka Novaka, poslanca zbora 
občin Skupščine Republike Slovenije, o problematiki kajenja, 
odgovarjamo naslednje: 

V zakonu o prometnem davku je v tarifni številki 6 določena 
obdavčitev tobačnih izdelkov. Obdavčitev tobačnih izdelkov 
je razdeljena na obdavčitev cigaret in na obdavčitev drugih 
tobačnih izdelkov. 

Stopnja obdavčitve drugih tobačnih izdelkov (rezanega 
tobaka vseh vrst in kakovosti, cigar, cigarilosov, tobaka za 
pipo ter žvečilnega in njuhalnega tobaka) je določena v višini 
45 % od davčne osnove. Do uveljavitve republiškega zakona 
je ta stopnja znašala 15 %. 

Cigarete so obdavčene z obdavčitvijo z al valorem stopnjo (v 
% od davčne osnove) in z akcizo - nominalnim zneskom 
v tolarjih na zavitek cigaret. Stopnja obdavčitve je določena 
v višini 45 % od davčne osnove, ki je enaka maloprodajni ceni 
cigaret z vključenim prometnim davkom. Stopnja 45 %, izra- 
žena enako kot druge davčne stopnje, to je v odstotku od 
davčne osnove, v katero ni vključen prometni davek, znaša 
81,8 %. Tako določeni prodajni ceni cigaret se doda akciza 
v višini 20 SLT za zavitek uvoženih in licenčnih cigaret, v višini 
10 SLT za zavitek ekstra domačih cigaret in 5 SLT za vse vrste 
cigaret domačih kakovostnih skupin. Preračunana davčna 
stopnja za tuje cigarete, od katerih se ne plačuje carina (iz 
držav na območju nekdanje Jugoslavije) in za licenčne ciga- 
rete znaša od 137,7 % do 227,3 %. Obdavčitev domačih 
cigaret pa znaša od 101,16 % do 121,34 %. Preračunana 
stopnja obdavčitve po prejšnjih predpisih je znašala od 66 
% do 185 %. 

Z navedeno ureditvijo je sistem obdavčitve cigaret približan 
ureditvi v drugih državah, ki so na primerljivi gospodarski 
razvitosti in ravni življenjskega standarda. Z uveljavitvijo 
novega zakona se je povečala predvsem obdavčitev cigaret 
nižjih kakovostnih skupin v skladu v politiko njihove večje 
obdavčitve. Nadaljnje dograjevanje sistema obdavčevanja 
cigaret je tesno povezano z oblikovanjem ustrezne carinske in 
zaščitne politike v Republiki Sloveniji. 

Zbori Skupščine Republike Slovenije so letos sprejeli zakon 
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. I. 
RS, št. 9/92), ki ureja sistema družbenih, posameznikovih in 
drugih ukrepov za krepitev, ohranjanje in povrnitev zdravja. 
Zakon že v temeljnih določbah določa dolžnost vsakega posa- 
meznika za varovanje lastnega zdravja in zdravja drugih ter 
določa nosilce družbenih skrbi za zdravje, ki so Republika 
Slovenija, občina oziroma mesto ter delodajalci. 

Zakon Republiki Sloveniji nalaga nove naloge za krepitev in 
varovanje zdravja, ki jih mora uresničevati s svojo zakono- 
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dajo, davčno in gospodarsko politiko, z oblikovanjem strate- 
gije in plana zdravstvenega varstva, vključno z zagotavljanjem 
ustreznih sredstev, ter s sprejemanjem neposrednih ukrepov, 
zlasti pri prosvetljevanju in osveščanju ljudi o pomenu skrbi 
za zdravje. 

Vlada Republike Slovenije je pripravila nov zakon kot začetek 
vseh dejavnosti v zvezi z uresničevanjem ciljev za zdrav način 
življenja, med katerimi je tudi reševanje problema kajenja. 
V prvi polovici tega leta bo namreč Skupščini Republike 
Slovenije predložen zakon, ki bo urejeval ta problem. Skupš- 
čina Republike Slovenije pa bo sprejela tudi plan zdravstve- 
nega varstva Republike Slovenije, v katerem bodo oprede- 
ljene med drugim tudi strategija razvoja zdravstvenega var- 
stva, prednostna razvojna področja in nosilci nalog za uresni- 
čevanje plana zdravstvenega varstva. V planu bodo dane 
podlage za nadaljnje ukrepe pri programiranju, usklajevanju 
in spremljanju zdravstvene prosvete in vzgoje. 

Na podlagi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju Republika Slovenija iz proračuna Republike Slo- 
venije zagotavlja sredstva za navedene namene in tudi za 
preprečevanje alkoholizma, kajenja, narkomanije in drugih 
odvisnosti. Iz navedenega izhaja, da bodo akcije za zdrav 
način življenja na različnih področjih in ne samo v zvezi 
s problematiko kajenja, ki pa bodo tudi zanemarljivo. Ker pa 
vemo, da je predvsem treba spremeniti miselnost ljudi do 
skrbi za lastno zdravje, bodo potrebne široke prosvetne in 
vzgojne akcije za zdrav način življenja. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo 
v sodelovanju z Ministrstvom za finance. 

Bo v Lendavi polnilnica mineralnih gnojil? 

FRANC PLANINŠEK, poslanec v Zboru občin, je 8. aprila 
1992, na Ministrstvo za finance in na Ministrstvo za kmetij- 
stvo naslovil naslednje vprašanje: 

V svoji okolici slišim govorice, da se je v rafineriji Lendava 
v Lendavi pričelo vlagati z delnicami v polnilnico mineralnih 
gnojil, ki bi jih uvažali iz drugih držav. Če so te govorice 
resnične, prosim obe ministrstvi za čimprejšen odgovor, da 
bomo porabniki vedeli ali se bomo lahko z njimi oskrbovali 
doma ali bomo še naprej odvisni od INE KUTINA? 

Prosim tudi, da se mi pojasni, če te delnice vlagajo zaseb- 
niki ali naša država Slovenija? 

In, zakaj se potem raje ne vlaga v tovarno dušika Ruše, kjer 
postrojenje že obstaja? 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mu odgo- 
varja: 
V zvezi z omenjenim poslanskim vprašanjem vas obveščamo, 
da Rafinerija Lendava nima namena investirati v polnilnico 
mineralnih gnojil. V preteklosti je bilo le nekaj razgovorov 
med ABC Pomurka, INA iz Kutine in Rafinerijo Lendava, kako 
izkoristiti proste skladiščne kapacitete, ki jih ima Rafinerija 
Lendava za ureo, ki jo potrebuje za prizvodnjo smol, hkrati pa 
se uporablja tudi kot visoko koncentrirano gnojilo v kmetij- 
stvu. Od teh namer se je odstopilo. Tudi ne gre za nikakršno 
emisijo delnic Rafinerije Lendava, na podlagi katerih naj bi le- 
ta zbrala sredstva za financiranje polnilnice mineralnih gnojil, 
nas je obvestilo Ministrstvo za finance, ki bi moralo biti o tem 
seznanjeno po določbah zakona o vrednostnih papirjih in 
o tem izdati tudi ustrezno dovoljenje. 

Ministrstvo za finance pa mu je pripravilo naslednji odgovor: 

Ministrstvo ni seznanjeno o morebitni emisiji delnic Rafinerije 
Lendava, na podlagi katerih naj bi le-ta zbrala denarna sred- 
stva za financiranje polnilnice mineralnih gnojil. 

Izdaja delnic pravnih oseb s sedežem v Republiki Sloveniji je 
Podvržena določbam zakona o vrednostnih papirjih, ki ga je 

sprejela Skupščina nekdanje SFRJ v letu 1989 in se v Repu- 
bliki Sloveniji na podlagi ustavnega zakona iz leta 1991 upo- 
rablja kot predpis države Republike Slovenije. Po tem zakonu 
je izdajatelj vrednostnih papirjev dolžan predhodno o name- 
ravani emisiji dolgoročnih vrednostnih papirjev obvestiti Mini- 
strstvo za finance in pridobiti ustrezno dovoljenje tega mini- 
strstva. Tukajšnje ministrstvo doslej ni prejelo vloge omenje- 
nega podjetja za izdajo dovoljenja za izdajo delnic. 
Za odgovor o morebitnih namerah omenjenega podjetja za 
realizacijo investicije je pristojno Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. 

Kako so ravnale posamezne starešine med lan- 
skoletno junijsko vojno? 

MARKO STADLER, poslanec Zbora občin, je 19. marca 1992 
postavil vprašanje o vlogi komandanta letalcev na letališču 
Cerklje ob Krki pred in med agresijo na Republiko Slovenijo 
ter ali je trenutno zaposlena v Teritorialni obrambi Repu- 
blike Slovenije katera oseba, ki je morebiti sodelovala 
v agresiji na Republiko Slovenijo. 

Vlada Republike Slovenije odgovarja naslednje: 

Podpolkovnik Jože Jerič iz Brežic je poveljeval 82. letalski 
brigadi na letališču Cerklje ob Krki do 28. 7. 1991, medtem ko 
je Predsedstvo SFRJ 18. 7. 1991 odločilo, da Jugoslovanska 
armada zapusti Republiko Slovenijo. Imenovani ni prestopil 
v vrste Teritorialne obrambe Republike Slovenije, temveč je 
zaprosil za predčasno upokojitev. Pred tem je imenovani 
opravljal vse naloge, povezane z delom in dolžnostmi povelj- 
nika letalske brigade. 

Po vojaški agresiji Jugoslovanske armade na Republiko Slo- 
venijo je Predsedstvo Republiko Slovenije izdalo javni raz- 
glas, na podlagi katerega je bilo vsem vojaškim osebam 
nekdanje Jugoslovanske armade zagotovljeno, da jim bo 
Republika Slovenija ob njihovi prestopitvi do vključno 18. 
julija 1991 zagotovila zaposlitev v Teritorialni obrambi Repu- 
blike Slovenije z vsemi zatečenimi pravicami. Na podlagi 
omenjenega razglasa so bili tisti, ki so prestopili, zaposleni 
v Teritorialni obrambi Republike Slovenije, med njimi pa ni 
bilo gospoda podpolkovnika Jožeta Jeriča z letališča Cerklje. 

V Ministrstvu za obrambo niti v Teritorialni obrambi Repu- 
blike Slovenije ni zaposlenih oseb, ki bi aktivno sodelovale 
v agresiji na Republiko Slovenijo. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za obrambo. 

Zakaj smo ELAN sploh prodali? 

VILI ŽIŽEK, poslanec v Zboru občin, je 19. 3. 1992, na seji 
zbora, postavil naslednje poslansko vprašanje: 

»Želim dobiti pismeni odgovor Vlade na vprašanje: 

1. Zakaj je sploh prišlo do prodaje Elana? 

3. Zakaj slovenska Vlada ni poskrbela za sanacijo Elana? 

3. Zakaj država Slovenija ni premogla teh 35 milijonov nem- 
ških mark, da bi sanirala Elan in s tem preprečila prodajo 
tovarne Elan hrvaški državi?« 

Vlada Republike Slovenije mu je poslala naslednji odgovor: 

Oktobra je stečajni senat kranjskega sodišča spre|el sklep 
o uvedbi stečajnega postopka za Elan. Od takrat dalje je Vlada 
Republike Slovenije sicer bila seznanjena z vsemi dejav- 
nostmi stečajnih upraviteljev, ni pa imela nobenih možnosti 
za kakršnekoli posege v njihove odločitve. 

Poročevalec 77 



Po prihodu Igorja Trillerja za stečajnega upravitelja je bila na 
ravni Vlade Republike Slovenije imenovana medresorska 
komisija, ki naj bi se vključila v iskanje rešitev kot pomoč 
stečajnemu upravitelju, pri čemer je vlada kljub pomislekom 
pristala skoraj na vse pogoje stečajnega upravitelja z name- 
nom, da ne bi s kakšnim dejanjem škodovala podjetju Elan. 

Vlada je bila pripravljena intervenirati s 30 mio DEM tolarske 
protivrednosti. Pogoj, da bi bil vložek 51% kapitalska ude- 
ležba, je izhajal iz navedbe stečajnega upravitelja o vrednosti 
Elana. Vlada Republike Slovenije je razpolagala tudi z infor- 
macijami, da je bil obseg potrebnih sredstev znatno nižji, 
vendar je vlada kljub temu izhajala iz ocen stečajnega upravi- 
telja. Seveda pa vlada ob takšnem vložku in vsem, kar se je 
dogajalo v Elanu, ni mogla mimo pogoja, da bi v prehodnem 
obdobju prevzela popoln nadzor nad njim. Upniki so predlog 
medresorske komisije zavrnili, čemur se je vlada morala 
podrediti in je tako ostala brez možnosti za ukrepanje. 

Poudariti moramo, da se je Vlada Republike Slovenije pri 
reševanju Elana precej angažirala, do podrobnosti obravna- 
vala položaj in je v času, ko je tekel postopek za uvedbo 
stečaja, tudi zagotovila del obratnih sredstev z namenom, da 
se podjetje ne bi ustavilo, zaradi česar je tudi proučevala 
možnosti za njegov odkup, vendar se je glede na gornje 
navedbe morala podrediti sklepu upnikov in tako ostala brez 
možnosti za ukrepanje. 

Po neuspelem skupnem nastopu vseh treh slovenskih bank 
na dražbi 6. decembra 1991 pa je bilo podjetje Elan prodano 
podjetju Komel, d. o. o. Po vsem dobro znanem zapletu 
s plačilom kupnine pa je bila v roku plačana tudi kupnina. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za industrijo in gradbeništvo. 

J 
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