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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v letu 1981
posvetil posebno pozornost preskrbi tržišča z
osnovnimi proizvodi široke potrošnje in večkrat
obravnaval problematiko s tega področja.
Obširnejšo informacijo o preskrbi je obravnaval
na eni izmed sej v mesecu decembru in sprejel več
konkretnih sklepov oziroma ukrepov za zagotovitev
primerne preskrbe tržišča z osnovnimi proizvodi za
potrebe široke potrošnje v letu 1982. Istočasno je
Izvršni svet zadolžil pristojne upravne organe, da
izdelajo podrobnejšo oceno dolgoročne preskrbe

1. OPREDELITEV PRESKRBE V PLANSKIH
DOKUMENTIH IN USMERITVAH
DRUŽBENOPOLITIČNIH ORGANIZACIJ
Stabilna in kakovostna preskrba prebivalstva predstavlja
izredno pomembno komponento življenjskega standarda.
Zato se problematiki preskrbljenosti tržišča s kmetijsko-živilskimi in drugimi proizvodi široke potrošnje že dalj časa posveča posebna pozornost. V zadnjih letih je bila zagotovljena
široka družbenopolitična akcija v zvezi s preskrbo, predlagani
in sprejeti so bili številni ukrepi za zagotovitev primerne
preskrbe.
Preskrbi tržišča je dan poseben poudarek v temeljnih dokumentih družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih
organizacij. V teh dokumentih so opredeljene konkretne naloge, katerih nosilci so tako družbenopolitične skupnosti kot
tudi družbenopolitične organizacije in organizacije združenega dela.
Iz dogovora o temeljin družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1981-1985 izhaja, da bo zagotovljena taka rast proizvodnje hrane, da bo doseženo najmanj 85% pokrivanje potreb

široke

na

vsakodnevne

rabe v

slovenskega tržišča z osnovnimi prehrambenimi
proizvodi, s poudarkom na oceni urejanja odnosov
na tern področju na osnovi samoupravnih sporazumov o trajnem dohodkovnem povezovanju ter nosilcih preskrbe in njihovi organiziranosti.
Pri pripravi informacije so poleg Republiškega
komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve
sodelovali tudi Republiški komite za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Republiški komite za mednarodno sodelovanje, Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo, Republiški komite za
energetiko, industrijo in gradbeništvo in ustrezna
Splošna združenja pri Gospodarski zbornici Slovenije.

SR Slovenije po hrani. Manjkajoče količine hrane, ki ne bodo
proizvedene na območju SR Slovenije, bodo zagotovljene z
enotnim skupnim nastopom, ki bo temeljil predvsem na trajnem dohodkovnem povezovanju z OZD iz drugih republik in
avtonomnih pokrajin. Zagotovljeno bo s sporazumevanjem
med organizacijami združenega dela kmetijske proizvodnje,
živilske industrije in trgovskimi OZD glede oskrbe z glavnimi
kmetijskimi in prehrambenimi proizvodi. Vzpodbujano bo organizacijsko in dohodkovno povezovanje med proizvodnimi
organizacijami s področja kmetijstva in živilstva s trgovskimi
organizacijami zaradi zagotavljanja redne oskrbe tržišča. Zagotovljene bodo tudi takšne možnosti za vlaganja, da bo
mogoče pravočasno zagotavljati osnovne prehrambene proizvode.
Poseben poudarek preskrbi tržišča je podan tudi v Resoluciji o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu
1982, kjer je med drugim določeno, da bo zagotovljena potrebna raven proizvodnje proizvodov za osnovno preskrbo
prebivalstva ter redna oskrbljenost trga z osnovnimi vrstami
mesa, moko, jedilnim oljem, sladkorjem, surovim maslom,
pralnimi praški, zdravili in sanitetnim materialom. Oskrblje-

nost bo zagotovljena predvsem z večjim izkoriščanjem domačih možnosti ter v nekaterih primerih z interventnim uvozom
potrebnih surovin in reprodukcijskega materiala.
V dogovoru o izvajanju politike cen proizvodov in storitev v
SR Sloveniji v letu 1982 je posebej opredeljeno, da Izvršni
sveti vseh družbenopolitičnih skupnosti v Sloveniji soglašajo,
da bodo tekoče spremljali stanje preskrbe z osnovnimi živili in
nekaterimi pomembnejšimi izdelki vsakodnevne rabe, se
medsebojno obveščali in samostojno ali skupno sprejemali
ustrezne ukrepe.
Posebno skrb preskrbi delovnih ljudi in občanov posveča
tudi Zveza sindikatov Slovenije. Na IX. kongresu Zveze sindikatov je bilo med drugim sklenjeno, da bodo sindikati v
krajevnih skupnostih, občinah, regijah in večjih potrošniških
središčih pobudniki usklajenega delovanja in dogovarjanja
vseh družbenih dejavnikov, da bi delavcem in njihovim družinam zagotovili boljše in celovitejše zadovoljevanje potreb po
osnovnih življenjskih potrebščinah.
Zveza sindikatov podpira predvsem tiste rešitve, ki bodo
zagotavljale redno in kakovostno, pa tudi racionalnejše in
cenejše zadovoljevanje potreb po proizvodih in storitvah
vsakdanje rabe. Zavzema se za rešitve, ki temeljijo na dohodkovnem povezovanju v celotni reprodukcijski verigi od proizvodnje, predelave, trgovine, servisov, obratov družbene prehrane, pa vse do samoupravno organiziranega potrošnika.
Za izboljšanje preskrbe z osnovnimi živili bodo sindikati v
občinah in mestih:
- spodbujali samoupravno združevanje dela in sredstev
vseh organizacij združenega dela, ki lahko zagotovijo nemoteno in dobro preskrbo;
- sodelovali pri družbenem dogovarjanju in povezovanju v
samoupravne interesne skupnosti za preskrbo - vse to na
podlagi načel enotnosti jugoslovanskega tržišča.
Tudi Socialistična zveza delovnega ljudstva v svojih usmeritvah aktivnosti pri uresničevanju politike ekonomske stabilizacije posebej poudarja, da predstavlja pomembno sestavino
uresničevanja stabilizacijske politike zagotavljanje stabilne in
nemotene preskrbe. Pri tem je aktivnost Socialistične zveze
usmerjena v pospešeno uveljavljanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov med proizvodnjo, trgovino in potrošniki, da bo tako mogoče doseči bolj zadovoljivo organizacijsko povezanost in večjo stopnjo koordinacije med posameznimi nosilci preskrbe ter zagotoviti potrebne rezerve na posameznih ravneh. V tem okviru je treba zagotoviti učinkovitejše
in bolj povezano dejavnost samoupravno organiziranih potrošnikov oziroma pospešiti njihovo uveljavljanje v okoljih,
kjer sveti potrošnikov še niso zaživeli, da bo tudi organiziran
potrošnik v krajevnih skupnostih lahko bolj neposredno vplival na odločitve v procesu družbene reprodukcije. Nadalje se
SZDL zavzema za ustreznejše organiziranje organizacij združenega dela na področju proizvodnje ter prometa blaga in
storitev za široko porabo ter njihovo povezavo s sveti potrošnikov. Le-te pa je treba ustrezno samoupravno povezati v
okviru občin in republik.
2. OCENA PRESKRBLJENOSTI TRŽIŠČA
V LETU 1981
Stanje v preskrbi z osnovnimi prehrambenimi proizvodi in z
nekaterimi drugimi pomembnimi proizvodi, ki so nujno potrebni za nemoteno preskrbo prebivalstva je bilo v SR Sloveniji v letu 1981 zadovoljivo. V začetku leta so se občasno
pojavile težave v preskrbi z oljem, sladkorjem, mesom (predvsem svinjskim) in limonami, ki pa so bile med letom uspešno
rešene. Zaradi težav pri uvozu reprodukcijskega materiala so
se v mesecu juniju pojavile težave pri preskrbi s sanitetnim
materialom ter toaletnim papirjem, podvzeti pa so bili ukrepi,
da se je stanje s temi proizvodi izboljšalo. Po sprejetju izredno
restriktivnih ukrepov pri uvozu blaga v septembru, je v zadnjem tromesečju primanjkovalo kave, ki je bila v prodaji le
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občasno. Kljub uvozu znatnih količin kave v decembru zaradi
povečanega povpraševanja ni bilo mogoče v celoti zadostiti
povpraševanja.
Zaradi zagotovitve enakomerne preskrbe celotnega jugoslovanskega tržišča z osnovnimi proizvodi široke potrošnje, je
bil v maju sprejet »Družbeni dogovor o ukrepih za preskrbo
enotnega jugoslovanskega tržišča s proizvodi posebnega pomena za neposredno potrošnjo delovnih ljudi in občanov v
letu 1981«, ki so ga podpisali Izvršni sveti republik in avtonomnih pokrajin, Gospodarska zbornica Jugoslavije, Gospodarske zbornice republik in avtonomnih pokrajin in Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino
republik in AP (razen Interesne skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose $ tujino in Samoupravne interesne skupnosti
za ekonomske odnose s tujino SR Hrvaške). S tem dogovorom so se podpisniki obvezali, da se zagotovi normalna in
enakomerna preskrba z nekaterimi proizvodi. Ti proizvodi so:
- meso oziroma proteinska živalska hrana
- pšenica (moka)
- jedilno olje
- sladkor
- kava
- limone
- surovo maslo
- detergenti oziroma surovine za njihovo proizvodnjo
- zdravila oziroma surovine za njihovo proizvodnjo
- sanitetni material
- Pri oceni tega Družbenega dogovora ugotavljamo, da je
imel določene pomanjkljivosti. Te so predvsem naslednje:
podpisan je bil meseca maja, to je sorazmerno pozno, podpisali ga niso vsi predvideni udeleženci, istočasno z dogovorom
bi morale biti sprejete bilance za posamezne proizvode, ki pa
niso bile v celoti sprejete, oziroma nekatere niso bile vsklajene med republikami, v posameznih bilancah so bile potrebe
pretirano visoko prikazane in podobno. Ne glede na vse te
pomanjkljivosti pa ocenjujemo, da je dogovor v veliki meri
doprinesel k boljši oskrbi tržišča in je predstavljal dokument
na katerega se je bilo možno v večji ali manjši meri sklicevati,
če kdo ni izpolnjeval obvez iz dogovora. Po drugi strani pa je
predstavljal določeno moralno obvezo in čeprav se ni v celoti
izpolnjeval, so vsi subjekti težili k temu, da so obveze iz
dogovora izpolnjevali v čim večji meri.
Sedaj je že dalj časa v medrepubliškem vsklajevanju predlog dogovora za leto 1982, v katerem so navedeni enaki
proizvodi kot v dogovoru v letu 1981. Predlog SR Slovenije je,
da se spisek proizvodov dopolni s surovinami za proizvodnjo
umetnih gnojil in surovinami za proizvodnjo zaščitnih sredstev za varstvo rastlin, predlog SR Srbije pa je, da se črtajo
nekateri proizvodi in sicer meso, kava in surovo maslo, ostale
republike oz. avtonomne pokrajine pa se strinjajo, da so v
Družbenem dogovoru za leto 1982 proizvodi, ki so že bili v
dogovoru za leto 1981. Pri vsklajevanju dogovora za letošnje
leto je dosežen že znaten napredek, saj so bilance praktično
vsklajene, glavni problem pa predstavlja zagotovitev potrebnih deviznih sredstev za uvoz proizvodov in repromateriala. V
SR Sloveniji je del deviznih sredstev že zagotovljen, preostala
potrebna sredstva pa bodo morala biti zagotovljena s prilivi
od lastnega izvoza posameznih OZD in na osnovi samoupravnega združevanja v okviru vsklajenih planov SISEOT-a.
V sistemu blagovnih rezerv (zveznih, republiških in občinskih) so poleg proizvodov navedenih v Družbenem dogovoru
opredeljeni še nekateri proizvodi za katere je potrebno zagotoviti primerno preskrbo. Med njimi so najpomembnejši: fižol,
testenine, trde maščobe (živalska ip rastlinska mast, margarina) in sol.
Poleg proizvodov, surovin in repromaterialov, katerim je
dan poseben poudarek v Družbenem dogovoru in v sistemu
blagovnih rezerv, pa občasno prihaja do težav pri preskrbi z
nekaterimi drugimi proizvodi široke potrošnje, ki sicer niso
poročevalec

vitalnega pomena, povzročajo pa lahko precejšnje težave in
motnje na tržišču (npr. žarnice, higienska papirna konfekcija
- zlasti v času turistične sezone).
Pomanjkanje predvsem nevitalnih proizvodov, do katerega
prihaja občasno zaradi različnih nepričakovanih razlogov (težave pri uvozu surovin, nezadostne zaloge repromateriala in
rezervnih delov, cenovni razlogi, slabo planiranje v proizvodnji, slaba organizacija in premajhna angažiranost v distribuciji, nepremišljena obvestila v javnih informacijskih sredstvih)
je sorazmerno težko predvideti. Na podlagi dosedanjih izkušenj je izdelana določena informatika, ki nam omogoča čim
hitrejše ukrepanje. Tako občasno, po potrebi pa enkrat ali
večkrat tedensko preverjajo tržni inšpektorji založenosttrgaz
najpomembnejšimi proizvodi v vseh večjih potrošniških središčih v Sloveniji, trgovske OZD - nosilci preskrbe pa redno
seznanjajo Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske zadeve o nabavah, prodaji in stanju zalog posameznih
pomembnejših proizvodov, povečanih nakupih, pričakovanem pomanjkanju nekaterih proizvodov tako, da je omogočeno pravočasno ukrepanje.
3. VLOGA IN ODGOVORNOST ORGANIZACIJ
ZDRUŽENEGA DELA, DRUŽBENO POLITIČNIH
SKUPNOSTI IN DRUGIH ORGANOV PRI
PRESKRBI
Ob težavah do katerih je v zadnjih letih prihajalo pri preskrbi je bilo večkrat zastavljeno vprašanje kdo odgovarja za
preskrbo in kakšna je vloga posameznih organizacij združenega dela, družbeno političnih skupnosti oziroma njihovih
organov ter drugih organov za preskrbo. Predvsem moramo
ugotoviti, da je vsak subjekt, ki kakor koli sodeluje pri preskrbi odgovoren v okviru svojih pristojnosti, med vsemi pa je
potrebno primerno sodelovanje. Vsekakor pa je vloga in odgovornost za preskrbo nekaterih subjektov večja in pomembnejša. Menimo, da so za normalno in stabilno preskrbo tržišča
odgovorne predvsem organizacije združenega dela proizvodnje in trgovine, v ta enovit sistem pa je potrebno da se
odgovarjajoče vključijo občine, republike, zveza in drugi organi. Opredelitev vloge in odgovornosti vseh teh subjektov bi
bila naslednja:
- Za normalno preskrbo s proizvodi široke potrošnje so
odgovorne predvsem organizacije združenega dela proizvodnje, kot proizvajalke posameznih proizvodov in organizacije
združenega dela trgovine, ki skrbijo za distribucijo. Ob skrbi
za svoj ekonomski položaj pa opravljajo tudi pomembno
družbeno politično nalogo za oskrbo tržišča oz. delovnih ljudi
in občanov.
Skladno z Zakonom o obveznem združevanju dela in sredstev organizacij združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom
blaga in storitev, s proizvajalnimi organizacijami združenega
dela, bi morale organizacije združenega dela trgovine sklepati
s proizvajalnimi organizacijami samoupravne sporazume o
trajnem poslovnem sodelovanju, ki morajo temeljiti na skupnem dolgoročnem planiranju, skupni poslovni in razvojni
politiki, združevanju sredstev za razvoj proizvodnih in prodajnih zmogljivosti in drugih skupnih interesih, kar bo prispevalo
k dolgoročnemu zagotavljanju nemotene preskrbe.
- V vseh občinah bi morali imeti izdelane okvirne ocene
potreb (bilance) osnovnih prehrambenih proizvodov ter program ukrepov, ki bi predvidel možnosti za pokrivanje teh
potreb. Prav tako bi morale vse občine imeti v skladu s
sprejetimi stališči in programi oblikovane občinske rezerve
prehrambenih in drugih proizvodov in v primeru motenj do
katerih pride pri preskrbi tržišča, z njimi pravočasno intervenirati. V zadnjih letih je bil sicer storjen pri oblikovanju občinskih rezerv znaten napredek. Ob ugotovitvi, da v vseh občinah
niso oblikovali rezerv v skladu s programi in možnostmi, kaže
na to, da se ne zavedajo pomembnosti rezerv, ki jih te imajo v
primeru motenj na trgu, posebno pri izrednih razmerah.
poročevalec

- V okviru republike se ugotavljajo potrebe po ključnih
kmetijskih in živilskih proizvodih in načinu njihovega pokrivanja ter oblikujejo republiške stalne in tržne rezerve.
Na republiškem nivoju se sprejemajo ukrepi, ko pride do
večjih motenj na tržišču, na področju več občin ali na celotnem področju republike. Med raznimi možnimi ukrepi sta
najpomembnejša: intervencije z republiškimi rezervami, v primeru pa ko nastopi deficitarnost pri posameznih proizvodih,
ki jih ni mogoče nabaviti na jugoslovanskem tržišču, pa z
zagotavljanjem interventnega uvoza.
- Na ravni federacije se predvsem rešujejo sistemska vprašanja in sprejemajo ukrepi ekonomske politike za področje
preskrbe v skladu s pristojnostjo federacije. Pri tem federacija
ureja in zagotavlja sistem ukrepov, s katerimi se preprečuje
spodkopavanje enotnosti jugoslovanskega trga, ureja in zagotavlja zvezne blagovne rezerve za potrebe države v izrednih
razmerah ter za stabilizacijo trga ob večjih motnjah, ureja in
izvaja ukrepe za omejitev trga in svobodnega prometa blaga
in storitev, pomembnega za vso državo ob naravnih nesrečah
in pomanjkanju dobrin, nujno potrebnih za gospodarstvo in
življenje občanov.
- Pomembno vlogo pri preskrbi bi morali imeti sveti potrošnikov. Naša zakonodaja omogoča potrošnikom, da se
samoupravno organizirajo, da organizirano vplivajo tako na
proizvodnjo kot na blagovni promet in na ta način vedno bolj
obvladujejo celoten tok dogajanj v vseh fazah reprodukcije
(od proizvodnje, menjave do potrošnje). Ta proces pa se vse
prepočasi uresničuje. Poudariti moramo, da je do ustanovitve
svetov potrošnikov sicer prišlo - sveti potrošnikov so ustanovljeni v 878 krajevnih skupnostih, konference svetov potrošnikov pa v 31 občinah - vendar so premalo aktivni. Analiza
njihovega dela namreč pokaže, da se je večina svetov potrošnikov sestala le na konstitutivni seji, da je le tretjina sprejela
program dela in da se jih del sploh ni konstituiral.
Ustanavljanje svetov potrošnikov je tako zaenkrat uspelo
več ali manj le organizacijsko. Zelo majhno je namreč število
svetov potrošnikov, ki se vključujejo v razreševanje konkretnih vprašanj v zvezi s preskrbo. Njihova aktivnost se v pretežni
meri izraža v kritiki založenosti trgovin, kakovosti blaga,
odnosu prodajalcev do kupcev, na delovni čas, premajhno
mrežo servisnih delavnic itd., medtem ko do konkretnih akcij
glede sodelovanja z ustreznimi organizacijami združenega
dela največkrat ne prihaja. Vzrok za to je tudi premajhna
zainteresiranost s strani samih organizacij združenega dela,
ki so po Zakonu o blagovnem prometu dolžne ustvarjati
pogoje za uresničevanje ustavne vloge svetov potrošnikov.
Obveznost organiziranja potrošnikov je obojestranska na temelju samoupravnega sporazumevanja. Teh sporazumov pa v
praksi skoraj ne najdemo, ker vprašanja samoupravnega sporazumevanja presegajo.tako praktično kot strokovno usposobljenost svetov potrošnikov. Sveti potrošnikov bi se lahko
npr. dokaj uspešno s samoupravnimi sporazumi dogovarjali z
organizacijami združenega dela o redni in kakovostni preskrbi z osnovnimi prehrambenimi izdelki, o ustreznejšem delovnem času trgovin, o pogojih in načinu prodaje blaga,
razvoju trgovske mreže, itd.
Delovanje svetov potrošnikov mora biti usmerjeno navzven
in povsod tam, kjer se odloča in kjer prihaja do izraza interes
občana kot potrošnika. Zato je treba da ob ustanavljanju
svetov potrošnikov ne bomo zadostili le po organizacijski
plati, temveč si prizadevati za ustrezne metode in vsebino
dela svetov potrošnikov na temelju kakovostno izdelanih programov dela.
Poseben pomen za organizirano proizvodnjo in učinkovito
preskrbo bi morale imeti Samoupravne interesne skupnosti
za preskrbo, ki bi morale delovati v vseh večjih potrošniških
centrih. Za njihovo ustanovitev in ustrezno delovanje se že
dalj časa zavzemajo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije,
pristojni organi občinskih skupščin oziroma mest, prav tako
3

pa tudi Gospodarska zbornica Slovenije, Socialistična zveza
Slovenije in Zveza sindikatov.
Z doseženimi rezultati na področju delovanja Samoupravnih interesnih skupnosti za preskrbo ne moremo biti zadovoljni, saj resnično učinkovito deluje že nekaj let le Samoupravna interesna skupnost za preskrbo Ljubljane, v okviru
katere je bil že v 1976. letu sprejet Družbeni dogovor o
organizirani proizvodnji in preskrbi Ljubljane s kmetijskimi in
živilskimi pridelki. S tem dogovorom so se podpisniki obvezali, da bodo preskrbovali Ljubljano z zadostnimi količinami
določenih živilskih izdelkov. Menimo, da je bila z delovanjem
te Samoupravne interesne skupnosti preskrba v mnogočem
izboljšana.
V drugih mestih je delovanje Samoupravnih interesnih
skupnosti za preskrbo znatno slabše. V Celju, Mariboru in
Postojni je vse pripravljeno za začetek delovanja skupnosti za
preskrbo, ki naj bi aktivno zaživele že v prvi polovici letošnjega leta. Na Gorenjskem, v Novem mestu in v Novi Gorici še
ni ustanovljenih Samoupravnih interesnih skupnosti za preskrbo, ker to funkcijo opravljajo občinski komiteji za gospodarstvo; na obalnem območju pa je v teku proces ustanavljanja obalno-kraške interesne skupnosti za preskrbo.
Menimo, da bi bilo nujno potrebno pospešiti organiziranje
in delovanje Samoupravnih interesnih skupnosti za preskrbo,
saj je organizirano dolgoročno reševanje problemov preskrbe
eden prvih pogojev primerne in stabilne preskrbe tržišča.
Prav tako je nepogrešljivo na področju preskrbe sodelovanje drugih organov kot so Gospodarska zbornica s svojimi
Splošnimi združenji. Samoupravna interesna skupnost za
ekonomske odnose s tujino, pa tudi družbeno političnih organizacij, predvsem Socialistične zveze delovnega ljudstva in
Zveze sindikatov Jugoslavije.
V zgoraj navedenih vlogah in okvirni razmejitvi odgovornosti na področju preskrbe je zlasti pomembna medsebojna
povezanost in koordinacija, ter pravočasno ukrepanje posameznih udeležencev, ki sodelujejo v preskrbi.
4. TRGOVSKE ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA
DELA - NOSILCI PRESKRBE
Pomembno vlogo za nemoteno preskrbo tržišča z osnovnimi prehrambenimi proizvodi imajo poleg proizvajalnih organizacij združenega dela tudi organizacije združenega dela
s področja trgovine.
Proizvajalne organizacije združenega dela - nosilke preskrbe navajamo pri obravnavanju posameznih proizvodov, v
tem delu pa prikazujemo nosilce preskrbe - organizacije
združenega dela s področja trgovine. Ti nosilci so opredeljeni
v posebnem dogovoru, ki ga je sprejelo Splošno združenje
trgovine Slovenije leta 1980.
V Sloveniji je osem trgovinskih organizacij, ki pokrivajo
promet na drobno z osnovnimi prehrambenimi izdelki in so
opredeljeni kot nosilci preskrbe v trgovini:
- SOZD MERCATOR, Ljubljana
28,4%
- SOZD EMONA, Ljubljana
16,0%
- SOZD ABC POMURKA, Murska Sobota
14,4%
- SOZD MERX, Celje
13,3%
- SOZD TIMA, Maribor
13,1%
- PRIMORJE GORICA, Šempeter
6,0%
- ŽIVILA, Kranj
5,2%
- SOZD TIMAV, Koper
3,6%
Omenjene organizacije so organizirane v večjem delu kot
sestavljene organizacije združenega dela, le dve sta organizirani kot delovni organizaciji.
Največji obseg prometa pokriva SOZD MERCATOR, ki ima
svojo trgovsko mrežo razprostrto v Ljubljani in okolici, na
slovenski obali, delu Notranjske, Dolenjske in Štajerske. Sestavljena je iz 25 delovnih organizacij in 66 temeljnih organizacij združenega dela, od tega se jih približno 1/3 ukvarja s
prodajo osnovnih živil.
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SOZD EMONA je druga največja nosilka preskrbe in oskrbuje Ljubljano z okolico, del obalnega področja tKoper,
Izola), del Dolenjske (Novo mesto) in del Notranjske (Ilirska
Bistrica). Sestavljena je iz 18 delovnih organizacij, v katerih je
vključenih 53 temeljnih organizacij združenega dela, od katerih se okrog 1/3 ukvarja s prodajo osnovnih živil.
SOZD ABC POMURKA, MERX Celje in TIMA Maribor pokrivajo približno enak obseg prodaje (od 13,1 do 14,4%) na
slovenskem trgu.
SOZD TIMA Maribor je sestavljena iz 16 delovnih organizacij, ki imajo 56 temeljnih organizacij združenega dela, ki so
prisotne predvsem na severnem delu Štajerske in večjem delu
Koroške. Približno 1/3 TOZD se ukvarja s prodajo osnovnih
živil.
SOZD ABC POMURKA ima svojo prodajno mrežo v Prekmurju, Ljubljani, delu Gorenjske (Domžale, Kamnik, Škofja
Loka, Jesenice) in v Zasavju. Sestavljena je iz 41 delovnih
organizacij, ki imajo 74 TOZD, od katerih se jih približno 1/3
ukvarja s prodajo osnovnih živil.
SOZD MERX Celje oskrbuje osrednji in južni del Štajerske.
V SOZD je vključenih 15 delovnih organizacij, ki imajo 46
temeljnih organizacij združenega dela, od katerih se 18 TOZD
ukvarja s prodajo osnovnih živil.
ŽIVILA Kranj in PRIMORJE GORICA Šempeter sta organizirani kot delovni organizaciji. Delovna organizacija ŽIVILA
Kranj oskrbuje del Gorenjske in ima 3 TOZD od tega se en
TOZD ukvarja s trgovino na drobno. Delovna organizacija
PRIMORJE GORICA, Šempeter je prisotna predvsem na Goriškem in Tolminskem področju. Sestavljena je iz 19 TOZD od
katerih se jih 5 ukvarja s prodajo osnovnih živil. V SOZD
TIMAV je 5 delovnih organizacij, ki imajo 19 temeljnih organizacij združenega dela in sicer 4, ki se ukvarjajo s prodajo
osnovnih živil.
Zakon o obveznem združevanju dela in sredstev obvezuje
organizacije združenega dela s področja trgovine, ki se ukvarjajo s prometom blaga na debelo oziroma uvozom, da urejajo
medsebojne odnose s proizvajalnimi organizacijami združenega dela, s katerimi trajno sodelujejo, s samoupravnimi
sporazumi o združevanju dela in sredstev za skupno poslovanje. Večina trgovskih organizacij združenega dela je še pred
uveljavitvijo tega zakona sklepalo s proizvajalnimi organizacijami združenega dela samoupravne sporazume o združevanju
dela in sredstev. Ti samoupravni sporazumi bi morali biti do
konca leta 1981 vsklajeni z zakonom. Ugotavljamo, da to
vsklajevanje poteka prepočasi. Na osnovi podatkov trgovskih
organizacij združenega dela je razvidno, da je teh samoupravnih sporazumov izredno veliko (MERCATOR ima sklenjenih
270 samoupravnih sporazumov, kar zajema 70% celotne nabave, MERX ima sklenjenih 150 samoupravnih sporazumov,
itd.) vendar menimo, da je za uveljavljanje dohodkovnih
odnosov bistvena predvsem kvaliteta in izvajanje, ne pa število samoupravnih sporazumov.
Na osnovi analiz večjega števila samoupravnih sporazumov
bi lahko ugotovili, da so bistvene pomanjkljivosti:
- v samoupravnih sporazumih so opredeljeni cilji, nameni
in načela združevanja preveč splošni, kar predstavlja oviro pri
praktičnem izvajanju sporazumov;
- srednjeročni plani so opredeljeni preveč deklarativno,
letni plani vsebinsko zamenjujejo kupo-prodajne pogodbe;
- predmet sporazumevanja je dokaj neopredeljen kar pomeni, da proizvodi oziroma skupine proizvodov niso taksativno našteti;
- bolj podrobno bi bilo potrebno opredeliti dolgoročno
poslovno sodelovanje, s poudarkom na skupnem raziskovanju tržišča, razvoja proizvodnih in prodajnih zmogljivosti, itd.;
- za dohodkovne odnose iz teh sporazumov je značilno, da
se pojavljajo enostranske zahteve po vlaganjih, pogojevanje
dobav z avansiranjem ipd.
Osnovni vzroki za tako stanje in pomanjkljivosti v samouporočevalec

pravnih sporazumih so predvsem sledeči:
- razvoj procesa združevanja dela in sredstev ovirajo težave, ki se kažejo v nestabilnosti trga (monopolizem, zapiranje trga, itd.), kar ovira uporabo sklenjenih samoupravnih
sporazumov. Prav tako pa tudi zapiranje celotnih branž v
republiške meje vodi k zapiranju trga in onemogoča realizacijo zakona;
- normativi in standardi poslovanja, ki bi morali biti osnova
za razporejanje skupnega prihodka, v glavnem niso izdelani
niti v proizvodnji, niti v trgovini, kar ima za posledico, da ne
prihaja do ureditve prihodkovnih odnosov predvsem tam, kjer
bi na osnovi dejansko vloženih sredstev in dela prišlo do
prerazporeditve dela prihodkov;
- zakon obvezuje le trgovske organizacije združenega
dela, da se trajneje povezujejo s proizvodnjo, kar pa je v
pogojih nerazvitega trga, kjer se srečujemo z najrazličnejšimi
monopolnimi položaji proizvajalcev (od izsiljevanja avansov,
deviznih plačil, financiranja tekoče proizvodnje, itd.) težko
izvedljivo predvsem tam, kjer ima proizvodnja monopolni
položaj;
- obstajajo tudi subjektivni razlogi trgovskih ali proizvajalnih organizacij združenega dela, predvsem kadar gre za deficitarne proizvode, ker si vsi prizadevajo ohraniti boljši ekonomski položaj in pozicije, ki so jih pridobili v kupo-prodajnih
odnosih;
- zaradi spreminjanja komercialnih služb pri proizvajalnih
organizacijah združenega dela v organizacije blagovnega
prometa - tako imenovane »commerce«, se pojavlja nov posrednik pri blagovnem prometu, ki pa po določilih zakona ne
more biti partner pri sklepanju samoupravnih sporazumov o
združevanju dela in sredstev.
Ne glede na sklenjene samoupravne sporazume, pa imajo
trgovske organizacije združenega dela - nosilci preskrbe velike težave, ker nekateri proizvajalci poleg plačila avansov
pogojujejo dobave z istočasnim nakupom drugih proizvodov,
sovlaganjem investicijskih sredstev, devizno participacijo,
kredite za obratna sredstva, ipd.
Glede na ekonomski položaj trgovskih delovnih organizacij,
ki je iz leta v leto slabši, jim primanjkuje obratnih sredstev, še
posebno pa je problem pri pridobivanju kreditov pri poslovnih
bankah, da bi lahko zadostili potrebe po plačilu avansov in
druge zahteve, ki jih postavljajo proizvajalci - dobavitelji
blaga. Niso namreč redki primeri, da so stroški trgovine (obresti, prevozi, skladiščenja, sovlaganje, itd.) v zvezi z nabavo
osnovnih prehrambenih proizvodov večji kot znaša marža pri
teh proizvodih, ki je že dalj časa nespremenjena in določena v
absolutnih deležih. Določeni deleži v absolutnih zneskih onenogočajo trgovskim organizacijam zadostnega povečanja
obratnih sredstev, da bi tudi ob višjih nabavnih cenah blaga
ohranile dobro založenost. Poleg tega tako stanje onemogoča tudi širjenje prodajnih zmogljivosti, kar je še posebno
oereč problem v novih stanovanjskih naseljih in v manjših
odročnih krajih in to predvsem v trgovini na drobno in znotraj
ije še posebno v trgovini na drobno z živili.
5. POMEN IN VLOGA BLAGOVNIH REZERV
V preteklem letu, ko je prišlo do povečanih nakupov pred/sem olja, sladkorja, pralnih praškov in nekaterih drugih prozvodov široke potrošnje, so hitre intervencije iz občinskih in
epubliških rezerv zadovoljile in umirile povečane nakupe.
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rav zaradi tako nestabilnega tržišča kot je naše, ko proizvodnja iz raznih razlogov komaj zadovoljuje potrebe potrošnje, se
e izkazala pravočasna in primerna intervencija z rezervami
<ot edini dejansko učinkoviti ukrep za umiritev tržišča. Ob
em moramo upoštevati celovit pomen in funkcijo blagovnih
ezerv, predvsem, da je njihova sprostitev opravičena le v
jrimeru večjih motenj v preskrbi, ne pa kot kontinuirana
ntervencija s katero bi zagotavljali preskrbo kar je osnovne
laloga organizacij združenega dela s področja preskrbe. Zato
joročevalec

moramo posvečati oblikovanju rezerv na vseh nivojih čim
večjo pozornost.
Pomembna vloga, ki jo imajo blagovne rezerve za preskrbo
je razvidna iz Resolucije o politiki izvajanja družbenega plana
SR Slovenije v 1982 letu, kjer je navedeno, da bodo v okviru
materialnih možnosti povečane občinske in republiške rezerve živil in, da bo ob intervencijah iz blagovnih rezerv
upoštevan značaj in obseg motenj na trgu oziroma v družbeni
reprodukciji ter ustrezno opredeljena stopnja in obseg sproščanja rezerv ter vrsta in lokacija blagovnih rezerv.
Vloga rezerv je posebej opredeljena tudi v Dogovoru o
izvajanju politike cen proizvodov in storitev v SR Sloveniji v
letu 1982, ki določa, da bodo izvršni sveti za preprečevanje
motenj v preskrbi prebivalstva med drugim intervenirali tudi z
blagovnimi rezervami. V primerih, ko bo na trgu potrebna
intervencija z blagovnimi rezervami, bodo najprej intervenirali
z občinskimi in republiškimi tržnimi rezervami, nato z občinskimi stalnimi blagovnimi rezervami in šele nazadnje bodo v
primerih večjih motenj na trgu blaga osnovne preskrbe občanov uporabili republiške stalne blagovne rezerve. Izvršni sveti
nadalje soglašajo, da so za tekočo in redno preskrbo občanov
izredno pomembne blagovne rezerve na vseh ravneh, zlasti
pa na ravni republike in občin. V ta namen bodo izvršni sveti v
letu 1982 krepili svoje blagovne rezerve v skladu s sprejetimi
programi.
Pri oblikovanju rezerv moramo posebej opozoriti na neurejen način financiranja blagovnih rezerv, zlasti tržnih. Doslej so
se stalne rezerve financirale iz proračunov družbeno političnih skupnosti, tržne rezerve pa predvsem iz bančnih kreditov,
seveda v okviru materialnih možnosti. Zato je toliko bolj
pomembna navedba v Resoluciji o politiki uresničevanja
družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v letu
1982, da bo dana pobuda za sklenitev dogovorov o zagotovitvi
stalnih virov finaciranja blagovnih rezerv ter za zgraditev
skladišč. Ker ni pričakovati, da bo ta dogovor kmalu sklenjen,
blagovne rezerve pa je potrebno oblikovati pravočasno, v
času, ko je dovolj blaga na tržišču, bi morale sredstva za
oblikovanje tržnih rezerv zagotoviti banke.
Omenimo naj še, da so republiško stalne blagovne rezerve
oblikovane v skladu s sprejetimi programi. Slabše pa je stanje
pri oblikovanju občinskih stalnih blagovnih rezerv, saj je še
vedno nekaj občin, ki nimajo oblikovanih rezerv ali pa so te
minimalne.
Ob ugotovitvi, da so blagovne rezerve pomemben faktor za
stabilnost preskrbe, je potrebna še nadalje povečana aktivnost in krepitev stalnih in tržnih rezerv na vseh nivojih (republiških rezerv, občinskih, v delovnih organizacijah in v gospodinjstvih).
6. OCENA PRESKRBLJENOSTI Z OSNOVNIMI
PREHRAMBENIMI IN DRUGIMI PROIZVODI
ŠIROKE POTROŠNJE, Z ZDRAVILI IN
NAFTNIMI DERIVATI
V nadaljevanju informacije ocenjujemo preskrbo s posameznimi proizvodi v letu 1981, okvirne bilančne potrebe za
ekonomsko leto 1981/82, zagotavljanje primerne preskrbe do
konca leta 1982, prikazujemo pokrivanje bilančnih potreb s
samoupravnimi sporazumi, dogovori organizacij združenega
dela v okviru republike in med republikami oziroma avtonomno pokrajino Vojvodino, potreben uvoz surovin in proizvodov za zagotovitev primerne preskrbe ter organizacije združenega dela - nosilce preskrbe.
6. 1. Ocena preskrbljenosti z osnovnimi
proizvodi široke potrošnje
6. 1. 1. Pšenica
Bilančne potrebe po pšenici za SR Slovenijo v ekonomskem letu 1981/82 (od 1. 7. 1981 do 30. 6. 1982) znašajo
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240.000 ton. Od tega pokrivamo potrebe po pšenici v zrnu v
višini 156.000 ton, razliko 84.000 ton pšenice v zrnu pa z
nabavo mok.
To razmerje se postopoma spreminja, ker je pri dobaviteljih
iz drugih republik tendenca, da nam dobavljajo več moke in
manj pšenice. Tako bo v tem letu težko doseči planiran odkup
pšenice in bo potrebno sprejeti več moke, kar pa je neugodno
za slovenske žito-mlinske organizacije združenega dela, ki
razpolagajo z mlinskimi kapacitetami v višini 156.000 ton
pšenice v zrnu.
Nosilke preskrbe s pšenico so žito-mlinske organizacije
združenega dela: ŽITO Ljubljana, INTES Maribor, MLINOPEK
Murska Sobota, MLINOTEST Ajdovščina, MERX MPI Celje, ki
imajo sklenjene dolgoročne samoupravne sporazume o investicijskem sovlaganju v izgradnjo silosov v Servo Mihajl Zrenjanin za količino 42.000 ton in v Sremski Mitrovici za 22.000
ton pšenice letno za dobo 15 let.
Zaradi vremenskih neprilik je bil pridelek pšenice letine
1981 manjši in sta podpisnika dolgoročnih samoupravnih
sporazumov znižala letne sporazumske količine in sicer:
Servo Mihajl Zrenjanin je dobavil 33.459 ton pšenice, iz Sremske Mitrovice pa smo prejeli 18.277 ton pšenice.
Poleg dolgoročnih samoupravnih sporazumov si zagotavljajo žito-mlinske organizacije združenega dela pšenico tudi
na osnovi kupoprodajnih pogodb v AP Vojvodini in Hrvaški. V
ekonomskem letu 1981/82 je bilo v AP Vojvodini odkupljeno
38.285 ton in v Hrvaški 5.186 ton pšenice. DO INTES Maribor
ima v podpisovanju dolgoročni samoupravni sporazum za
dobavo 6.000 ton pšenice letno iz PIK Belje, na osnovi katerega je bilo že dobavljeno 2.500 ton pšenice.
Planiran odkup pšenice iz nove žetve v Sloveniji znaša
46.000 ton in sicer 23.000 ton v družbenem sektorju in 23.000
ton v zasebnem sektorju na osnovi pogodb z zadrugami in
žito-mlinskimi organizacijami združenega dela. Da bi zagotovili planiran odkup pšenice v letošnjem letu so bili že sprejeti
ukrepi in sicer:
- uveden je regres za semensko pšenico
- dana je možnost zamenjave pšenice za koruzo
- pridelovalci pšenice imajo prioriteto pri nakupu potrebnega repromateriala (gnojila, zaščitna sredstva idr.) ter pri
oskrbi z rezervnimi deli in kmetijsko mehanizacijo.
Preostale potrebne količine pšenice bodo zagotovljene na
osnovi dolgoročnih samoupravnih sporazumov in kupoprodajnih pogodb v AP Vojvodini in Hrvaški in z uvozom 10.000
ton pšenice.
Da bi zmanjšali potrošnjo pšenice so bili že sprejeti nekateri
ukrepi in aktivnosti in sicer je izdelan predlog o povečani
izmeljavi pšenice, pri peki kruha naj bi se pšenična moka
mešala s koruzno, pekli naj bi trajnejše vrste kruha. S pisanjem preko sredstev javnega obveščanja je bilo že doseženo,
da je poraba kruha bolj racionalna, da se je zmanjšal izmet in
s tem tudi potrošnja, s temi aktivnostmi pa je treba nadaljevati
tudi v prihodnje.
6.1.2. Sladkor
Potrebe po sladkorju za ekonomsko leto 1981/82 (od 1. 9.
1981 do 31. 8. 1982) znašajo 117.000 ton. Od tega porabimo v
široki potrošnji 69.000 ton in 48.000 ton v živilski industriji. Te
v celoti pokrivamo s proizvodnjo v Tovarni sladkorja Ormož v
višini 23.000 ton, preostale količine pa dobivamo iz AP Vojvodine in Hrvaške.
Glede na to, da je bila proizvodnja sladkorja v letu 1980 v
Jugoslaviji izredno slaba, je bilo v letu 1981 uvoženo za
potrebe SR Slovenije 20.000 ton sladkorja.
V preteklem letu je zaradi izjav, da bo prišlo do povečanja
cen sladkorja, nastala potrošniška mrzlica. Z uvoženimi količinami sladkorja ter s s proščenimi količinami iz republiških
in občinskih rezerv je bilo zagotovljeno, da sladkorja kljub
povečanim nakupom ni primanjkovalo.
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V SR Sloveniji je sklenjen samoupravni sporazum za sovlaganje pri izgradnji Tovarne sladkorja v Ormožu oziroma za
vlaganje v skupno proizvodnjo sladkorja, ki v celoti pripadajo
izključno sovlagateljem tovarne na principu delitve skupnega
dohodka. Sovlagatelji pri izgradnji tovarne so pridelovalci
pese, trgovske organizacije združenega dela in živilska industrija (Pivovarna Union, TOK Ilir. Bistrica), ki so združili lastna
sredstva v znesku 850 mio din za izgradnjo tovarne in prevzeli
rizike za tekoče poslovanje tovarane.
Planirana količina proizvedenega sladkorja v Tovarni sladkorja Ormož je znašala 23.000 ton v letu 1981 do 43.000 ton v
letu 1985. Za leto 1982 planirajo proizvodnjo 31.200 ton sladkorja, ki naj bi ga pridobili iz 240.000 ton sladkorne pese.
Za setev in odkup planiranih količin sladkorne pese v letu
1982 se pospešeno sklepajo pogodbe s kmetijskimi zadrugami in organizacijami združenega dela s področja kmetijstva, pripravljene pa bodo tudi zadostne količine gnojil in
zaščitnih sredstev, ter ustrezna mehanizacija za setev in pobiranje pese.
V preteklih letih, ko sladkorja ni primanjkovalo, so slovenske trgovske organizacije sklenile dolgoročne samoupravne
sporazume za dobavo sladkorja s tovarnami sladkorja iz drugih republik. Največ samoupravnih sporazumov so trgovske
organizacije iz Slovenije sklenile s PIK Belje, s katerim izredno dobro sodelujejo in nimajo težav z dobavami sladkorja in
tudi ostalih proizvodov. PIK Belje je sicer v lanskem letu
zmanjšal dobave pogojene na osnovi dolgoročnih sporazumov, vendar le zaradi zmanjšane proizvodnje. Dolgoročno
samoupravno sporazumevanje s PIK Belje lahko ocenimo kot
uspešno sodelovanje in povezovanje med trgovskimi organizacijami združenega dela in proizvajalnimi organizacijami
združenega dela. Nasprotno pa imajo slovenske trgovske
organizacije združenega dela težave pri sklepanju samoupravnih sporazumov z nekaterimi proizvajalci sladkorja v drugih republikah, zaradi pogojev, kijih postavljajo. Tako zahtevajo predplačila v višini od 20-50% celotne pogodbene količine sladkorja, obvezno nabavo drugega prehrambenega
blaga, dobave pa potekajo neredno in mimo dogovorjene
dinamike.
V letih, ko je bila proizvodnja sladkorja v Jugoslaviji zadostna, so slovenske trgovske organizacije zagotavljale sladkor tudi za potrebe živilske industrije tako, da je bila slovenska živilska industrija vse do nedavnega v bistvu nepoznan
kupec pri proizvajalcih sladkorja. V zadnjem času, ko sladkorja primanjkuje pa se pojavljajo kot kupci neposredno tudi
organizacije združenega dela s področja živilske industrije, ki
imajo pri nabavi sladkorja večje težave kot trgovske organizacije. Nekateri proizvajalci sladkorja zahtevajo tudi do 50%
predpiačilo pogodbenih količin sladkorja in 4-8% investicijskih vlaganj od vrednosti nabavljenih količin sladkorja, kasneje so proizvajalci sladkorja te zahteve zmanjšali, vendar ne
v celoti.
Dobave sladkorja potekajo normalno in ga ne primanjkuje v
široki potrošnji, niti v živilski industriji. Prav tako so zagotovljene zadostne količine sladkorja za vračilo sproščenih občinskih blagovnih rezerv v lanskem letu, republiške tržne rezerve
pa imajo že oblikovane planirane rezerve sladkorja za leto
1982.
6.1.3. Olje
Preskrba z rafiniranim jedilnim oljem je bila v lanskem letu
dobra z izjemo v drugi polovici meseca avgusta, ko je zaradi
informacij, da bo prišlo do podražitve jedilnega olja nastala
potrošniška mrzlica, ki je bila uspešno rešena s sprostitvami
olja iz republiških in občinskih blagovnih rezerv.
Slovenske oljarne so v lanskem letu proizvedle 36.000 ton
rafiniranega jedilnega olja, od katerega je bilo 25.700 ton
namenjenega široki potrošnji, preostale količine pa so bile
uporabljene v industriji. Na slovensko tržišče so oljarne proporočevalec

dale 18.500 ton olja. Preostale količine olja za široko potrošnjo so bile prodane na tržišča drugih republik in sicer približno 7.200 ton, kar je nekoliko manj kot so znašale dobave
proizvajalcev olja iz drugih republik.
Nosilci preskrbe z oljem so HELIOS - Oljarna Domžale, KŽK
Kranj - Oljarica Britof in Tovarna olja Slov. Bistrica, združeni v
Poslovno skupnost živilske industrije Slovenije, ki deluje v
okviru Splošnega združenja kmetijstva, živilske industrije in
prehrane Slovenije. Oljarne urejajo svoja medsebojna razmerja s samoupravnim sporazumom o trajnem poslovnem
sodelovanju za srednjeročno obdobje 1981-1985 v katerem je
kot glavna naloga opredeljena skrb za zagotovitev zadostne
in kvalitetne oskrbe slovenskega tržišča z oljem.
Za dolgoročno zagotovitev potrebnih količin surovega
sončničnega olja so slovenske oljarne v lanskem letu sklenile
ustrezne samoupravne sporazume o poslovnem sodelovanju
in združevanju dela in sredstev v proizvodnji in predelavi
sončničnega olja za obdobje od 1981/82 do 1985/86 s SOZD
PIK SIRMIUM - Tovarna olja Šid in sicer za 10.000 ton olja, ter
s PKB Oljarno Beograd za 3.000 ton sončničnega olja letno.
Tovarna olja Slov. Bistrica pa bo z odkupom oljne repice v
Sloveniji zagotovila letno 2.000 ton surovega olja. Preostale
količine olja so zagotovljene iz uvoza in sicer z intervencijskim uvozom 100.000 ton soje iz katere bo pridobljeno približno 17.000 ton sojinega olja. Na osnovi tega ocenjujemo,
da bo preskrba z oljem v letošnjem letu dobra.
Zmogljivosti rafinacije so v slovenskih oljarnah zadostne.
Problem predstavlja pomanjkanje skladiščnega prostora za
embalirano olje in cistern za surovo olje, predvsem pa zastarele polnilne linije, zaradi katerih slovenske oljarne ne morejo
zadovoljiti slovenskih potreb po embaliranem olju. Problem
skladiščenja surovega olja bo v kratkem izboljšan z dograditvijo štirih 500 tonskih cistern. Da bi dolgoročno rešili problem polnjenja steklenic, sta Tovarna olja Slov. Bistrica in
KŽK Oljarica Britof pripravili ustrezne investicijske programe
za nakup novih polnilnih linij. Tovarna olja Slov. Bistrica si je
polnilno linijo že nabavila, obratovati pa bo pričela v drugem
polletju 1982 leta. V Oljarici Britof ostaja nakup polnilne linije
prdnostna naloga v letu 1982. V srednjeročnem obdobju
1981-1985 nameravata obe oljarni povečati tudi skladiščni
prostor za embalirano olje.
Občasno imajo oljarne v Sloveniji težave zaradi pomanjkanja steklenic. Ocenjujemo, da bo leta 1982 dovolj steklenic,
saj je pred nedavnim Zvezni izvršni svet sprejel uredbo o
obveznem vračanju steklene embalaže, po katerem bodo trgovske organizacije združenega dela dolžne odkupovati steklenice in jih vračati oljarnam.
6.1.4. Meso
Slovenska letna potrošnja govejega mesa za široko potrošnjo znaša 49.000 ton, svinjskega vključno s suhomesnatimi
izdelki in konzervami 57.000 ton in potrošnja piščančjega
mesa 26.000 ton.
Povprečna letna potrošnja mesa na prebivalca znaša preko
70 kg, kar nas uvršča med večje porabnike mesa v Evropi.
Preskrba z mesom je bila v letu 1981 z izjemo v marcu in
aprilu zadovoljiva. Nekoliko slabša je bila preskrbljenost s
svinjskim mesom. Vzroki za slabšo preskrbo s svinjskim mesom v lanskem letu so bili predvsem v visokih tržnih cenah
klavnih prašičev (od 70,00 do 88,00 din/kg) ob dogovorjeni
ceni 51,50 din/kg. Koncem lanskega leta so se povečali tudi
nakupi goveje živine od kupcev iz sosednje republike, ker je
tržna cena za mlado pitana goveda na Hrvaškem dosegla
ceno 82,000 do 85,00 din/kg ob dogovorjeni ceni v SR Sloveniji 57,00 din/kg. Prav tako se je zaradi zmanjšanja uvoza
govejega mesa za predelavo zmanjšala proizvodnja mesnih
izdelkov in povečala poraba svežega mesa v te namene. V
drugi polovici lanskega leta se je povečal tudi izvoz piščanč
jega mesa, predvsem na tržišče arabskih dežel. Vse to je
poročevalec

dodatno vplivalo na slabšo preskrbo z mesom koncem leta, ki
se je odrazila predvsem v slabši izbiri mesa. Primerno raven
preskrbe smo ohranili s sprostitvijo mesa iz republiških tržnih
rezerv.
Potrošnja osnovnih vrst mesa bi se v Slovenij zmanjšala, če
bi se povečala potrošnja rib in ribjih izdelkov. Vzroki za
majhno potrošnjo rib v primerjavi z drugimi sosednjimi državami so predvsem v neustreznih prodajnih mestih, neorganizirani distribucijski mreži in v prehrambenih navadah prebivalcev. V zadnjih letih se potrošnja rib v Sloveniji povečuje,
vendar je še vedno majhna predvsem v notranjosti Slovenije.
Povprečna potrošnja morskih in sladkovodnih rib v Sloveniji
znaša 2,5 kg na prebivalca. Ulov rib je iz leta v leto večji,
znatno pa bo povečan z nabavo in rekonstrukcijo novih ladij
(v skladu z Dogovorom o temeljih družbenega plana bo v
petih letih nabavljenih šest oziroma rekonstruiranih štiri ladje).
Po podatkih Živinorejske poslovne skupnosti Slovenije bo
na osnovi sklenjenih pogodb v letu 1982 znašala slovenska
proizvodnja govejega mesa vseh vrst 46.000 ton, svinjskega
mesa 34.000 ton in piščančjega mesa 56.000 ton.
Planiran nakup mesa na osnovi pogodb v drugih republikah
bo v letošnjem letu znašal približno 5.000 ton govejega mesa
in 21.000 ton svinjskega mesa.
Da bi zmanjšali porabo svežega mesa za predelavo bo
potrebno zagotoviti določene količine govejega mesa za predelavo iz uvoza (meso starih krav, ki je sorazmerno poceni,
uporabno pa je samo za predelavo), s čimer bi se povečale
razpoložljive količine svežega mesa za široko potrošnjo,
izboljšala kvaliteta suhomesnatih proizvodov in povečale količine mesa primernega za izvoz.
Na osnovi sklenjenih pogodb za leto 1982 ocenjujemo, da
bo preskrba z mesom v letošnjem letu v glavnem zadovoljiva.
Občasno predvidevamo slabšo izbiro posameznih vrst mesa,
še posebno svinjskega mesa.
V Sloveniji imamo 41 klavniških organizacij združenega
dela. Večina teh ima tudi svoje klavnice, ki poslujejo z izgubo
ali na robu rentabilnosti in s tem prav gotovo ne prispevajo k
izboljšanju preskrbe z mesom. To stanje bo izboljšano, ko
bodo v skladu z dogovorom o temeljih družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1981-1985 v tem srednjeročnem obdobju oblikovani regijski klavno-predelovalni centri tako, da
bo v vsaki regiji na osnovi samoupravnega sporazuma o
uskladitvi planov in delitvi dela le en center, ki bo v programu
proizvodnje, oskrbe in izvoza vključeval skladno z zagotovljeno surovino del obstoječih klavno-predelovalnih kapacitet.
Na osnovi tega določila so v Sloveniji že oblikovani nosilci
preskrbe z mesom v posameznih regijah:
Regija
Nosilci preskrbe
1. Mariborska
TMI Košaki, Maribor
2. Pomurska
ABC Pomurka, Murska Sobota
3. Koroška
KKZ Mesnina, Dravograd
4. Celjska
Celjska mesna industrija
5. Gorenjska
Mesoizdelki, Škofja Loka
6. Primorska
MIP Nova Gorica
Mesnopredelovalna industrija,
Sežana
7. Ljubljanska
EMONA-Mesna industrija, Zalog
MERCATOR, Tovarna mesnih
izdelkov Ljubljana
8. Dolenjska
KZ Krka, Novo mesto
9. Kočevska
ZKGP, TOZD Mesarija, Kočevje
6.1.5. Limone
Zaradi uvoznih restrikcij je bilo v letu 1980 dogovorjeno, da
mora biti tržišče redno preskrbljeno predvsem z limonami, z
ostalimi vrstami južnega sadja pa le občasno, ko na tržišču ni
dovolj domačega sadja
V preteklem letu je bilo predvsem v prvi polovici leta uvo7

ženo tudi drugo južno sadje, v zadnjih mesecih leta, ko so
pričele veljati uvozne restrikcije pa izključno limone, s katerimi je bilo tržišče primerno preskrbljeno.
Uvoz južnega sadja po vrstah je bil v preteklih letih realiziran takole:
v tonah
1979
1980
1981
- limone
9.655
7.119
7.152
- pomaranče
16.780
5.247
9.715
- banane
28.749
10.608
12.300
- grenivke
1.356
414
684
Iz podatkov je razvidno, da so bile uvožene količine južnega
sadja v letu 1981 zmanjšane v povprečju za polovico v primerjavi z letom 1979, ko je bilo ocenjeno, da je bila preskrba z
vsemi vrstami južnega sadja dobra. Glede na leto 1980 pa je
bilo lani v povprečju uvoženo več južnega sadja, kar se je
odrazilo tudi na boljši preskrbi tržišča z južnim sadjem.
Lani je bila v primerjavi z ostalimi vrstami južnega sadja
uvožena večja količina banan, zaradi obveznosti uvoza banan
(izvoz ladij - uvoz banan). Za tak obseg uvoza banan je
devizna sredstva zagotovila Hrvaška, fizične pravice uvoza in
stroške prevoza pa Slovenija.
Za letošnje leto je bil v zvezni Gospodarski zbornici izdelan
plan uvoza južnega sadja, po katerem pripada Sloveniji 15,7%
vseh uvoženih količin.
V okviru tega plana in na osnovi predloga Družbenega
dogovora o ukrepih za preskrbo enotnega jugoslovanskega
tržišča s proizvodi posebnega pomena za neposredno potrošnjo delovnih ljudi in občanov v letu 1982, bo v prvi vrsti
zagotovljen uvoz 9.000 ton limon kot jih za normalno preskrbo skozi vse leto potrebuje slovensko tržišče. V skladu z
fizičnimi in deviznimi možnostmi posameznih uvoznikov južnega sadja pa bo realiziran tudi uvoz drugih vrst južnega
sadja, ki naj bi popestril izbiro sadja predvsem v času, ko bo
pričelo zmanjkovati domačega sadja, to je jabolk in hrušk.
Konec leta 1981 je bilo v hladilnici v Sloveniji vskladiščeno
11.760 ton jabolk in 1.685 ton hrušk. Te količine so za okoli
13.000 ton manjše kot v letu 1980, na kar je vplival tudi večji
izvoz domačega sadja.
Menimo, da bi v okviru uvoza možnosti lahko poleg limon,
ki bodo na tržišču celo leto, v zimskih mesecih in v mesecih,
ko ni praktično nobenega sadja, uvozili tudi določene količine
drugega južnega sadja.
Preskrba tržišča z limonami je dobra in enakomerna, prav
tako so normalni tudi nakupi potrošnikov. V kolikor ne bo
večjih nihanj pri uvozu limon, bo z enakomerno dinamiko
uvoza 9.000 ton limon zagotovljeno, da bo slovensko tržišče
primerno preskrbljeno z limonami do konca letošnjega leta.
Zaradi enakomerne in kontinuirane preskrbe tržišča z južnim sadjem je bil v okviru Splošnega združenja trgovine
Slovenije sprejet samoupravni sporazum, ki določa planiranje
uvoza južnega sadja, uvoznike in delitev južnega sadja po
koristnikih. V samoupravnem sporazumu je določeno, da
bosta uvoznika južnega sadja za SR Slovenijo MERCATOR Slovenija sadje Ljubljana in EMONA COMMERCE Ljubljana,
koristniki južnega sadja pa trgovske orgnanizacije združenega dela - nosilci preskrbe.
6. 1. 6. Kava
V SR Sloveniji potrebujemo letno okrog 8.000 ton surove
kave.
Preskrba s kavo je bila v letu 1981 primerna do sredine
oktobra, po tem času pa je na tržišču le občasno. Zaradi
znanih težav na področju ekonomskih odnosov s tujino, do
katerih je prišlo v septembru, organizacije združenega dela
uvoznice - kave niso mogle usmerjati deviz za nabavo kave,
temveč so jih usmerjale za uvoz repromaterialov s katerimi so
zagotovile kolikor toliko normalno proizvodnjo, predvsem
blaga namenjenega izvozu. Koncem leta 1981 v januarju 1982
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je bilo uvožene 1.000 ton kave, ki je bila v kratkem času
spražena in takoj razprodana.
Nosilci preskrbe za kavo so organizacije združenega dela,
ki imajo pražarne in sicer: HP Droga, HP Kolinska, Emona,
ABC Pomurka, Mercator Emba, Merx, Tima in Živila. Organizirane so v Odboru za kavo, ki deluje v okviru Splošnega
združenja za kmetijstvo in živilsko industrijo. Poslovno so
povezani s samoupravnim sporazumom o združevanju sredstev in skupnem poslovanju pri preskrbi tržišča s kavo s
katerim so urejeni medsebojni odnosi udeležencev pri združevanju deviznih i.n dinarskih sredstev za uvoz kave, organizacijo uvoza, predelave, prodaje in poslovni riziki. K temu sporazumu so pristopili še nekateri udeleženci s področja gostinstva in trgovine.
Pri preskrbi tržišča s kavo se pojavljajo sledeče težave:
- kava je borzni artikel in je tako podvržena velikim cenovnim nihanjem (cene nihajo letno od 2.400-3.700 $/tono).
Pražarne s težavo zberejo dovolj deviznih sredstev, da bi v
času najugodnejših cen kupovale večje količine surove
kave;
- kava se kupuje v US $, katerega vrednost nenehno
raste. Glede na način oblikovanja maloprodajne cene,
organizacije združenega dela - pražarne ne morejo višjih
nabavnih cen, ki nastanejo zaradi višje vednosti dolarja
(drseči tečaj) vgraditi v drobnoprodajno ceno, ki je določena že od 26. 5. 1981, ko je bila vrednost US $ 33,45 din;
- organizacije združenega dela pražarne planirajo uvoz
kave v okviru svojih letnih planov ekonomskih odnosov s
tujino. Devizna sredstva zagotavljajo z lastnim izvozom in
z združevanjem deviznih sredstev. Tako je uvoz surove
kave'v celoti izenačen z uvozom ostalega reprodukcijskega materiala nujnega za redno proizvodnjo organizacij
združenega dela. To omenjamo zaradi primerjave tretmana uvoza kave v drugih republikah, kjer so sredstva
vsaj deloma ali v celoti zagotavljajo na ravni reublike
(Srbija: koristi se 100% od izvoza; BiH: republika zagotavlja 80% sredstev, 20% pražarne; Hrvaška, Vojvodina, Crna
Gora in Makedonija imajo kombiniran sistem glede na
tržno situacijo).
Trenutno se pripravlja uvoz 1.372 ton kave, ki bo uvožena koncem februarja oziroma v začetku marca, s katero
bo tržišče Slovenije preskrbljeno približno dva meseca.
Za zagotovitev enakomerne in stalne preskrbe tržišča s
kavo bo potrebno dinamiko uvoza kave prilagoditi razmeram na svetovnem tržišču in jo kupovati takrat, ko je
nacenejša, običajno je to v prvi polovici leta. Glede na to,
ker je kava borzni akrtikel in se kupuje v US $, se je treba
zavzemati za elastičen način oblikovanja drobnoprodajnih cen pražene kave, ki upošteva nihanja nabavnih cen
surove kave in tečaj US $.
6. 1. 7. Surovo maslo
V SR Sloveniji potrebujemo za primerno preskrbo tržišča
okoli 300 ton masla mesečno, oziroma letno do 3.600 ton.
V lanskem letu je bilo tržišče s surovim maslom dobro
preskrbljeno. Glede na to, da domača proizvodnja masla ni
zadoščala, je bilo uvoženo 900 ton surovega masla.
Koncem decembra je Slovenija prejela od Zvezne direkcije
za rezerve prehrambenih proizvodov 350 ton surovega masla,
s čimer se je preskrba povsem normalizirala, ker je bila v tem
času preskrba z maslom ponekod že slabša.
Z namenom, da bi pridobili več masla iz domače proizvodnje in s tem zmanjšali potreben uvoz, so bili koncem oktobra
meseca lani sprejeti ukrepi za zmanjšanje maščobnih enot v
mleku in mlečnih proizvodih iz katerih je mogoče pridobiti
večje količine masla. Tako bo na osnovi planirane proizvodnje
pasteriziranega in steliriziranega mleka, jogurta, konzumnega
mleka in sladoledov za leto 1982, proizvedeno v letošnjem
letu 855 ton surovega masla več kot dosedaj. Na osnovi
poročevalec

zbranih podatkov od proizvajalcev masla, je bilo od uveljavitve tega ukrepa pa do konca meseca januarja 1982, to je v treh
in pol mesecih, proizvedenega 153 ton masla več kot v enakem obdobju lani.
Na osnovi podatkov Živinorejske poslovne skupnosti Slovenije o planirani količini odkupljenega mleka v višini 321 mio
litrov v letu 1982 ocenjujemo, da bo znašala proizvodnja
surovega masla v Sloveniji v letu 1982 3.100 ton.
Ocenjujemo, da bo mogoče s kontinuirano preskrbo in z
doslednim izvajanjem sprejetih ukrepov za večjo proizvodnjo
masla obdržati zadovoljivo raven tudi v naslednih mesecih
letošnjega leta. Za to je potrebno zagotoviti osnovo, to je
zadostne količine tržne proizvodnje mleka. Poleg tega se je
treba zavzemati, da bi tudi tisto mleko in mlečni izdelki, ki jih
slovenske mlekarne prodajajo v druge republike, vsebovali
zmanjšan odstotek mlečnih maščob. Zaradi tega je poostrena
kontrola nad izvajanjem sprejetih ukrepov glede zmanjševanja mlečnih maščob v mleku in mlečnih izdelkih, čeprav so
prav polnomastni proizvodi ekonomsko najbolj donosni za
mlekarne.
V kolikor bodo nastale na tržišču motnje pri preskrbi z
maslom je predviden uvoz okoli 400 ton masla kot intervencijski uvoz.
Nosilci preskrbe slovenskega tržišča z maslom so mlekarne, ki razpolagajo z napravami za proizvodnjo masla in
sicer:
KIT Ljubljanske mlekarne TOZD Mlekarne
KŽK Kranj v sklopu KIT-a TOZD Mlekarne
HMEZAD - Celjske mlekarne
ABC Mlekopromet Ljutomer - največji proizvajalec masla v
SR Sloveniji
EMONA KK Mlekarna Ptuj
TIMAV - Mlekarna Dekani
KK Vipava, Mlekarna Podnanos
Mlekarne imajo na osnovi samoupravnega sporazuma o
medsebojni planski proizvodnji in dohodkovni povezanosti
sklenjene samoupravne sporazume z dobavitelji mleka. Prvi
sporazumi so bili sklenjeni že leta 1978, na dohodkovnih
osnovah pa so bili dopolnjeni v zadnjem letu.
Vse mlekarne v SR Sloveniji so članice živinorejske poslovne skupnosti Slovenije in Odbora za mlekarstvo, ki v
njihovem imenu sprejema in izvaja določene sklepe in ukrepe
v zvezi s proizvodnjo in distribucijo mleka in mlečnih izdelkov.
6.1.8. Pralni praški
Povprečna mesečna potrošnja pralnega praška v SR Sloveniji znaša 2.100 ton oziroma približno 25.000 ton letno, kar
predstavlja približno 10% od skupne jugoslovanske porabe
pralnega praška.
Proizvodnja in preskrba tržišča s pralnimi praški je bila v
preteklem letu primerna vse do zadnjih mesecev leta, ko so se
pri proizvajalcih surovin za pralne praške zaradi pomanjkanja
deviznih sredstev ali fizičnih pravic uvoza, pojavile težave pri
zagotavljanju potrebnih surovin iz uvoza. Hkrati pa se je
pojavilo povečano nakupovanje pralnih praškov. Pomanjkanje pralnih praškov je bilo odpravljeno s pravočasno intervencijo iz občinskih in republiških rezerv, poleg tega pa so tudi
trgovine razpolagale z zadostnimi zalogami pralnega praška
tako, da ni prišlo do večje nakupovalne mrzlice in pomanjkanja pralnega praška.
Tudi na osnovi podatkov trgovskih organizacij - nosilcev
preskrbe ocenjujemo, da je bila v lanskem letu založenost
trgovin s pralnimi praški primerna, čeprav imajo pripombe
glede na izbire in kvalitete pralnega praška, ki občutno pada.
Več je bilo pralnega praška za pranje do 60° C in manj za
pranje do 90° C.
Pogodbene obveznosti do trgovine je v glavnem v celoti
izpolnjeval ZLATOROG, proizvajalci pralnega praška iz ostaporočevalec

lih republik pa so izpolnjevali pogodbene obveze v povprečju
80%.
Tovarna ZLATOROG je lani proizvedla 26.000 ton pralnega
praška, kar predstavlja praktično njeno maksimalno zmogljivost, vsekakor pa največjo proizvodnjo v zadnjih letih. Od te
količine je okoli 12.300 ton prodal na slovenskem tržišču,
6.900 ton v druge republike, 6.800 ton pa je bilo izvoženo
(2.100 ton na konvertibilno tržišče in 4.700 ton na klirinško
tržišče). .
ZLATOROG je bil v preteklem letu dobro oskrbljen z osnovnimi surovinami za proizvodnjo pralnega praška.
Slovenski proizvajalci surovin za pralne praške: Tovarna
kemičnih izdelkov Hrastnik, BELINKA Ljubljana, TEOL Ljubljana in ETOL Celje so v preteklem letu enakomerno oskrbovali jugoslovanske proizvajalce pralnih praškov na osnovi
sklenjenega samoupravnega sporazuma v okviru poslovne
skupnosti »SIKO«, kar je zadostovalo za proizvodnjo pralnega
praška za porabo na domačem tržišču. Glede na to, da so
proizvajalci pralnih praškov znatne količine izvozili, je občasno prihajalo do pomanjkanja surovin.
V letu 1982 je planirana proizvodnja pralnih praškov za
domači trg v višini 255.600 ton. Delež potrebnih deviznih
sredstev, ki jih morajo zagotoviti slovenski proizvajalci za
uvoz surovin znaša 31.792.161 $ oziroma 867.925.990 din (1 $
= 27,30 din). V okviru Samoupravne interesne skupnosti
za ekonomske odnose s tujino je zagotovljena tretjina
potrebnih deviznih sredstev, preostala sredstva pa bodo
morali zagotoviti proizvajalci surovin in ZLATOROG z
lastnim izvozom in z združevanjem deviznih sredstev.
Zaradi pomembnosti tega proizvoda je potrebno v okviru
Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose
s tujino prioritetno omogočiti združevanje deviznih sredstev proizvajalcem surovin za pralne praške.
Nosilci preskrbe široke potrošnje s pralnimi praški so
izključno trgovske organizacije v SR Sloveniji, ki imajo s
tovarnami pralnih praškov sklenjene ustrezne samoupravne sporazume.
6.2. Zdravila in sanitetni material
6.2.1. Zdravila
Na območju SR Slovenije so tri farmacevtske delovne organizacije: KRKA, LEK in BAYER PHARMA, ki z asortimanom
svojih zdravil oskrbujejo območje vse Jugoslavije.
Slovensko tržišče oskrbujejo veledrogerije KEMOFARMACIJA, SALUS, FARMADENT (predvsem zdravila), SANOLABOR (medicinski material), KEMOSERVIS-FOTOMATERIAL
(kemikalije) ter v zelo majhnem odstotku še nekatere veledrogerije iz drugih republik.
V primerjavi z letoma 1979 in 1980 je bila v letu 1981 oskrba
z zdravili v Sloveniji boljša. Kljub občasnemu pomanjkanju
nekaterih preparatov ni prihajalo do kritičnih situacij pri nobeni vrsti zdravil, tako kot se je to zgodilo leto, dve pred tem.
Glavna predstavnika slovenske farmacevtske industrije
KRKA in LEK imata bazično industrijo razvito že v dokajšnji
meri, saj oba vlagata sredstva v razvoj in raziskave. Tako je
KRKA v letu 1981 za te namene porabila 188 mio din, kar
znaša 3% celotnega prihodka, za leto 1982 pa planira za
razvoj 233 mio din. LEK je v letu 1981 porabil za razvoj 168
mio din, t. j. 4,5% celotnega prihodka, za leto 1982 pa planira
198 mio din.
Kljub temu sta oba farmacevtska proizvajalca za svoje licenčne preparate v dokajšnji meri odvisna od uvoza repromateriala s konvertibilnega območja. Za uvoz surovin za proizvodnjo zdravil za domači trg je bil v letu 1981 pri SISOET
dogovorjen naslednji plan:
KRKA
LEK
921,434 mio din ali
791,7 mio din ali
cca 33,7 mio $
oca 29 mio $
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Planirano je bilo, da oba proizvajalca te potrebe pokrivata iz
lastnih deviznih sredstev, iz združenih deviz (člen 13) in iz
združevanja deviznih sredstev s samoupravnimi sporazumi
(člen 68).
Da bi realizirala plan in si zagotovila devizne pravice in
efektivne devize sta v letu 1981 oba proizvajalca močno povečala izvoz, predvsem na konvertibilno tržišče, KRKA za približno 50% v primerjavi z letom 1980 in LEK za približno 30%.
KRKA ima v svojem asortimanu 168 registriranih zdravil, od
tega izvaža na konvertibilno območje 34 preparatov, na klirinško pa 15. LEK ima registriranih 109 preparatov, od teh izvaža
23 na konvertibilno območje in 11 na klirinško.
Do oktobra 1981 je bila proizvodnja vseh jugoslovanskih
proizvajalcev in oskrba domačega tržišča v skladu s plani in
samoupravnim sporazumom o preskrbi tržišča, ki so ga sklenili proizvajalci na območju Jugoslavije. Že v oktobru pa so se
začele pojavljati posledice znanih septemberskih omejitev
uvoza repromateriala, ker proizvajalci zdravil niso uspeli v
planiranem roku naročiti, dobavljati in plačevati surovin, kar
je vplivalo na zastoje v proizvodnji.
Do občasnega pomanjkanja nekaterih preparatov slovenskih proizvajalcev pa ni prihajalo le zaradi pomanjkanja uvoznega repromateriala, temveč tudi zaradi pomanjkanja domače embalaže (alufolija, kapsule, steklo), obveznosti plačevanja devizne participacije pri nabavi domačega repromateriala, neustrezne kvalitete nekaterih domačih surovin, pa tudi
zaradi pretirane potrošje določenih zdravil za zdravljenje kroničnih obolenj iz strahu pred pomanjkanjem ipd.
Dobave zdravil farmacevtskih proizvajalcev iz ostalih SR in
SAP so se vtem času zmanjšale ali pa jih sploh ni bilo. Takšno
stanje je trajalo vse do konca leta 1981. Iz podatkov v Informaciji o problematiki proizvodnje in preskrbe zdravstva z zdravili, ki sta ga pripravila Zvezni komite za tržišče in splošne
gospodarske zadeve in Zvezni komite za delo, zdravstvo in
socialno varstvo je razvidno, da je bila realizacija uvoza surovin pri proizvajalcih zdravil iz SR Slovenije 130%, medtem ko
je npr. v SAP Vojvodini ta znašala le 37,7%, v SAP Kosovo
48,0, v SR Hrvaški 50,2%, SR Srbiji 59,3%, SR Bosni in
Hercegovini 84,3% invSR Makedonii 59,2%. To je razumljivo
vplivalo tudi na zmanjšanje planirane proizvodnje in povzročalo težave v preskrbi domačega tržišča, npr. ACTH ampule
proizvajalca GALENIKA, Ultralan tablete ALKALOIDA. Pri slovenskih proizvajalcih pa je bila pogosta deficitarnost KRKINIH
Sulfasalazin tablet in LEKOVIH Novothyral tablet, ki na tržišču
nimata čiste paralele, zato je KRKA proizvedla tega preparata
za 240% nad sprejetim planom in LEK za 148%.
Nesorazmerje v realizaciji uvoza surovin po republikah in
pokrajinah kaže po eni strani na različno obravnavanje proizvajalcev zdravil s strani samoupravnih interesnih skupnosti
za ekonomske odnose s tujino v posameznih republikah in
pokrajinah, po drugi strani pa tudi na napore samih proizvajalcev za povečanje izvoza in s tem za ustvarjanje lastnih
deviznih sredstev za uvoz surovin.
Kljub omenjenim težavam je slovenska farmacevtska industrija izpolnjevala sprejeto obvezo o dobavi zdravil slovenskemu in jugoslovanskemu tržišču po samoupravnem sporazumu o preskrbi tržišča in skoraj 100% izpolnila planske
obveznosti za leto 1981.
V zadnjih dveh mesecih preteklega leta se je število manjkajočih preparatov vseh jugoslovanskih proizvajalcev pri njih
samih in v veledrogerijah močno povečalo. Kljub temu pa v
lekarnah na območju SR Slovenije ni prišlo do občutnejšega
pomanjkanja zdravil, ker so si lekarne pravočasno ustvarile
zaloge, kolikor so jim to dopuščale dobave, finančne možnosti in velikost skladiščnega prostora. Zato v Sloveniji v preteklem letu tudi ni prišlo do slabše ali celo kritične situacije.
Vendar je treba opozoriti, da se zaradi nerednih in zmanjšanih
dobav zaloge v lekarnah naglo zmanjšujejo.
Plan proizvodnje zdravil za leto 1982 organizacije združenega dela KRKA znaša po materialnih bilancah cca 977,053
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mio din ali 35,8 mio $ in organizacije združenega dela LEK
cca 815,852 mio din ali 29,9 mio $, lekovih dentalnih preparatov pa 34,295 mio din ali 1,2 mio $.
Sprejetje odloka Zveznega izvršnega sveta, ki za izvoz zdravil in surovin za zdravila uvaja režim dovoljenj, bo verjetno
otežil izvajanje samoupravnega sporazuma o preskrbi prebivalstva z zdravili v letu 1982 na enotnem jugoslovanskem
tržišču. Po tem sporazumu so se proizvajalci obvezali proizvajati in dobavljati enotnemu jugoslovanskemu trgu potrebna
zdravila v skladu s planiranimi materialnimi bilancami. Proizvajalci bodo po omenjenem sporazumu pravočasno zagotovili potrebna zdravila za domače tržišče le v primeru, če bodo
podpisniki Družbenega dogovora o ukrepih za preskrbo enotnega jugoslovanskega trga s proizvodi posebnega pomena za
preskrbo delovnih ljudi in občanov v letu 1982 zagotovili
devize in devizne pravice za uvoz zdravil oziroma farmacevtskih surovin in drugega repromateriala, določenih v materialnih bilancah.
Za leto 1982 so za proizvajalce zdravil in proizvajalce sanitetnega materiala iz SR Slovenije zagotovljena devizna sredstva v vrednosti 395 mio din, združena po 13. členu, kar znaša
približno 75% v lanskem letu odobrenih sredstev od tega
člena.
Ostale devizne pravice in sredstva pa si bodo proizvajalci
zagotovili z lastnim izvozom, s čimer jim bo omogočen uvoz
surovin za zdravila, s katerimi morajo oskrbovati domače
tržišče in izpolnjevati planirane izvozne obveznosti. Neizpolnjevanje izvoznih obveznosti bi imelo negativne posledice na
svetovnem tržišču, propadla pa bi tudi njihova desetletna
izvozna prizadevanja, zlasti še, ker je ponudba gotovih zdravil
na svetovnem tržišču že sedaj večja od povpraševanja in so za
pridobitev tržišča potrebni veliki napori. Zaradi navedenih
razlogov si Izvršni svet Skupščine SR Slovenije tudi prizadeva
za ukinitev odloka.
S sprejetjem omenjenega odloka bo zahtevani postopek
zavlekel tudi zagotavljanje deviznih pravic in sredstev, posledica tega pa bo kasnejše naročanje, dobavljanje in plačevanje
uvoženega repromateriala, saj trajajo postopki od naročila do
prodaje zdravila v lekarnah približno 3-5 mesecev, odvisno od
vrste zdravila.
Ker tudi ostale organizacije združenega dela v prvem trimesečju nimajo dovolj deviznih sredstev oziroma jih potrebujejo
same, farmacevtska industrija v tem obdobju ne more računati na pridobitev deviz po 67. in 68. členu zakona o deviznem
poslovanju. Zato predlagamo, da se zaradi veljavnosti režima
dovoljenega izvoza odobri proizvajalcem zdravil prioritetno
koriščenje sredstev iz 13. člena ali pa v najkrajšem možnem
roku reši njihove zahteve za izvoz zdravil, sicer ne bo mogoče
zagotoviti nemotene proizvodnje zdravil za potrebe celotnega
jugoslovanskega tržišča in za izvoz.
Zveznemu komiteju za delo, zdravstvo in socialno varstvo,
ki spremlja deficitarnost zdravil na jugoslovanskem trgu, tudi
predlagamo, da bi spremenil metodologijo spremljanja deficitarnosti v tem smislu, da se za manjkajoče zdravilo smatra le
tisto, ki v tem času na tržišču nima nobene paralele. Sedaj se
namreč spremlja preskrbljenost z zdravili le po imenu preparata, pod katerim ga proizvajalec zdravil registrira v Jugoslaviji.
V letu 1982 je bilo XVII. enoti SISEOT-zdravstvo po začasni
uskladitvi planov ekonomskih odnosov s tujino zagotovljeno
po 13. členu samoupravnega sporazuma za devizni režim v
letu 1982 497 mio din za uvoz zdravil, ki jih domača farmacevtska industrija ne proizvaja (kar predstavlja cca 5% od cca
95% zdravil, ki jih zagotavlja domača farmacevtska industrija), serumov in vakcin, kontrastnih in diagnostičnih sredstev, medicinskih instrumentov in rezervnih delov za medicinske aparate, zobozdravniške, ortopedske in ostale premožne
materiale, laboratorijske in farmacevtske kemikalije, slušne,
govorne in vidne pripomočke in ostali drobni medicinski
material.
poročevalec

Glede na realizacijo uvoza iz leta 1981, ko je bilo za te
namene zagotovljeno po 13. členu samoupravnega sporazuma za devizni režim 633 mio din in realizirano za 540 mio
din (zaradi pomanjkanja efektivnih deviz), ocenjujemo, da
zaradi napovedanih podražitev v letu 1982 (gotova zdravila za
cca 10% in medicinski potrošni material za cca 20%J dodeljene možnosti uvoza ne bodo zadostovale za pokritje najnujnejših potreb zdravstva.
Plan bo dokončno usklajen konec februarja, ko bodo potekle razprave v okviru vseh enot SISEOT in bodo tako za XVII.
enoto dokončno opredeljene možnosti uvoza blaga v letu
1982.
Glede na opisano stanje bi bilo potrebno v letu 1982 zagotoviti vsaj enak nominalni obseg deviznih sredstev po 13.
členu samoupravnega sporazuma za devizni režim kot v letu
1981 (t.j. 633 mio din), da zdravstveno varstvo v SR Sloveniji
ne bi bilo preveč prizadeto in da bi bila Slovenija kolikor toliko
preskrbljena z zdravili in sanitetnim materialom.
6.2.2. Sanitetni material
Preskrba slovenskega tržišča s sanitetnim materialom je
bila lani, z izjemo v poletnih mesecih zadovoljiva. Do pomanjkanja sanitetnega materiala in higienskih izdelkov je prišlo v
mesecu juliju zaradi manjših uvoznih možnosti Tovarne sanitetnega materiala TOSAMA Domžale. Zato so bila TOSAMI
Domžale v okviru Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino dodeljena devizna sredstva za uvoz
najnujnejših surovin, istočasno pa so slovenski proizvajalci
TOSAMI povečali dobave surovin. Slovenski trg je bil s tem
materialom oskrbljen do konca leta 1981 v najnujnejših potrebnih količinah (predvsem z gazo in stančevino).
TOSAMA je lani prodala približno 18% sanitetnega materiala v SR Sloveniji, 70% proda v druge republike, 12% svoje
proizvodnje pa je izvozila
Največ surovin iz uvoza se porabi pri proizvodnji sanitetne
gaze. V letu 1981 je TOSAMA približno 50% proizvedene
sanitetne gaze izvozila zaradi zagotavljanja lastnih deviznih
prilivov, kar je imelo za posledico slabšo založenost domačega tržišča s temi proizvodi.
Del potrebnih sredstev za proizvodnjo za domače tržišče bo
zagotovljen na osnovi 13. člena samoupravnega sporazuma
za devizni režim, večji del pa bo morala TOSAMA pridobiti z
združevanjem deviznih sredstev in z lastnimi prilivi.
Zato tudi v letošnjem letu preskrbljenost zdravstvenih organizacij z določenimi proizvodi sanitetnega materiala ni povsem zadovoljiva, saj uporabniki ne morejo ustvarjati nikakršnih zalog, ampak dobave zadoščajo le za tekoče delo.
Proizvodnja zdravil in sanitetnega materiala mora imeti
prioriteto pred vsemi ostalimi proizvodi. Da bi zagotovili normalno oskrbo z zdravili, ki so življenjskega pomena in z
najnujnejšim sanitetnim materialom, mora biti zagotovljen
uvoz vseh komponent za proizvodnjo teh proizvodov. V
skladu s to opredelitvijo morajo Samoupravna interesna
skupnost za ekonomske odnose s tujino in vsi ostali odgovorni organi pravočasno ukrepati.

6.3. Naftni derivati
A. Realizacija naftnega dela energetske bilance za leto 1981
Realizacijo naftnega dela energetske bilance za leto 1981
prikazuje naslednja tabela:
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Tabela 1
v 000 din
EB za leto Poraba Indeks
1981
1981
motorni bencin
340
372,7
109,6
dizel gorivo
328
301.3
91,9
EL in LS kurilno olje
256
275.4
107,6
mazut
605
621,7
102,8
tekoči naftni plin
66
50,8
77,0
reaktivno gorivo
30
29,5
98,3
primarni bencin
28
25.0
89,3
bitumen
71
89.1
125,5
ostalo
106
136,0
128,3
Skupaj
1.835 1.901,5*
103,6
* Vključeno okrog 55.000 ton derivatov izvenbilančno.
V celoti lahko ocenimo oskrbo Slovenije z naftnimi derivati
v preteklem letu kot relativno zadovoljivo, saj ni bilo večjih
motenj, ne glede na to, da je tekom leta prišlo do rebalansa
energetske bilance, s katero je bila količina naftnih derivatov
za Slovenijo zmanjšana od prvotnih 1,945.000 ton na
1,835.000 ton, to je za 110.000 ton. Občasna neskladja med
potrebami in razpoložljivimi količinami so bila premoščena s
posojili iz Zvezne direkcije za rezerve industrijskih proizvodov, pri čemer je potrebno omeniti, daje bila SR Slovenija
praktično edina republika, ki je v lanskem letu vrnila vse
izposojene količine derivatov, z izjemo 1.300 ton reaktivnega
goriva, za katerega je bil rok za vračilo podaljšan v leto 1982.
Razlog za to, da je bila Slovenija med vsemi republikami in
pokrajinami relativno dobro oskrbljena je bil brez dvoma
lanski način zagotavljanja deviznih sredstev za uvoz konvertibilne surove nafte, pri čemer je SR Slovenija sprotno in v
celoti poravnavala vse svoje obveznosti, s tem pa si je pridobila tudi možnost vpliva na predelavo surove nafte in redno
dobavo derivatov iz pripadajočih količin surove nafte.
Ne glede na to, pa je koncem leta prišlo do občasnih motenj
pri oskrbi industrije z mazutom, zaloge pri organizacijah
združenega dela so se zmanjšale na količine, ki so zadoščale
le za 3-5 dnevno proizvodnjo, nekatere med njimi pa so bile
celo prisiljene za krajši čas (nekaj ur do enega dneva) ustaviti
proizvodnjo.
B. Stanje oskrbe v januarju in februarju 1982
Iz priložene tabele št. 2 je razvidno, da je bilo v Sloveniji v
mesecu januarju letos v primerjavi z istim mesecem lanskega
leta v celoti na razpolago za okoli 19% manj naftnih derivatov,
pri čemer so bile na razpolago večje količine primarnega
bencina in bitumna, tekočega naftnega plina pa po naši oceni
ne, ker razpoložljivi podatki ne vsebujejo direktnih dobav
porabnikom, ki pa jih v preteklem mesecu praktično ni bilo za
razliko od lanskega januarja. Ne glede na to, da so bile na
razpolago manjše količine motornega bencina in bitumna to
ni ogrozilo oskrbe na tem področju. Močno pa se je zaostrilo
stanje pri oskrbi porabnikov s kurilnimi olji - tako z mazutom
za industrijo, še bolj pa z ekstra lahkim kurilnim oljem. Tako
se je tudi v januarju nadaljevalo stanje iz konca preteklega
leta, zaloge pri porabnikih so bile koncem meseca praktično
popolnoma izčrpane, nekatere OZD pa so tudi v januarju
občasno za krajši čas prekinjale s svojo dejavnostjo. Oskrba
široke porabe z ekstra lahkim kurilnim oljem je bila praktično
v celoti ustavljena z izjemo nekaj dni, ko je to gorivo bilo v
manjših količinah na razpolago na bencinskih servisih. V
zadnjih dneh januarja je na bencinskih servisih že začelo
primanjkovati tudi dizel goriva.
Po naši oceni so poglavitni razlogi za nastalo stanje naslednji:
a) Z letošnjim letom je začel veljati zakon o začasnem
zagotavljanju deviz za plačilo uvoza nafte, naftnih derivatov in
premoga za koksanje s konvertibilnega področja, na osnovi
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katerega je bil z odlokom določen procent izdvajanja konvertibilnih deviz od ustvarjenega deviznega priliva. Zagotavljanje
deviz po tem zakonu ne poteka v predvideni višini in dinamiki.
V informaciji o izvajanju zgoraj omenjenega zakona, ki jo je
pripravila delovna skupina (NBJ, Zvezni sekretariat za finance, Zvezni komite za energetiko in industrijo) z dne 22. 1.
1982 je ocenjeno, da je bilo do tega dne na račun NBJ
izdvojeno le okoli 3 mio dolarjev, da pa bo realna ocena o
izvrševanju obvez možna koncem januarja. Hkrati delovna
skupina ugotavlja, da odstotek 10,52% ne bo zadoščal za
zagotovitev predvidenih sredstev, zato predlaga Zveznemu
izvršnemu svetu, da sprejme nov odlok, s katerim bi določil,
da se od 1. 2.1982 odvaja na račun pri Narodni banki Jugoslavije 17% od ustvarjenega konvertibilnega deviznega priliva za
plačilo uvoza nafte, derivatov in premoga za koksanje.
S sprejemom začasnega ukrepa SR in SAP niso več odgovorne v okviru Energetske bilance zagotavljati devizna sredstva, pač pa se ta sredstva zbirajo na računu pri Narodni banki
Jugoslavije na osnovi ustvarjenega deviznega priliva (neodvisno od porabe derivatov torej), s tem pa so SR in SAP izgubile
možnost vpliva na nakup nafte, oz. oskrbo tržišča.
b) Zaradi razlogov je prišlo do velikih izgub v rafinerijah kar
ima za posledico, da le-te niso sposobne zagotoviti potrebnih
dinarskih sredstev. To je še zlasti značilno za rafinerije INA, ki
so pretežni dobavitelj naftnih derivatov za SR Slovenijo. Situacija se je v letošnjem letu zaostrila do te mere, da INA ni v
stanju zagotoviti surove nafte niti iz Sovjetske zveze, kar ima
za posledico, da je rafinerija na Reki s 1. februarjem prenehala s predelavo, rafineriji v Sisku in Lendavi pa imata na
razpolago le ustrezen del domače nafte.
V situaciji, ko ni na razpolago uvožene surove nafte in je
rafinerija Reka ustavila predelavo, je INA 29. 1. 1982 obvestila
PETROL, da lahko iz zalog pri rafineriji Reka še dobiva motorni bencin, odprema ostalih derivatov pa bo potekala le iz
predelave domače nafte v rafinerijah Lendava in Sisak.
V mesecu februarju bodo predvidoma na razpolago naslednje količine naftnih derivatov:
v 000 ton

Dobave 1/12 EB SFRJ
za SRS
25.500
29.250
50.000
50.160
47.400
52.600
4.230
5.700

Ind.

motorni bencin
87,2
srednji destilati
99,7
mazut
90.1
tekoči naftni plin
74.2
reaktivno gorivo
ostalo
1.300
2.660
48,8
Skupaj energetski
derivati
128.430
140.370
91,5
- oskrba porabnikov z motornim bencinom kljub količinam, ki so manjše od 1/12 energetske bilance SFRJ za SRS
po naši oceni ni bistveno motena,
- prav tako predvidevamo, da bo zaradi zalog na letališču
Brnik zadovoljivo potekala oskrba zračnega prometa z reaktivnim gorivom ne glede na to, da bo iz dobavljenih količin
potrebno vrniti 250 ton v Zvezne rezerve,
- po sedanjih predvidevanjih je v rafinerijah na razpolago
26.000 ton mazuta, iz uvoza je 15.400 ton in iz Zveznih rezerv
je odobreno posojilo 6.000 ton, kar vse skupaj predstavlja
okoli 90% količin, ki so predvidene mesečno po EB SFRJ za
SRS. Ob dejstvu, da je poraba kurilnih olj v I. kvartalu večja od
povprečne porabe in da prihaja do redukcij zemeljskega plina
iz Sovjetske zveze, kar ima za posledico povečan pritisk na
kurilna olja je potrebno ugotoviti, da razpoložljive količine
mazuta ne bodo zadoščale niti za minimalno oskrbo vseh
porabnikov in bo še nadalje prihajalo do občasnih krajših
ustavitev proizvodnih procesov zaradi pomanjkanja mazuta,
- kritična bo tudi še nadalje oskrba porabnikov s tekočim
naftnim plinom. Iz količin, ki so uvožene za potrebe široke

porabe, bo del preusmerjen za kritje najbolj nujnih potreb v
industriji, da ne bo prišlo do gospodarske škode na napravah
in inštalacijah,
- oskrba porabnikov s srednjimi destilati (dizel gorivo in
ekstra lahko kurilno olje) poteka s količinami, ki so sicer
praktično na nivoju 1/12 EB, vendar je od tega na razpolago
20.000 ton iz Zveznih rezerv (8.000 ton na razpolago v skladišču v Splitu). Potrebe po ekstra lahkem kurilnem olju so v I.
kvartalu večje od povprečja, nekatere količine iz Zveznih
rezerv pa so na razpolago na oddaljenih lokacijah kar še
vedno pozroča manjše motnje.
C. Ocena oskrbe do konca leta
Energetska bilanca SFRJ za leto 1982, ki je bila sprejeta z
odlokom Zveznega izvršnega sveta, je za potrebe SRS predvidela skupno 1.899.000 ton naftnih derivatov, v kar pa je
vključena tudi lastna raba rafinerije v Lendavi. Z osnutkom
Energetske bilance SRS je predvidena za 11.000 ton večja
poraba naftnih derivatov. Ugotovimo lahko, da nam je po
zvezni energetski bilanci na razpolago praktično manj derivatov kot pa je ocenjena poraba v lanskem letu.
To torej pomeni, da razpoložljive količine ne bodo omogočale nemotene oskrbe porabnikov, kar velja predvsem za
kurilna olja, še zlasti, ker so v celoti izčrpane vse zaloge ter v
primeru, da pride do občutnejših redukcij zemeljskega plina s
strani Sovjetske zveze. Zato je izredno nujno racionalna in
varčna poraba naftnih derivatov. V primeru izjemnih situacij
pa bo potrebno v skladu z zaključki EB SFRJ za leto 1982
omogočiti uvoz naftnih derivatov v okviru plačilno bilančnih
pozicij SR oziroma SAP in sicer v breme reprodukcijskega
materiala.
Pri tem je treba ponovno ugotoviti, da sedanji način zagotavljanja deviz za plačilo uvoza energetskih surovin ne omogoča nemotene nabave surove nafte in torej tudi ne nemotene
in kontinuirane oskrbe tržišča z naftnimi derivati. Republike in
pokrajini so s tem načinom izgubile vse možnosti vpliva na
kvaliteto oskrbe porabnikov na svojem območju. Devize za
plačilo uvoza energetskih surovin se na račun Narodne banke
Jugoslavije zbirajo v določenem odstotku od konvertibilnega
deviznega priliva in torej višina odvedenih sredstev ni odvisna
od potreb po energetskih surovinah, torej ne zagotavlja racionalne porabe naftnih derivatov.
Po drugi strani je bilo z Odlokom Zveznega izvršnega sveta
določeno, da se v I. tromesečju leta sme porabiti le 25%
sredstev namenjenih za uvoz energetskih surovin. Pri sprejemanju tega odloka ni bilo upoštevano, da je poraba nekaterih
najbolj kritičnih derivatov - to so kurilna olja - v I. tromesečju
večja od povprečne četrtletne porabe, niti da je že v marcu
potrebno zagotoviti ustrezne količine surove nafte za predelavo in oskrbo v mesecu aprilu. Zato je Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije predlagal Zveznemu izvršnemu svetu, da odlok
smiselno spremeni.
7. UGOTOVITVE IN SKLEPI
1. Preskrba tržišča z osnovnimi proizvodi široke potrošnje
je bila v letu 1981 zadovoljiva. Občasne težave, ki so se
pojavile pri preskrbi tržišča, so bile uspešno rešene s sprostitvijo deficitarnega blaga iz občinskih oziroma republiških
rezerv ali pa z interventnim uvozom.
2. V skladu s prizadevanji, da bo do konca tega srednjeročnega obdobja v SR Sloveniji zagotovljena taka rast proizvodnje hrane, da bo pokritih najmanj 85% slovenskih potreb
po hrani, je potrebno podvzeti vse ukrepe in aktivnosti, da bo
planiran obseg proizvodnje za leto 1982 ne samo dosežen,
temveč celo presežen.
3. Za zagotovitev redne in kakovostne preskrbe bodo nosilci preskrbe s posameznimi proizvodi zagotavljali potrebne
količine prehrambenih proizvodov široke potrošnje v še večji
meri na osnovi trajnega dohodkovnega povezovanja med
organizacijami združenega dela v republiki in z organizaciporočevalec
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jami združenega dela v drugih republikah oziroma avtonomnih pokrajinah in sicer s sporazumevanjem med organizacijami združenega dela kmetijske proizvodnje, živilske industrije in trgovskimi organizacijami združenega dela. Iz vsebine
samoupravnih sporazumov mora izhajati skupni interes dobaviteljev in kupcev, medsebojni rizik, obveznosti in odgovornosti. Vse to je možno doseči le ob doslednem, discipliniranem
izvajanju določil samoupravnih sporazumov.
4. Krepiti je potrebno vlogo in odgovornost proizvajalnih
in trgovskih organizacij združenega dela - nosilcev preskrbe
in sodelovanje le-teh z drugimi organi, ki imajo pomemben
vpliv na preskrbo: Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s tujino, Gospodarska zbornica z ustreznimi
združenji, sveti potrošnikov in Samoupravne interesne skupnosti za preskrbo.
5. Večjo pozornost je posvetiti delu svetov potrošnikov,
povečati njihovo aktivnost tako, da bo njihovo delo imelo
potreben vpliv na proizvodnjo, blagovni promet in potrošnjo.
Kot organizacija potrošnikov morajo s pravočasnimi in
ustreznimi informacijami seznanjati občane o razvojnih
usmeritvah na področju preskrbe ter skupaj z njimi razreševati probleme občasne neusklajenosti med ponudbo in povpraševanjem.
Poseben pomen za preskrbo imajo pravočasne in ustrezne
informacije, zato morajo DO, upravni organi in vsi ostali
subjekti, ki kakorkoli sodelujejo v preskrbi, preko sredstev
javnega obveščanja posredovati realne podatke o stanju preskrbljenosti tržišča, pri čemer se morajo izogibati tendencioznim obvestilom, ki povzročajo nepotrebno vznemirjenje potrošnikov z vsemi posledicami (nakupovalna mrzlica, kopičenje zalog v gospodinjstvih itd.).
6. Glede na poseben pomen, ki ga imajo za preskrbo
tržišča Samoupravne interesne skupnosti za preskrbo, je
nujno potrebno pospešiti organiziranje in delovanje Samoupravnih interesnih skupnosti za preskrbo, saj je organizirano
dolgoročno reševanje problemov preskrbe eden prvih pogojev primerne in stabilne preskrbe tržišča.
7. Blagovne rezerve so pomemben faktor za stabilnost
preskrbe, zato je potrebna še nadalje povečana aktivnost in

krepitev stalnih, tržnih rezerv in gradnja skladišč ter zagotovitev stalnih virov financiranja v te namene.
8. V okviru Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino je potrebno zagotoviti zadostna devizna
sredstva in fizične pravice uvoza za uvoz najpomembnejših,
deficitarnih osnovnih proizvodov široke potrošnje, pred vsemi
proizvodi pa mora biti dana prednost uvozu surovin za proizvodnjo zdravil in sanitetnega materiala oziroma tistih gotovih
zdravil in .medicinskega materiala, ki jih doma ne proizvajamo.
9. Oskrba SR Slovenije z naftnimi derivati v letu 1981 je
bila relativno zadovoljiva. Občasna neskladja med potrebami
in razpoložljivimi količinami so bila premoščena s posojili iz
zveznih rezerv. Vse izposojene količine so bile vrnjene v letu
1981, razen manjših količin reaktivnega goriva, katerega rok
vračila je bil podaljšan v letošnje leto.
10. Oskrba tržišča v januarju in februarju je bila občutno
slabša, ker je predelava surove nafte količinsko potekala pod
predvidevanji energetske bilance in ker niti trgovske organizacije niti porabniki niso imeli na zalogi večjih količin derivatov. Iz teh razlogov je prihajalo do prekinitev proizvodnih
procesov, prekinitev ogrevanja v objektih družbenega standarda, oskrba široke porabe s kurilnim oljem pa je bila praktično ves čas ustavljena.
11. Sedanji način zagotavljanja deviz za uvoz energetskih
surovin, ki ni odraz potreb v posameznih SR in SAP ne
zagotavlja nemotene oskrbe v prihodnjih mesecih. Oskrbo
otežujejo tudi velike izgube v rafinerijah, zaradi česar te niso
sposobne zagotoviti potrebnih dinarskih sredstev.
12. V primeru, ko razpoložljive količine naftnih derivatov ne
bodo v celoti zadoščale za kritje potreb, bo oskrba potekala
po sprejetih kriterijih za oskrbo oziroma po sprejetem prioritetnem vrstnem redu oskrbe.
13. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in pristojni republiški organi si bodo še nadalje prizadevali za vzpostavitev
takega načina zagotavljanja deviznih sredstev za uvoz energetskih surovin, ki bo odraz potreb po teh surovinah in to v
skladu s predvidevanji energetske bilance in ki bo vzpodbujal
racionalno in varčno porabo.

Tabela 2
Zaloge
aloge
1.1 1981
» cnn
12.600

Dobave SkupajrazpoZalogeOcenadobav.
jan. 1981 lož.jan. 1981
1.1.1982
jan 1982
oc
1C.1
oq
7Ci
t
cnn
oo
C3C
mot. bencin
38.751
7.600
29.535
26.151
1.200
prim.bencin
1.100
1.100
1.200
38.348
sred.destir.
13.200
42.165
55.365
63.694
63.994
49.786
mazut
300
1.841
TNP*
1.738
1.738
1.715
reak.gor.
1.000
1.703
2.703
300
1.235
bitumen
400
988
1.388
400
4.200
ostalo*
2.950
3.800
6.750
1.900
Skupaj
30.450
141.339
171.789
11.400
127.860
*niso vključene direktne dobave INA plin Zagreb in rafinerij porabnikom vSIoveniji
poročevalec

Razpolož.
jan. 1982
37.135
1.200
39.548
49.786
1.841
2.015
1.635
6.100
139.260

1/12 EB
SFRJ
29.250
2.330
50.160
52.600
5.700
2.660
6.100
9.500
158.300

1/12EB
SRS
28.300
2.300
48.800
53.500
5.800
2.900
6.700
10.800
159.100

vtonah
Indeks
7:4
95,8
109,1
71.4
77,8
105,0
74.5
117,8
90,4
81,1
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PRILOGA
PREGLED POTREBNEGA UVOZA PROIZVODOV IN SUROVIN ZA PROIZVODNJO POMEMBNEJŠIH PREHRABENIH iN DRUGIH
PROIZVODOV ZA POTREBE ŠIROKE POTROŠNJE V LETU 1982:
Zagotavljanje potrebnih
Predviden uvoz
Proizvod
deviznih sredstev
v din
v tonah
vS
intervencijski
uvoz
50.505,000
10.000
1. pšenica
1.850.000
intervencijski uvoz
278.460.000
10.200.000
2. olje-sojino
17.000
devizna sredstva in fizične pravice
148.894.200
5.454.000
3. limone
9.000
zagotavljajo uvozniki sami
742.560.000
4. kava
27.200.000
8.000
intervencijski uvoz
27.300.000
1.000,000
400
5. surovo maslo
867.925.995
približno tretjino potrebnih deviznih
31.792.161
6. surovine za proizvodnjo
sredstev je zagotovljenih na osnovi
pralnega praška
13. člena samoupravnega sporazuma
za devizni režim, ostala devizna
sredstva pa morajo proizvajalci
zagotavljati sami oz. z združevanjem
deviznih sredstev po 67., 68. in 69.
členu zakona o deviznem poslovanju
2.833.398.586
103.787.494
7. zdravila
60.060.000
2.200.000
8. sanitarni material
5.009.103.781
183.483.655
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poročevalec

POBUDE

DELEGATOV

Na redni seji delegacije dne 11. 11.
1981 je skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije
kulturno prosvetnega področja 7. okoliš
Maribor obravnavala Poročilo o uresničevanju družbne usmeritve razporejanja dohodka pri oblikovanju sredstev za
osebne dohodke (po periodičnem obračunu za I. polletje 1981). Poročilo je prikazalo globalno oceno uresničevanja
družbene usmeritve razporejanja dohodka in podalo podatke o zniževanju
realnih osebnih dohodkov na —12,1%,
navaja nominalno rast osebnih dohodkov za 28,8%, produktivnost dela v industriji z doseženo 0,3% stopnjo in ugotovi
rast cen življenjskih potrebščin za
46,4%. Taka gospodarska gibanja se
odsevajo tudi v družbenih dejavnostih
občin, vendar zelo različno. Izmed družbenih dejavnosti bi želeli izpostaviti položaj osnovnega izobraževanja, to je tiste dejavnosti, ki ima v republiškem obsegu enake obvezne programe, učne
načrte in vsebine vzgojnoizobraževalnega dela, finančno vrednotenje pa je
odvisno od gospodarjenja posamezne
občine.
V občinah, ki imajo neugodne gospodarske rezultate, ne morejo poskrbeti
za zadovoljiva materialna sredstva šol.
Tako že leta ne morejo odpraviti ali
zmanjšati dvoizmenskega pouka, poskrbeti za izgradnjo nujno potrebnih učnih prostorov in razviti koristnih interesnih dejavnosti učencev, organizirati
šole v naravi ali oddelkov podaljšanega
bivanja. Take občine se vse bolj odmikajo od zahtev po uveljavljanju celodnevne osnovne šole in je ne morejo
programirati niti za 1% vseh šoloobveznih učencev.
Delovni programi šol, ki temeljijo na
zahtevah 37. člena Zakona o osnovni
šoli, še niso finančno ovrednoteni na
osnovi Zakona o svobodni menjavi dela
in zato ostajajo v izsekih nerealizirani.
Vemo, da je oblikovanje mlade osebnosti zelo zahtevno delo, zato je zaupano
delavcem, ki imajo ustrezno strokovno
izobrazbo. Ta dela so po težavnosti razvrščena v VI. in VII. skupino (izmed
VIII.) po enotni klasifikaciji del in nalog.
Rast osebnih dohodkov je bila v celotnem področju izobraževanja počasnejša (indeks 125) kot v gospodarstvu (indeks 130, čeprav v tem podatku nI posebej prikazana poraba za osnovno izobraževanje in za usmerjeno Izobraževanje, ki je v tem letu deležno večje družbene pozornosti, in za druge porabnike
iz tega naslova. Ugotavljamo, da je
osnovno izobraževanje že nekaj let v
zelo neugodnem položaju, za kar pa ni
družbeno sprejemljivih razlogov. Kljub
večjim vsebinskim sprememban programov in poudarjeni družbeni funkciji z
vnašanjem novih oblik dela ni bilo deležno dodatnih finančnih sredstev.
Zaradi stabilizacijskih ukrepov in zahteve po omejevanju skupne porabe se
finančna sredstva za potrebe vzgoje in
izobraževanja v občinah določajo z Inporočevalec
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deksno stopnjo, pri tem pa upoštevajo
dovoljeno porabo v preteklem letu, ki je
temeljila na prenizkih osnovah osebnih
dohodkov za vse delavce teh vrst šol.
Zaradi zakonske obveze, da morajo
družbene dejavnosti izločiti del sredstev za stimulacijo izvoza, se je za potrebe izobraževanja združilo manj sredstev. Zato je zaskrbljujoča ugotovitev,
da ne bo v letu 1981 dovolj sredstev za
nominalno valorizacijo ali pa bo valorizacijski količnik nižji, kot bi lahko bil z
določili družbenega dogovora o temeljih piana za to obdobje glede na rast
dohodka. Še bolj pa so zaskrbljujoče
dolgoročne posledice takega omejevanja sredstev v panogi, zato predlagamo,
da Skupščina sprejme naslednje POBUDE:
- Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo naj poda
strokovno analizo o pložaju osnovnega
izobraževanja v SR Sloveniji;
- Republiška izobraževalna skupnost
naj poda predloge za izboljšanje finančnega položaja delavcev v osnovnem
izobraževanju za tekoče in naslednja
leta;
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj omogoči diferencirano izrabo sredstev za skupno in splošno porabo v korist zaostajanemu področju osnovnega
izobraževanja, pri tem pa upošteva
predloge resolucije za leto 1982 z nujnim zmanjševanjem sredstev za skupno
in splošno porabo.
Na delegatsko pobudo je Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije pripravil naslednji pismeni odgovor:
Občinske izobraževalne skupnosti so
se s samoupravnim sporazumom o usklajevanju planov v skladu z 74. členom
Dogovora o temeljih plana SR Slovenije
dogovorile tudi za obseg in vrednotenje
zagotovljenega programa osnovnega šolanja v smislu 13. člena zakona o osnovni
šoli ter pogoje in način združevanja sredstev za njegovo uresničevanje na vsem
območju SRS. Pri tem so upoštevale zakon o skupnih osnovali svobodne menjave dela, posebej še določbo 33. člena
tega zakona in določbe 15. člena zakona
o svobodni menjavi dela na področju
vzgoje in izobraževanja, ki med drugim
določajo tudi, da morajo v občinah, kjer
so upravičeni prejemati solidarnostna
sredstva, upoštevati zlasti:
- da programi storitev, ki se zagotavljajo iz solidarnostnih sredstev glede
standardov, normativov in cene ne presegajo meril, dogovorjenih v Izobraževalni skupnosti Slovenije v skladu z zakonom,
- da upravičenci do solidarnostnih
sredstev prevzemajo za uresničevanje
zagotovljenega programa najmanj enake
obveznosti kot udeleženci, ki prispevajo
sredstva za solidarnost,
- da sredstva za osebne dohodke na območju občine,, kjer prejemajo solidarnostna sredstva, ne presegajo višine, ki
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-

je določena na podlagi dogovorjenih meril v skladu z doseženo družbeno produktivnostjo dela na območju te občine.
Z upoštevanjem teh meril so z navedenim dogovorom kot podlago za solidarno
zagotavljanje sredstev določili za leto
1980 povprečno ceno 347.341 din za oddelek osnovne šole, ta cena pa se vsako
leto valorizira po načelih iz 95. člena dogovora o temeljih družbenega plana
SRS.
Solidarno se zagotavljajo tudi sredstva
za brezplačni prevoz učencev osnovnih
šol ter del sredstev za pospeševanje naložb in razvoja celodnevne osnovne šole
na območjih, ki so z zakonom opredeljena kot manj razvita.
Za večji obseg ali višji standard dejavnosti oziroma za višje vrednotenje storitev na področju osnovnega šolanja se
uporabniki in izvajalci dogovarjajo v občinskih izobraževalnih skupnostih v skladu s potrebami in dohodkovnimi možnostmi v občini, pri čemer upoštevajo
usmeritve, za katere so se dogovorili z
dogovori o temeljih plana občine in z
resolucijo o politiki izvajanja družbenega
plana v tekočem letu. Po podatkih Izobraževalne skupnosti Slovenije so v letu
1981 znašala načrtovana sredstva občinskih izobraževalnih skupnosti za zagotovljeni program 4098 milijonov din, v
tem obsegu pa znašajo solidarnostna
sredstva 368 milijonov din oziroma 9%.
Vsa planirana sredstva občinskih izobraževalnih skupnosti skupaj z razširjenimi
programi, skupnimi nalogami, višjim vrednotenjem dela in naložbami so v tem
letu 8161 milijonov din. S tem je bilo v
vsej Sloveniji omogočeno uresničevanje
zagotovljenega programa osnovnega šolanja pa tudi njegovo povečevanje v skladu s samoupravnimi odločitvami v občini. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
ne more posegati v potek dogovarjanja in
opredeljevanja prednosti posameznih
družbenih dejavnosti v občinah, v okviru
svoje celotne aktivnosti pa se vedno zavzema za selektiven pristop in za odnose,
izražene v dogovoru o temeljih družbenega plana SRS in v letnih resolucijah o
politiki uresničevanja plana. Izvršni svet
meni, da tudi v občinah ni primerno usklajevati porabe z gibanjem dohodka, ker
je eno temeljnih načel gospodarske stabilizacije - enostavno z »indeksiranjem«
sredstev za posamezne dejavnosti, ampak je potrebno ob spoštovanju sprejetih
usmeritev glede možnega obsega vseh
oblik porabe ob doseženih dohodkovnih
rezultatih in pa glede gibanja osebnih
dohodkov v posameznih OZD oziroma
dejavnostih sproti preverjati tudi programe vseh dejavnosti in v skladu s tekočimi
in dolgoročnimi potrebami delavcev in
občanov opredeljevati ustrezne prednoT
sti, pri čemer je potrebno upoštevati seveda najprej obveznosti do zagotovljenih
programov. Zato tudi Izvršni svet meni,
da so težko sprejemljive pobude po enotnem vrednotenju storitev osnovnih šol v
vsej republiki, saj bi to pomenilo, da je
treba delo delavcev šol vrednotiti neodvi15

sno od položaja delavcev uporabnikov, ki
združujejo sredstva, kar pa ne bi bilo
skladno s temeljnimi načeli svobodne
menjave dela (8. člen zakona o skupnih
osnovah svobodne menjave dela).
Če v posamezni občini, kjer imajd neugodne gospodarske rezultate, v okviru
dogovorjenih sredstev ni bilo mogoče
izvesti valorizacije cen storitev in s tem
tudi osebnih dohodkov delavcev šol, naj
udeleženci sprožijo s samoupravnimi
sporazumi o temeljih plana občinskih
izobraževalnih skupnosti dogovorjeni
postopek za uveljavitev ukrepov za preprečevanje motenj pri izpolnjevanju
sprejetih obveznosti. V danih družbenoekonomskih razmerah morda res ne bo
mogoče povsod obdržati vseh programskih sestavin, za katere se zavzemajo delegati v pobudi (nezmanjšane naložbe,
povečevanje obsega interesnih dejavnosti, šole v naravi, podaljšanega bivanja in
podobno), Izvršni svet pa meni, da bo
mogoče v skladu z usmeritvami resolucije valorizirati osebne dohodke in uresničevati zagotovljeni program, posebej še
ker tudi dogovorjeni pogoji o združevanju in porabi solidarnostnih sredstev predvidevajo letni poračun glede na dejanska gibanja.
Izobraževalna skupnost Slovenije pa je
na delegatsko pobudo odgovorila takole:
V zvezi s predlogom skupine delegatov
za kulturno prosvetno področje 7. okoliša - Maribor za razrešitev slabega materialnega položaja v osnovnem izobraževanju, vam sporočamo, da se je o problematiki že razpravljalo tudi na pobudo Izobraževalne skupnosti Slovenije. Na podlagi informacije, ki jo je pripravila skupna
strokovna služba skupnosti in vam jo v
prilogi pošiljamo, je skupina predstavnikov občinskih izobraževalnih skupnosti
in republiških družbenopolitičnih organizacij na sestanku v Izobraževalni skupnosti Slovenije dne 10. 12. 1981, obravnavala materialni položaj v osnovnem
izobraževanju. Skupina je ugotovila, da
je materialno stanje na tem področju,
zlasti v nekaterih občinah, zaskrbljujoče.
Letos dovoljena valorizacija cen ni bila
povsod in dosledno izpeljana. Zato je
sklenila predlagati, da položaj prouči tudi odbor za spremljanje družbenega dogovora o delitvi dohodka in osebnih dohodkov pri RK Zveze sindikatov Slovenije
in spremeni ustrezna določila samoupravnih aktov.
Prav tako naj bi občinske izobraževalne skupnosti skupaj s skupščinami občin
pregledale dejansko stanje v primerjavi z
gospodarstvom in drugimi področji negospodarstva ter proučile potrebo in
možnosti za spremembo samoupravnega
sporazuma o temeljih plana OIS za obdobje 1981-1985 s tem, da bi ustrezne
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naloge v programu osnovnega izobraževanja na novo ovrednotile. Vsakoletno
indeksiranje na podlagi zatečenega stanja namreč ne omogoča pokrivanja spremenjenega obsega osnovnega izobraževanja, (novi oddelki, razvoj COŠ) zato so
občinske izobraževalne skupnosti primorane programe celo skrčiti, če hočejo
vsaj delno slediti gospodarskim gibanjem.
V to akcijo naj bi pritegnile tudi družbenopolitične organizacije v občini,
predvsem zvezo sindikatov. Izobraževalna skupnost Slovenije že preverja sedaj
veljavne standarde in normative za zagotovljeni program, ki je osnova za solidarnost, vendar glede na to, da za osnovno
izobraževanje skrbijo v prvi vrsti občine,
ki zagotovljeni program dopolnjujejo še z
lastnimi sredstvi, očitno ne bo imela
možnosti za izboljšanje standardov in
normativov ter meril za vrednotenje, ker
bi s tem posegla v global sredstev občine.

INFORMACIJA
O MATERIALNEM
POLOŽAJU OSNOVNEGA
ŠOLSTVA - POSNETEK
STANJA OKTOBER 1981
Na razgovorih 18. 11. 1981, na katerih
so sodelovali predstavniki občinskih izobraževalnih skupnosti, ravnatelji osnovnih šol ter delavci skupne strokovne službe Izobraževalne skupnosti Slovenije, je
bilo posneto materialno stanje osnovnega šolstva na območju 41 občinskih izobraževalnih skupnosti.
Posneto stanje o doseženih osebnih
dohodkih delavcev z 10 letnimi delovnimi
izkušnjami (4% za minulo delo) januarja
1981 in oktobra 1981 ter valorizacijo (realizirano in še predvideno do konca leta)
dohodka in materialnih stroškov v šoli je
zajelo okoli 70 osnovnih šol (glej tabelo
1).
Posneti globalni podatki občinskih izobraževalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu OIS) zajemajo dohodek z osebnimi
dohodki in materialnimi stroški v ceni na
enoto storitve (oddelek) za leto 1981 in
sprejeto valorizacijo v OIS (realizirana in
še predvidena do konca leta 1981) (glej
tabelo 2).
Ugotovitve:
- V zadnjih letih OIS v celoti skrbijo za
planiranje in zagotavljanje materialnih
sredstev osnovnega izobraževanja. Na
nivoju republike (Izobraževalna skupnost
Slovenije) se v okviru skupnih nalog

obravnavajo le zagotovljeni program s
solidarnostjo, vzajemnost in nekatere
skupne naloge, kar še zdaleka ne predstavlja celovitega programa osnovnega
izobraževanja.
- Zaradi različne gospodarske moči
občin in različnega obravnavanja osnovnega izobraževanja v okviru občinske
politike se kaže tudi različen materialni
položaj učiteljev. V posameznih primerih
se kažejo že znatne razlike; osebni dohodek razrednega učitelja se giblje od 9070
din do 15.701 din z različnimi vmesnimi
zneski. Osebni dohodek predmetnega
učitelja se giblje od 9720 din 16.963 din.
- Na račun osnovnega izobraževanja
(standarda pedagoških delavcev) se rešujejo drugi občinski problemi kot npr.:
investicije in tudi anuitete, čeprav v
osnovnošolski prostor, izgube v zdravstvu, razni objekti družbenega standarda
npr. športne hale itd. (glej tabelo 2 investicije).
- Hkrati s tem je povezana tudi neenotna izpeljava valorizacije cene storitev
oziroma valorizacija osebnih dohodkov
tekom leta. Nekatere OIS sploh nimajo
možnosti za valorizacijo (glej tabelo 1 in
2 - valorizacija). Poseben problem je
zmanjševanje sredstev OIS za stimulacijo
izvoza v gospodarstvu, zaradi česar ni
mogoče izpeljati predvidene možne valorizacije, v posameznih primerih pa zaradi
tega celo znižujejo osnovno ceno oddelka (OIS Tržič). So tudi primeri, ko OIS ne
morejo izpeljati valorizacije zaradi med
letom znižane prispevne stopnje (OIS Velenje).
- Posebej je bilo izpostavljeno vprašanje razvoja COŠ, pri tem zlasti upravičenost do 25% dodatka.
- Koordinacija med institucijami, ki
pripravljajo vzgojnoizobraževalne programe in financerji, ki naj bi zagotovili
sredstva za širjenje programov, ni usklajena. Često se dogaja, da Zavod za šolstvo oziroma Strokovni svet širi vzgojnoizobraževalni program pri čemer vprašanje dodatnih finančnih sredstev ostaja
nerešeno.
- Kritično so ocenjevali novozgrajene
šolske objekte, kjer so materialni stroški
zaradi slabe kvalitete investicijskih del
izredno visoki. Komaj novi objekti že zahtevajo popravila (strešne kritine, okna in
podobno).
- Cena vzgojnoizobraževalnih storitev
na oddelek je dokaj različna. Razmerje
med dohodkom in materialnimi stroški
se giblje od 95:5 do 82:18. Tudi obseg
storitev, ki jih vključuje cena storitve, je
različen, zato cene niso med seboj primerljive.
- učna obveznost učiteljev ni enotna
(vse variante med 20 in 25 urami tedensko, izjemoma tudi pod 18 ur).
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GIBANJE OSEBNIH DOHODKOV UČITELJEV OSNOVNIH ŠOL JANUAR - OKTOBER 1981
ois
Šola

Ravnatelj

JANUAR
RU

SR SLOVENIJE
1. OIS Brežice
-OŠ Globoko
12.813 9.011
- Oš Artiče
11.084 8.670
2. OIS Celje
- OŠ SI. Šlander
18.384 11.269
- OŠ Fr. Vrunča
10.276 11.240
3. OIS Črnomelj
- OŠ M. Jarca
15.983
4. OIS Domžale
- OŠ J. Kersnik Brdo 16.855
5 OIS Gornja Radgona
9.399
- OŠ Negova
13.844
6. OIS Grosuplje
- OŠ
7. OIS Idrija - OŠ
16.947 11.094
8. OIS II. Bistrica-OŠ
9.980
9. OIS Izola
10.910
- OŠ Vojke Šmuc
10. OIS Jesenice
- Oš Karavanških
kurirjev Jesenice
13.719 9.880
11. OIS Kamnik
- Oš Stranje
16.981 ni podat.
12. OIS Kočevje
- Centralna OŠ
9.713
13.0IS Koper - OŠ
15.332 10.065
- OŠ
9-370
_ OŠ
10 070
14 OIS Kranj
16285 12.961
- OŠ Predoslje

15. OIS Krško
- OŠ Raka
16. OIS Ljubljana Bežigrad
- OŠ B. Kidrič
- OŠ M. Jarc
17. OIŠ Ljubljana Center
- OŠ dr. J. Potrč
OŠ M. Vrhovnik
18. OIS Ljubljana Moste
- OŠ E. Kardelj
OŠ A. Jakhle
19. OIS Ljubljana Šiška
- OŠ Zvonka Runka
- OŠ F. Bukovec
20. OIS Ljubljana Vič-Rudnik
- OŠ Trnovo
- Bičevlje
- OŠ Ljubo Šercer Ig
21. OIS Ljutomer
- OŠ Stročja vas
22. OIS Maribor
- OŠ J. Padežnik
- OŠ Zg. Kungota
23. OIS Metlika
- OŠ XV SNOVB
24 OIS M. Sobota
- Oš Kuzma
OŠ K. D.
25. OIS Nova Gorica
- OŠ
26. OIS Novo mesto
-OŠ Baza 20
- OŠ Stopiče

14.805

9.735

VALORIZACIJA
OD V GOS.
Realizirana
Predvidena
IX/81:IX
Doh.
MS
Doh.
MS
131
128
35
23,7
35
23.7
132

OKTOBER
RU
PU

PU

P Ravnatelj

9.011
9.006

15.027
14.305

10.568
10.350

10.568,
10.750*

20.609
12.286

12.825
12.978

13.213
13.621

13.621

18.936

10.717

11.365

11.736

16

11.828 (11.832)

15

11.796
11.347

11.689

10.314 (10.317)?

19.390
15.475

11.670

19.838
18.533

11.018
12.130 12.906
20
11.960

10.970

19.870

12.500

12.500

11.039

16.146

10.705

12.381

9.354
11.802
9.980

131
20

133
132

11.931
11

131
128

11
20,4

132

132
132

14

128

apr. 10% avg. 8%

22.678 ni podat.

Tabela 1

131
12,8
18
20

10.956
11.072
11.370
11.070

11.428
11.197
11.370

11.898

15.476 vapriluin
septembru: skupaj 18,88

10.123
10.179
9.370

10.547
17.830

17.300
16.865
18.230
11.070

11.267

12.961

19.446

15.701

13.454

10.319

17.767

11.683

12.384

20

17.246
17.176

13.357
11.100

14.740
11.479

15.584

132
132

131
134

17.176

11.100

11.479

15.196

10.673

10.673

11.181

18.458
17.676

12.965
11.005

12.965
11.688

13.585
12.376

18.222

10.465

10.725

11.055

21.629
20.247

12.422
11.394

12.731

13.023
11.743

18,7
18,7

16.607
15.937

10.224
10.259

10.794
10.424

11.000
11.169

18.461
19.370

12.212
12.373

11.719
12.469

12.280
13.436

15,7
20,0

11.673
12.480
13.846

13.115
13.312
14.652

128
132

130

131
18.031

10.086

11.938

20.488
21.280
20.693

12.080

9.659

9.659

14.914

10.600

10.600

15.481
15.467

9.431
10.104

10.138
10.465

19.299
18.290

12.099
11.948

12.461
12.376

11.992

12.471

13.936
15.400

20,0
18,0

128
133
9,6

16.033

10.525

10.946

18.266

14.060
12.430

8.962
10.534

8.962
10.555

17.301
15.182

11.332
12.670

11.332
12.654

14.297

9.356

9.746

18.450

11.876

12.372

18

11.701
10.732

17.958
16.939

13.798
11.450

13.798
11.450

19,8
19,8

15.229
15.980

11.701
10.732

134

19,8

129
131
132

19,8
19,8
17
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L

L

OIS
Šola

Ravnatelj

JANUAR
RU

OKTOBER
RU
PU

VALORIZACIJA
OD V GOS.
Realizirana
Predvidena
IX/81 IX
Doh.
MS
Doh.
MS
128

PU

P Ravnatelj

16.543

9.118
10.270
8.218

9.914
10.850
9.606

18.414
18.980
18.982

10.612
11.780
12.441

11.568
12.450
13.496

14.700

10.368

10.368

17.995

11.995

12.230

15.367

9.939

10.891

18.218

11.840

- OŠ Bled
19.590 10.248 12.151
31. OIS Ribnica
- Centralna šola
10.904 11.200
- OŠ Sodražica
11.405 11.405
32. OIS Sevnica
- OŠ Krmelj
- OŠ Kržišče
33. OIS Sežana-OŠ
9.670 10.040
34 OIS SL. Bistrica
- OŠ Laporje
12.932
9.567 9.518
- OŠ Sp. Polskava
16.904
9.808 9.808
35. OIS SI. Konjice
- OŠ Loče
14.158
8.915 9.272
- Oš Vitanje
14.293
8.523 9.272
36. OIS Škofje Loka
- OŠ Žiri
16.194 10.737 10.737
- OŠ Železniki
16.833
11.660
37. OIS Šmarje/Jelšah
- OŠ Rogatec
13.043
9.310 9.310
- OŠ Šmarje/Jelšah
14.160
9.300 9.755
38 OIS Tolmin
- OŠ
9.540 11.340
OŠ Podbrdo
9.610
- OŠ Bovec
11.190 11.840
39 OIS Trebnje
- OŠ Vel. Gaber
14.670 10.820 10.820
- OŠ Stična
40. OIS Tržič
- OŠ Tržič
17,858 ni podat.
41. OIS Velenje
- Oš Bratov Letonje 15.319 11.023 11.250
LEGENDA:
RU - RAZREDNI UČITELJ
PU - PREDMETNI UČITELJ
P - PROFESOR

22.535

13.681

12.911 maj 10% junij 5%
oktober
5%
16.963
18,5

17.000

11.546
13.535

11.222
13.535

18.560

9.778
9.070
10.890

9.514
9.720
11.710

15.141
19.855

11.201
11.552

11.144
11.552

11.198
11.885

11.646
12.920

18.462
21.082

12.442

12.462 maj 15% sept. 7,8%
14.599

15.905
17.269

11.352
11.300

11.669
11.668

15.520
14.090
17.000

10.460
10.240
13.300

12.620
14.520

16.140
17.000

11.730
11.300

11.730
11.400

27. OIS Ormož
- OŠ Ormož
28 OIS Piran - OŠ
- OŠ C. Kosmača
29 OIS Ptuj
- OŠ Destrnik
30. OIS Radovljica
- OŠ Lesce

18

15.771

11.562

18.073
19.792

13.441

20

133
130

12.254

18,5

24
20

134

132

35

131

18,5
133

134
135

22.454 ni podat.
17.762

P

135
28,9
20
10
25%

14.503

129

35
21

132
131
134
130
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GIBANJE OSEBNIH DOHODKOV UČITELJEV OSNOVNIH ŠOL JANUAR - OKTOBER 1981
OIS

Dohodek

v ceni na oddelek 1981
OD
MS

1. Brežice
423
346
2. Celje
448
382
3. Črnomelj
4. Domžale
435
416
429
318
5. G. Radgona
402
6. Grosuplje
7. Idrija
440
8. Ilirska Bistrica
476
392
9. Izola
10. Jesenice
410
487
11. Kamnik
12. Kočevje
398
389
13. Koper
442
14. Kranj
379
15. Krško
424
347
16. Laško
408
346
17. Lendava
18. Ljubljana
397
19. Ljutomer
305
20. Maribor
493
352
21. Metlika
22. Murska Sobota
391
313
426
23. Nova Gorica
24. Novo mesto
25. Ormož
393
302
26. Ptuj
410
311
27. Radovljica
459
28. Ribnica
29. Sevnica
422
394
30. Slov. Bistrica
311
31. Slov. Konjice
490
359
32. Šentjur
402
333
33. Škofja Loka
546
413
34. Šmarje
311
35. Tolmin
462
347
36. Trebnje
37. Tržič
38. Velenje
LEGENDA:
- DOH - dohodek
-OD - osebni dohodki
- MS - materialni stroški
- AM - amortizacija
- OIS - občinske izobraževalne skupnosti

poročevalec

AM

Razmerje
Doh:MS

48
37
37
20
45
41
37
53
39
39
42
48
39
66
45
95
38

31
36

41
69
34
31
46

33
33

29
52
55
42
49
49
72
41
80
46
45
57

20
24

93: 7
89:11
89:11

37
30
35
19

89:11
89:11
87:13
91: 9
82:18
90:10
91: 9
85:15

38

34
29
22

17
39

83

92: 8
83.17
91: 9
91: 9
92: 8
89:11
91: 9
87:13
89:11
82:18
91: 9
91: 9
88:12
91: 9
93: 7
90:10

Valorizacija
Realizirana
Še pred
Doh.
MS
Doh.
23.7
35,0

19

19

Tabela 2
v 000 din
Investicije stopnja
videna anuitete
MS
din
0,7

5
6,5
6
6

8,000
6.900
2.847
1.100
24.068
29
3.360
6.560
24.927
15.000
5.554

20
20

35

13.8

13,8

10
20

10
2
2,8
25

19

2,8
19

18
19,8
24
19,8

10
27,2
6

35
12

105.708

19,8
3,35
3,8
35
16,5

92.884
7.241
90.302

1,008
3,0
4

3,8

1,565

0,3
1,70

0,89

0,39
1,0
1,02
i0,25 + 250

2.800
2.792
18.863

4,5

0,7

0,11
23.275
13.285
25.619

0,19
0,66

0,80
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Iz

Skupščine

NOVI

SFRJ

PREDPISI

Gospodarjenje z
mora zagotoviti

investicijskimi
stalno

sredstvi

povečanje

dohodka

• Na podlagi pripomb in sugestij v široki javni razpravi so precej spremenjene in
dopolnjene določbe zakonskega projekta o razširjeni reprodukciji in minulem delu
• Delavci v temeljnih organizacijah uresničujejo vse pravice in odgovornosti o
pridobivanju, združevanju, vlaganju in uporabi investicijskih sredstev in pri razpolaganju z rezultati, ustvarjenimi z gospodarjenjem s temi sredstvi
• Med merili za oceno upravičenosti investicijskega vlaganja so uvrščene tudi
potrebe za povečanje izvoza blaga in storitev in zmanjševanje odvisnosti gospodarstva od uvoza surovin, reprodukcijskega materiala, tehnologije in energije
• Širše in popolneje izdelane določbe o odnosih v skupnem gospodarjenju
• Sredstva za osebne dohodke na podlagi minulega dela se določajo v okviru
skupnih sredstev za osebne dohodke, v odvisnosti od povečanja dohodka, ki je
rezultat gospodarjenja z družbenimi sredstvi
Posebna Komisija Zveznega
zbora Skupščine SFRJ je pripravila Predlog zakona o družbeni reprodukciji in minulem
delu (AS-392), ki vsebuje številne spremembe in dopolnitve
na podlagi pripomb, ki jih je
prinesla večmesečna javna
razprava o osnutku tega akta.
Poročilo o tej razpravi smo objavili v prejšnji številki Glasila.
Glede na veliko zanimanje in
pozornost, ki jo je ta sistemski
zakon vzbudil v javnosti, objavljamo v tej številki Glasila
vsebinske spremembe in dopolnitve, ki so bile vnesene v
predlog tega zakona (Osnutek
zakona smo objavili v Glasilu
aprila leta 1981).
Kot je predvideno naj bi bil
ta zakon sprejet do konca tega
skupščinskega mandata, v
aprilu letos.

in odgovornosti delavcev v
združenem delu pri upravljanju in gospodarjenju s sredstvi
za zboljšanje in razširjanje materialne osnove dela ter pri
ustvarjanju dela osebnega dohodka delavca na podlagi
upravljanja in gospodarjenja z
družbenimi sredstvi kot z minulim delom.
Z minulim delom so po tem
zakonu mišljena družbena
sredstva za proizvodnjo in druga delovna sredstva v družbeni
lastnini, ki jih kot stvari, materialne pravice in denarna sredstva uporabljajo delavci v
družbeni reprodukciji, ter obveznosti in odgovornosti, ki jih
imajo delavci pri upravljanju in
gospodarjenju s temi sredstvi.
Ta družbena sredstva uporabljajo delavci v temeljnih organizacijah združenega dela v
procesu dela in poslovanja,
UVODNE DOLOČBE
vlagajo v razvoj materialne
V skladu s pripombami v jav- osnove v tej temeljni organizani razpravi je v uvodnih določ- ciji ali združujejo za vlaganja v
bah zakona podrobneje dolo- razvoj materialne osnove dela
čeno kaj se z njim ureja in defi- v drugi temeljni organizaciji
združenega dela.
niran pojem minulega dela.
V predlogu zakona je prav
S stem zakonom so urejene
temeljne pravice, obveznosti tako določeno, da zaradi razvi20

janja in pospeševanja socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in nenehnega zboljševanja svojega
materialnega in družbenega
položaja, krepitve delovne in
socialne varnosti, izpopolnjevanja delovnih in ustvarjalnih
možnosti ter popolnejšega zadovoljevanja osebnih, skupnih
in splošnih družbenih potreb
in interesov, delavci v temeljni
organizaciji z upravljanjem in
gospodarjenjem z investicijskimi sredstvi ustvarjajo pogoje za nenehno povečevanje
dohodka svoje temeljne organizacije, skupno ustvarjenega
dohodka in celotnega družbenega dohodka.
Prav tako delavci v temeljni
organizaciji s svojim proizvajalnim in drugim ustvarjalnim
delom uresničujejo pravice,
obveznosti in odgovornosti pri
pridobivanju, združevanju vla-

ganju in uporabi investicijskih
sredstev ter pri razpolaganju z
rezultati, ki so jih dosegli pri
gospodarjenju s temi sredstvi.
ODNOSI PRI
GOSPODARJENJU Z
INVESTICIJSKIMI
SREDSTVI
V predlogu zakona je podrobneje izdelano vprašanje
določanja in razporejanja dela
dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti. Tako je predvideno, da delavci v temeljni
organizaciji odločajo o sredstvih za investicijska vlaganja,
ki jih izločajo iz dela dohodka,
ki je rezultat dela v izredno
ugodnih naravnih pogojih ali
rezultat izjemnih ugodnosti na
trgu ali drugih izjemnih ugodnosti pri pridobivanju dohodka, po osnovah in merilih, določenih s samoupravnim spo»ecooeooooeoc««
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razumom, sklenjenim v delov- njihovega izkoriščanja, kot tuni organizaciji ali sestavljeni di predloge samoupravnih
organizaciji združenega dela. sporazumov in pogodb s katePri uresničevanju investicij- rimi se zagotavljajo pogoji goskih vlaganj delavci v temeljni spodarjenja.
organizaciji združenega dela
med drugim zagotavljajo po- PRIDOBIVANJE
goje in določajo rok za prei- POVEČANEGA
skusno proizvodnjo in druge
priprave za začetek nove pro- DOHODKA V
izvodnje ali drugega družbe- DRUŽBENIH
nega dela.
DEJAVNOSTIH
Prav tako so v predlog zakoDelavci v temeljni organizana vnešena tri nova merila za
ustvarjanje pogojev za pove- ciji, ki opravljajo družbeno dečanje dohodka in to za zveča- javnost, po določbah tega zanje izvoza blaga in storitev, kona, pridobivajo povečani
zmanjševanje odvisnosti go- dohodek v odnosih svobodne
spodarstva od uvoznih suro- menjave dela v okviru in prek
vin, reprodukcijskega materia- samoupravne interesne skupla, tehnologije, energije in ra- nosti na podlagi prispevka, ki
cionalnejše izkoriščanje do- so ga dali s svojim delom k
rezultatom pri gospodarjenju z
mačih surovin in energije.
investicijskimi sredstvi, ki je
izražen v povečanju skupnega
DOLOČANJE
družbenega dohodka in ne saPOVEČANEGA
mo z rezultati svoje organizaDOHODKA
cije, kot je bilo predvideno v
osnutku zakona.
Z GOSPODARJENJEM
Razen tega je v to poglavje
Z INVESTICIJSKIMI
vnešenih nekaj novih določb.
SREDSTVI
Tako delavci v delovni skupnoPo predlogu zakona delavci sti delovne organizacije, sev temeljni organizaciji določa- stavljene organizacije združejo povečani dohodek temeljne nega dela, zadruge oziroma
organizacije na podlagi pri- poslovne skupnosti, pridobispevkov, ki so jih dali pri go- vajo povečan dohodek v odnospodarjenju z investicijskimi sih svobodne menjave dela na
sredstvi, po kazalcih, določe- podlagi prispevka, ki so ga s
nih z investicijsko odločitvijo v svojim delom dali s sprejetjem
skladu s samoupravnim sploš- investicijske odločitve in rezulnim aktom temeljne organiza- tati ustvarjenega investicijskega vlaganja, kot tudi z drugimi
cije.
Ko ugotavljajo ta prispevek rezultati pri gospodarjenju z
morajo delavci v temeljni orga- investicijskimi sredstvi temeljnizaciji primerjati povečanje ne ogranizacije, ki je uporabdohodka v primerjavi glede na ljala njihove storitve.
Prispevek se izraža v poravložena sredstva z dohodkom,
ki so ga v primerjavi z uporab- stu produktivnosti dela, je
ljenimi sredstvi dosegli v ob- poudarjeno v predlogu zakodobju pred uporabljanjem vlo- na, in na tej podlagi v povečaženih sredstev ter z dohod- nju dohodka ter v drugih prikom, ki so ga v primerjavi z čakovanih rezultatih, predviuporabljenimi sredstvi dosegle denih v investicijski odločitvi.
Če delavci v delovni skupnodruge temeljne organizacije
sti banke ali druge finančne
iste ali sorodne dejavnosti.
Poleg povečanega dohodka organizacije ter delavci v dedelavci ugotavljajo tudi druge lovni skupnosti iz 96. in 97.
pričakovane razultate, ki so člena zakona o združenem depredvideni v investicijski odlo- lu v odnosih svobodne menjačitvi. V tem poglavju je prav ve dela konkretno prispevajo h
tako podrobneje določeno v gospodarjenju z investicijskikaterih primerih delavci zač- mi sredstvi samoupravne ornejo postopek za ugotavljanje ganizacije ali skupnosti, ki je
odgovornosti pri določanju uporabljala njihove storitve,
vzrokov zaradi katerih ni bil pridobivajo povečani dohodek
uresničen povečan dohodek delovne skupnosti po prispevali drugi pričakovani rezultati, ku k rezultatom gospodarjenja
ki so predvideni v investicijski z investicijskimi sredstvi te organizacije.
odločitvi.
V določbah za sprejetje inDelavci v teh delovnih skupvesticijske odločitve je med nostih pridobivajo povečani
drugimi predvideno, da je dohodek v odnosih svobodne
predlagatelj investicijske odlo- menjave dela v sorazmerju s
produktivnosti
čitve dolžan, da s strokovno povečanjem
podlago med drugim predloži celotnega družbenega dela
tudi podatke o obstoječih ena- oziroma z razvojem celotne
kih zmogljivostih in o stopnji družbe in na tej podlagi s poporočevalec

večanjem celotnega družbe- obliko v kateri udeleženec zanega dohodka.
gotavlja potrebna sredstva
(denarna in druga materialna
sredstva, iz lastnega dohodka
ODNOSI PRI
ali iz drugih virov) in način njiSKUPNEM
hovega zagotavljanja, kot tudi
GOSPODARJENJU
jamstvo in druge garancije za
V primerjavi z osnutkom za- zagotovitev teh sredstev ter
kona so v predlogu prav tako odgovornosti, če ne izpolnijo
podrobneje obdelani odnosi o prevzetih obveznosti.
skupnem gospodarjenju v dePoleg tega je v posebni dojavnosti materijalne proizvod- ločbi predvideno, da temeljna
nje, gospodarske infrastruktu- organizacija predvidi s samoure in družbenih dejavnostih.
pravnim sporazumom obvezni
Temeljne organizacije v de- javni razpis za izbiro najugojavnostih materialne proizvod- dnejšega izvajalca del na invenje, po predlogu zakona, ure- sticijskem objektu.
sničujejo skupno gospodarjeZ določbami predloga zakonje, kadar združujejo investi- na so odpravljene tudi vse dicijska sredstva zaradi skupne- leme glede uresničevanja praga vlaganja za uresničevanje vic za povrnitev ali za nadomeskupnih ciljev in interesov do- stilo za gospodarjenje z zdruločenih s samoupravnim spo- ženimi sredstvi ali na drugi narazumom o temeljih plana in čin.
za ustvarjanje pogojev za trajTočneje je tudi določeno, da
nejše povezovanje v odnosih je pri skupnem gospodarjenju
delovnega, proizvajalnega, po- nezakonito vzpostaviti odnoslovnega in interesnega sode- se, s katerimi se odpravljajo ali
lovanja.
omejujejo pravice, obveznosti
Ta investicijska sredstva se in odgovornosti delavcev v tezdružujejo zlasti za razširitev meljni organizaciji ali temeljne
in zboljšanje materialne osno- organizacije, urejene v tem zave dela ene ali več temeljnih konu. Posebej pa s sklenitvijo
organizacij, ki ta sredstva samoupravnega sporazuma v
združujejo, ali za razširitev in katerem ni predvideno prenezboljšanje materialne osnove hanje udeležbe pri skupnem
dela druge temeljne organiza- dohodku, ko je temeljni orgacije, da se uresničijo skupaj nizaciji, ki je združila sredstva,
določeni interesi in cilji na povrnjena vrednost združenih
podlagi medsebojno usklaje- sredstev skupaj z nadomestinih razvojnih planov. Združu- lom za gospodarjenje z zdrujejo se tudi za razvoj določene ženimi sredstvi v okviru udedejavnosti v skladu z obvez- ležbe pri skupnem dohodku
nostmi, ki so jih temeljne orga- oziroma ko poteče v samounizacije prevzele na podlagi pravnem sporazumu določeni
samoupravnega sporazuma o rok, ne glede na to, kolikšen
temeljih plana samoupravne znesek vrednosti združenih
interesne skupnosti na po- sredstev je bil povrnjen. Razen
dročju materialne proizvodnje seveda če obveznosti niso bile
in za ustvarjanje ali za ustano- izpolnjene v roku iz samouvitev delovne organizacije, da pravnega sporazuma po krivdi
se razširi proizvodni proces, temeljne organizacije, ki godoseže boljša delovna in po- spodari z združenimi sredstvi.
Prav tako je nezakonita skleslovna povezanost in zaradi
drugih skupnih interesov. In nitev samoupravnega sporakončno se ta sredstva združu- zuma v katerem je določeno,
jejo tudi za skupno opravljanje da temeljna organizacija, ki je
gospodarskih dejavnosti v tuji- združila sredstva, pridrži pravini z ustanavljanjem podjetij co razpolaganja z združenimi
oziroma poslovnih enot v tuji- sredstvi. In nato če ni določeni, z vlaganjem teh sredstev v no, da ima temeljna organizatuja podjetja ter v druge oblike cija, ki združuje investicijska
vlaganja sredstev v tujini v sredstva, pravico do udeležbe
skladu z zveznim zakonom.
pri skupnem dohodku, razen
če so se delavci v njej z referendumom odrekli pravici do
CILJI SKUPNEGA
povrnitve
vrednosti združenih
GOSPODARJENJA
sredstev oziroma do nadomePo predlogu zakona je pre- stila za gospodarjenje s tako
dvideno, da ko temeljne orga- združenimi sredstvi.
V delu v katerem so urejena
nizacije urejajo pravice, obveznosti in odgovornosti pri vprašanja odgovornosti za
zagotavljanju
investicijskih škodljive posledice je med
sredstev, s samoupravnim drugim določeno, če se s
sporazumom zlasti določajo skupnim vlaganjem organizira
udeležbo vsakega izmed ude- nova organizacija združenega
ležencev pri zagotavljanju dela za opravljanje gospodarskupnega obsega sredstev, skih dejavnosti v tujini, vsebu21

je samoupravni sporazum o
združevanju njihovega dela v
tej organizaciji tudi pravice,
obveznosti in odgovornosti na
podlagi skupnega gospodarjenja, ki se nanašajo na to organizacijo v tujini.
V zvezi z združevanjem sredstev v okviru in prek bank je
določeno, da organ banke lahko sprejme sklep o uporabi
sredstev, ki se združujejo na
katerikoli podlagi ter se združujejo ali zbirajo v banki ali
prek banke in so namenjena za
investicijska vlaganja, samo če
je za to posebej pooblaščena
na način, ki je določen s samoupravnim sporazumom.
Po predlogu zakona pooblaščeni organ banke lahko postavi kot pogoj združevanje
dela in sredstev za uresničitev
določenega
investicijskega
vlaganja v primerih in ob pogojih, določenih s samoupravnim sporazumom, ki so ga članice banke sklenile v banki, in
z dogovorom o temeljih plana
družbenopolitične skupnosti.
V delu predloga zakona o
angažiranju sredstev občanov
je predvidena možnost, ne pa
obveznost, kot je bilo to določeno v osnutku zakona, da se v
temeljni organizaciji zasnuje
delovno razmerje z občanom,
ki daje sredstva v skladu z tretjim odstavkom 91. člena Zakona o združenem delu.
SKUPNO
GOSPODARJENJE
V DRUŽBENIH
DEJAVNOSTIH
Predlog zakona prav tako
ureja, da se odnosi svobodne
menjave dela lahko uresničujejo tudi v okviru ali prek krajevne skupnosti. Prav tako je
določena vloga interesne
skupnosti kot mesta sporazumevanja izvajalcev in uporabnikov storitev v razvoju družbene dejavnosti v celoti ali zagotavljanja investicijskih sredstev za te namene, kot tudi za
modernizacijo.
Prav tako je določeno, da
uporabniki in izvajalci storitev
med drugim zagotavljajo investicijska sredstva za razvoj
družbenih dejavnosti in iz na-
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menskih sredstev za uresničevanje konkretnih programov
za razširitev materialne osnove
dela temeljne organizacije izvajalca oziroma družbene
dejavnosti, ki se zagotavljajo
na podlagi združevanja sredstev uporabnikov s samoupravnim sporazumom ali v
obliki samoprispevka občanov.
Pri uresničevanju ciljev
skupnega gospodarjenja, po
predlogu zakona, uporabljajo
izvajalci in uporabniki storitev
za zboljšanje in razširitev materialne osnove dela družbenih
dejavnosti tudi sredstva družbenih ter drugih pravnih oseb
in občanov, ki se v skladu z
zakonom lahko uporabljajo
kot investicijska sredstva.
Predlog zakona podrobneje
določa tudi oblike uresničevanja pravic za povrnitev vrednosti združenih sredstev in nadomestilo za gospodarjenje z
njimi.
PRAVICA DELAVCA
DO DELA OSEBNEGA
DOHODKA NA
PODLAGI MINULEGA
DELA
Največ sprememb in dopolnitev je bilo narejenih v tistem
delu osnutka zakona, ki se nanaša na pravico delavca do dela osebnega dohodka na podlagi minulega dela. Predvsem
so podrobneje urejene določbe v katerih so merila in kriteriji za kvantifikacijo te pravice
delavca ter razčlenjeno tekoče
in minulo delo in to v materialni proizvodnji kot tudi v družbenih dejavnostih.
Sredstva za osebne dohodke na podlagi minulega dela,
po določbah novega zakona,
določajo delavci v temeljni organizaciji v okviru celotnih
sredstev za osebne dohodke,
odvisno od povečanja dohodka, ki je rezultat gospodarjenja
z družbenimi sredstvi.
Delavci v temeljni organizaciji materialne proizvodnje določajo sredstva za osebne dohodke na podlagi minulega
dela zlasti v odvisnosti od
uspešnosti pri upravljanju poslovanja svoje in druge organi-

zacije združenega dela v katere sestavi je temeljna organizacija, z odločanjem o rekonstrukciji, modernizaciji in drugih tehničnih zboljšavah, o
programih proizvodnje in delitvi dela ter o uporabi znanstvenih, tehničnih in tehnoloških
dosežkov in strokovnih izkušenj v delovnem procesu.
Ta sredstva se določajo tudi
v odvisnosti od uspešnosti pri
upravljanju s katerim se prispeva k prilagajanju dejavnosti
temeljne organizacije tržnim
pogojem oziroma družbeno
dogovorjeni delitvi dela; od
uspešnosti pri uporabi delovnih sredstev; od doseženih prihrankov pri materialu, surovinah, energiji in drugih prihrankov; od družbeno in ekonomsko smotrne in gospodarne
izrabe naravnih in drugih delovnih pogojev, kot tudi od obsega sredstev, ki so razporejena iz čistega dohodka temeljne organizacije za razširitev in
zboljšanje materialne osnove
dela in rezultatov, doseženih
pri gospodarjenju z investicijskimi sredstvi.
Delavci v temeljni organizaciji, ki opravljajo družbeno dejavnost ter delavci v delovnih
skupnostih določajo sredstva
za osebne dohodke na podlagi
minulega dela v skladu z obsegom, kakovostjo in vrsto dela,
s katerim so v odnosih svobodne menjave dela prispevali k
rezultatom gospodarjenja z
družbenimi sredstvi, toda
odvisno od povečanja dohodka temeljnih organizacij materialne proizvodnje, s katerimi
uresničujejo svobodno menjavo dela, od rasti družbene produktivnosti dela oziroma povečanja družbenega dohodka.
Ta sredstva lahko delavci
določajo tudi po prispevku, ki
so ga dali k rezultatom gospodarjenja z delovnimi sredstvi,
drugimi sredstvi, s katerimi
razpolaga njihova temeljna organizacija in z združenimi
sredstvi. Predlog zakona prav
tako ureja, da se povečani dohodek temeljne organizacije,
ki ni rezultat prispevka delavcev pri gospodarjenju z družbenimi sredstvi po osnovah in
merilih, ki so določena v skladu s tem zakonom, ne sme
uporabiti za uveljavljanje dela

njihovega osebnega dohodka
na podlagi minulega dela.
KAZALCI ZA
DOLOČANJE
SREDSTEV ZA
OSEBNE DOHODKE
NA PODLAGI
MINULEGA DELA
Ko je govor o kazalcih za
določanje sredstev za osebne
dohodke na podlagi minulega
dela sta iz prvotnega besedila
zakona izpadla dva kazalca:
akumulacija v primerjavi s številom delavcev, ki so sodelovali pri njenem uresničevanju in
povečani dohodek v primerjavi
s številom delavcev, ki so sodelovali pri gospodarjenju s
temi sredstvi. Namesto tega je
vnešen nov kazalec po katerem se prek odnosa povprečno ustvarjenih lastnih investicijskih sredstev na delavca
glede na povprečno uporabljena lastna delovna sredstva in
poslovanja izkazuje koliko je
temeljna organizacija prispevala k razširitvi družbenih
sredstev.
Dopolnjena je tudi določba
zakona o določanju sorazmerja po katerem se iz ustvarjenega čistega dohodka temeljne
organizacije razporejajo skupna sredstva za osebne dohodke. Tako delavci v planu temeljne organizacije določajo
to sorazmerje v okvirih, ki so
določeni z družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi o skupnih temeljih in merilih za razporejanje dohodka
in čistega dohodka.
V posebnem poglavju predloga zakona je podrobneje obdelano vprašanje prispevka
delavca pri gospodarjenju z
družbenimi sredstvi navedena
pa so tudi merila za določanje.
V prehodne in končne določbe je vnešena opredelitev v
kateri je predvideno, da se s
samoupravnim splošnim aktom, ki ureja razporejanje čistega dohodka temeljne organizacije in delitev sredstev za
osebne dohodke in skupno
porabo, urejajo tudi pogoji in
način prehoda na uveljavljanje
pravice na podlagi minulega
dela po določbah tega zakona.
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Dvomi

o smotrnosti

organizacijah

ustanavljanja sodišč v

združenega

dela

• Združeno delo naj samo odloča, če bo, glede, na svoje potrebe, ustanavljalo
sodišča združenega dela kot nove oblike samoupravnega sodstva, tako da njihovo
ustanavljanje ne bi bilo obvezno
• Predlog je tudi, da sodišč združenega dela ne bi ustanavljali v okviru organizacij
združenega dela, temveč le kot organe višjih organizacij združenega dela v okviru
panoge ali grupacije
• Tehnobirokratske strukture v združenem delu bi lahko pomembno vplivale na
sodišča združenega dela
• Zakon bi moral vsebovati načela o imuniteti sodnikov združenega dela in določbe
o trajanju njihovega mandata
• Oblikovanje sodišč združenega dela v organizacijah združenega dela bi lahko
povzročilo povečanje administracije, ki bi se razrasla tako kot število zaposlenih v
samoupravnih interesnih skupnostih
Predlog za izdajo zakona o
sodiščih združenega dela, z
Osnutkom zakona (AS 509), je
bil deležen velike pozornosti, o
njem pa je potekala tudi široka
javna razprava v delovnih telesih Zveznega zbora Skupščine
SFRJ, ki je sicer pristojen za
sprejetje omenjenega Zakona.
Med razpravo je bilo povedanih več kritičnih pripomb in
mnogo predlogov za preučitev
posamezih zakonskih rešitev.
Zvezni zbor je na seji 10. februarja sklenil, da sprejme samo Predlog za izdajo zakona,
medtem ko bo o njegovem
Osnutku glasoval na enem prihodnjih zasedanj.
Ker smo v skupščinskem Poročevalcu januarja objavili
povzetek Osnutka omenjenega Zakona, tokrat povzemamo
stališča skupščinskih delovnih
teles, saj bodo odločilno vplivala na oblikovanje teh zakonskih določb.
POLOŽAJ SODIŠČ
V ORGANIZACIJAH
ZDRUŽENEGA DELA
Odbor za družbenopolitične
odnose je največ pozornosti
namenil vprašanju, če bi morale organizacije združenega dela obvezno ustanavljati sodišča združenega dela. Z ustanavljanjem teh sodišč v organizacijah združenega dela in
delovnih skupnostih bi namreč
širili sedanjo mrežo sodišč
združenega dela. Ali ne bi bilo
smotrneje, so vprašali delegati, da bi z družbeno akcijo
spodbujali in aktivirali samoupravne organe in družbenopolitične organizacije v organizaporočevalec

cijah združenega dela za odpravljanje vzrokov zaradi katerih nastajajo spori in jih morajo obravnavati sodišča združenega dela.
Ob tem je bilo tudi rečeno,
da neustrezno stanje v organizacijah združenega dela ni posledica premajhnega števila
samoupravnih organizacijskih
oblik in institucij, temveč predvsem tega, ker te oblike in institucije ne delujejo dovolj
učinkovito. Zastavlja se tudi
vprašanje, kakšna bi bila v
praksi razmerja med sodišči,
ustanovljenimi v organizacijah
združenega dela, in samoupravni organi ter družbenopolitičnimi organizacijami, ki delujejo v teh organizacijah.
Člani Odbora so menili, naj
bi z zveznim zakonom, nato pa
z ustreznimi republiškimi in
pokrajinskimi zakoni, zagotovili normativne pogoje za kar
najbolj dosledno uresničevanje mesta in vloge sodišče
združenega dela v političnem
sistemu socialističnega samoupravljanja. To pomeni, da je
treba zagotoviti take pogoje, ki
bodo združenemu delu omogočili, da bo, skladno s svojimi
potrebami in možnostmi, ne
pa obvezno, ustanavljalo sodišča združenega dela kot nove
oblike samoupravnega sodstva.
Med razpravo so delegati
opozorili, da sedanja mreža
sodišč združenega dela ustreza predvsem teritorialnemu
načelu, predlagani Osnutek
zakona pa glede ustanavljanja
sodišč upošteva proizvodno
oziroma funkcionalno načelo.
Omenjeno proizvodno načelo

pa je pogosto omejeno s teritorialnim, saj skoraj vedno
predvideva ustanavljanje sodišč v organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih
v okviru iste občine. Drugače
rečeno, zastavlja se vprašanje,
zakaj ni dovoljena in zapisana
tudi možnost, da bi se skupna
sodišča v organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih ustanavljala tudi v tistih
primerih, ko bi delovala na širšem območju od občinskega
(v okviru republike ali pokrajine). To je še posebej pomembno za sestavljene organizacije
združenega dela in druge oblike združevaja dela in sredstev.
ZAGOTAVLJANJE
POGOJEV ZA DELO
SODIŠČ
Delegati omenjenega Odbora so precej pozornosti med
razpravo namenili tudi delovnim pogojem in organizaciji
administrativno - strokovnih
del sodišč združenega dela.
Poudarili so, da služba, ki bi
opravljala ta dela, zahteva
znatna materialna sredstva,
kar bo lahko dodatno obremenilo združeno delo. Mimo tega
je odprto tudi vprašanje, katere pogoje je treba izpolniti, da
ta služba ne bo pod vplivom
struktur, ki so udeleženci v
sporu pred sodiščem združenega dela. Če bi namreč ista

služba, ki je sodelovala v prizadeti organizaciji združenega
dela, pripravljala gradivo tudi
za sodišče, potem ni mogoče
prezreti možnih vplivov te
službe na odločitve sodišča
združenega dela.
Delegati so poudarili, da bi
na ta način tehnobirokratska
struktura v združenem delu
lahko pomembno vplivala tudi
na sodišča združenega dela.
To pa bi lahko zmanjšalo njihovo neodvisnost, tako da bi
prišlo do dvomov o njihovi potrebnosti. Mimo tega pa tudi ni
jasno, če bi delavci v tej službi
lahko, poleg svojih sedanjih
del in nalog, učinkovito opravljali tudi te naloge.
Med razpravo je bilo rečeno,
da bi moral Zakon vsebovati
načela o imuniteti sodnikov
sodišč združenega dela in o
dolžini trajanja njihovega
mandata. To bi prispevalo k
samostojnejšemu in neodvisnejšemu delu nosilcev teh
funkcij, po izteku določenega
časovnega obdobja pa bi tudi
omogočilo njihovo zamenjavo.
Na seji Odbora so delegati
nadalje opozorili, da so pravila
o postopkih pred sodišči združenega dela v zakonskem
Osnutku ponekod preveč podrobno navedena, formalizirana in v glavnem preobsežna.
To lahko povzroči počasno reševanje sporov pred temi sodišči. Taka pravila namreč, ki
bolj ustrezajo rednim sodi-

S STALIŠČA DELOVNIH TELES ZVEZNEGA ZBORA
0 PREDLOGU ZA IZDAJO ZAKONA O SODIŠČIH SDRUŽE
n
S NEGA DELA - AS-509
&o9606oooooco99oooeoeooec«o90oe©oooc«cod
23

ščem, terjajo od udeležencev v
postopku tudi poznavanje posebnih pravnih disciplin. Posebej to velja za sodnike, ki v
največjem številu primerov niso profesionalci.
Zakaj lahko delavec kot posameznik pred sodiščem združenega dela sproži samo postopek zaradi varstva svoje samoupravne pravice, je bilo nadaljnje odprfo vprašanje na seji Odbora. Zakaj ne bi smel delavec zahtevati tudi varstva samoupravljanja in družbene
lastnine? Delegati so namreč
sodili, da bi delavec moral
imeti tudi pravico, da kot posameznik sproži postopek v primerih, ko je treba zavarovati
samoupravne odnose v celoti
in družbeno lastnino, saj to
ustreza njegovi ustavno določeni vlogi in položaju.
Sodišča v okviru
panoge ali grupacije
Odbor za delo, zdravstvo in
socialno politiko je prav tako
dvomil, če je smotrno predvideti ustanavljanje sodišč združenega dela v organizacijah
združenega dela. Delegati so
menili, da bi morali zaradi zagotavljanja objektivnosti razpravljanja in odločanja presoditi predlog, da bi sodišča
ustanavljali v organizacijah
združenega dela. Po njihovem
bi jih lahko ustanavljali izključno v okviru panoge ali grupacije, in sicer za tiste organizacije združenega dela, ki imajo
sedež na območju posamezne
občine.
Kot je bilo rečeno med razpravo na seji tega Odbora, lahko predvidevamo, da bo posebej v manjših organizacijah
združenega dela težko izvoliti
sodnike in porotnike, ki med
rednim delom niso povezani z
delom in poslovanjem katerega od organov v svojem delovnem okolju - z disciplinsko komisijo, pravno službo, računovodstvom, kadrovsko službo,
direktorjem itd. Gre namreč za
to, da bo težko izbrati tiste ljudi, ki niso odvisni od vpliva
omenjenih organov in drugih
služb ali posameznikov na vodilnih položajih.
Po mnenju delegatov ni dovolj jasno urejeno tudi vprašanje, katero sodišče združenega dela bo na prvi stopnji pristojno za delavce, zaposlene v
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obratih in poslovnih enotah, ki
so na območju drugih občin,
republik ali pokrajin. Delegati
so obravnavali na primer delovni organizaciji Varteks in
Borovo. Takih delavcev pa je v
Jugoslaviji okoli 350.000. Zaradi njih bi morala biti pristojnost sodišč na prvi stopnji jasno določena, da bi se enotno
uporabljala za vso državo.
Ob upoštevanju, da se postopek pred sodišči združenega dela v večini primerov začne po obravnavanju na delavskem svetu, zboru delovnih
ljudi, disciplinski komisiji ali
komisiji samoupravne delavske kontrole, se zastavlja tudi
vprašanje, kako bo sodišče
združenega dela v organizaciji
združenega dela lahko odločalo brez vpliva vseh teh organov. Ali jim bo lahko nadrejeno
in bo lahko po prostem preudarku sprejelo neodvisen
sklep? Za zagotavljanje dela
disciplinskih komisij na primer
Zakon o združenem delu predpisuje, kako morajo pri delu
teh komisij sodelovati tudi
predstavniki, ki niso delavci
prizadete delovne organizacije.
Omenjeno je tudi bilo, da
imajo v zdravstvenih organizacijah častna razsodišča, zelo
slabo pa delajo prav zaradi tega, ker so člani teh razsodišč
izvoljeni iz vrst delavcev posamezne organizacije. Zato bi
morali predvideti vse možnosti, so se zavzeli delegati, da
bosta zagotovljeni objektivnost in svobodno sojenje, da
bi na ta način tudi preprečili
vsakršno možnost uresničitve
pregovora »kadija toži - kadija
sodi.«
Delegati so posebej opozorili, da bo ustanavljanje sodišč v
organizacijah združenega dela
povzročilo večanje administracije, tako da bo nastal podoben položaj kot v delovnih
skupnostih samoupravnih interesnih skupnosti, kjer je zelo
naraslo število zaposlenih.
Večje administriranje pa bi zahtevalo tudi več sredstev za
osebne dohodke, nove prostore in podobno.
Pri volitvah sodnikov sodišč,
ki odločajo na prvi stopnji, bi
morali vsekakor upoštevati vsa
ta opozorila.
Osnutek zakona tudi ne
omenja sestavljenih organiza-

cij združenega dela, čeprav bi
jih moral.
Ne nazadnje pa so delegati
tega Odbora poudarili, da bi
moral zvezni zakon na tem področju vsebovati le načela o
ustanavljanju in pristojnosti
sodišč združenega dela, vse
drugo pa naj bi predpisali republiški oziroma pokrajinski
predpisi, saj to sodi v njihovo
pristojnost.

primer, predvideno je, da bi
sodišča združenega dela lahko
ocenjevala zakonitost posameznih odločitev občinskih
skupščin. Tega pooblastila pa
sodišča združenega dela ne bi
smela imeti, saj ne gre samo za
ocenjevanje zakonitosti, temveč tudi za upravičenost in
smotrnost sprejetja posameznega sklepa občinske skupščine.

NADALJNJA
UVELJAVITEV
OBSTOJEČEGA
SAMOUPRAVNEGA
SODSTVA
Zakonodajnopravna komisija je poudarila, da so se sodišča združenega dela že precej
uveljavila, čeprav še ni bila izpeljana ustrezna delitev dela in
pristojnosti med rednim in samoupravnim sodstvom. Zaradi
tega je ena ključnih nalog na
tem področju spodbujanje nadaljnjega uveljavljanja samoupravnega sodstva, katerega
steber so obstoje,ča sodišča
združenega dela, ne pa oblikovanje povsem novega sistema
samoupravnega sodstva.
Delegati te Komisije so najbolj zamerili predlagatelju Zakona, da se preveč natančno
spušča v urejanje organizacije,
pristojnosti in sestave sodišč
združenega dela. Kakor so
opozorili, so na ta način prekoračene ustavne pristojnosti
federalne regulative na tem
področju. Po ustavi SFRJ se
namreč lahko ta vprašanja
uredijo z zveznim zakonom le
načelno, ne pa podrobno.
Več pripomb je bilo tudi na
račun predvidenega postopka
pred sodišči združenega dela.
Besedilo Osnutka zakona ga
podrobno ureja, zraven pa še
omenja, da se vprašanja, ki niso ururejena po tem Zakonu,
rešujejo po Zakonu o pravdnem postopku. Delegati Zakonodaj nopravne komisije so
menili, da načela pravdnega
postopka niso v skladu s koncepcijo sodišč združenega dela in temeljnimi cilji vodenja
sodnega postopka na teh sodiščih. Samoupravno sodstvo bi
se tudi zelo težko znašlo pri
praktičnem izvajanju zapletenih pravdnih postopkov.
Glede pristojnosti sodišč
združenega dela so delegati
opozorili na več nejasnosti. Na

PRESOJA
POSAMEZNIH
ODLOČITEV
ODBOR ZA PRAVOSODJE,
ki je tudi predlagatelj omenjena Zakona, se je na posebni
seji seznanil z razpravo o
Predlogu za izdajo zakona o
sodiščih združenega dela. Delegati so ugotovili, da so bile
zakonske rešitve deležne velikega zanimanja, o njih je potekala razprava na pristojnih telesih Zveznega zbora Skupščine SFRJ in na ustreznih delovnih telesih skupščin republik
in pokrajin. Posebej se je za
besedilo Zakona zanimala tudi
Zveza sindikatov Jugoslavije
glede na svojo vlogo pri uresničevanju samoupravljanja in
s tem tudi samoupravnega
izvajanja sodne funkcije. O nalogah sindikata in smereh nadaljnje dejavnosti na tem področju, kakor tudi o postopku
vodenja javne razprave v okviru sindikalnih organizacij je
razpravljalo tudi Predsedstvo
Sveta ZSJ.
Ob upoštevanju prvih stališč
razprave, so delegati sklenili,
da je treba podrobno preučiti
predlagane rešitve v Osnutku
zakona. Predvsem gre za konkretne oblike organiziranja sodišč združenega dela, kakor
tudi za vprašanja glede samostojnosti in neodvisnosti pri
opravljanju sodne funkcije,
imunitete delavcev ki opravljajo sodno funkcijo, nujnost
poenostavljanja sodnega postopka in podobno.
Zaradi tega je Odbor sklenil,
da bo predlagal Zveznemu
zboru, naj Zakon sprejme v trifaznem postopku. Najprej naj
sprejme Predlog za izdajo zakona, nato novo besedilo
Osnutka zakona, ki ga bo Odbor pripravil v skladu s stališči
in mnenji, povedanimi med
razpravo, v zadnji fazi pa naj
odloča o sprejetju Zakona.
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IZVAJANJE ZAKONOV

Delovanje enotnega jugoslovanskega trga
je obremenjeno

s številnimi

slabostmi

• Temeljni razlogi za spodkopavanje enotnega jugoslovanskega trga so v neuravnovešenih blagovnodenarnih odnosih, kar je posledica strukturnih neskladij, plačilnobilančnih težav in visoke inflacije
• Z določbami 15 sistemskih zakonov ni urejeno to področje, predpisi pa se ne
spoštujejo ali se neustrezno uporabljajo
• Vse bolj poudarjeni pojavi monopolizma, zapiranja v lastne okvire, različnih
pogojevanj za nakup blaga, zadrževanja blaga v skladiščih in podobno
• K poslabšanim odnosom na trgu vse bolj prispevajo tudi pojmovanja, da je
povečanje cen najučinkovitejši način reševanja subjektivnih problemov v proizvodnji
• Ocenjeno je, da ni potrebe za sprejetje posebnega zakona o temeljnih razmerjih, s
katerimi se zagotavlja enotni trg
Številni problemi v delovanju enotnega jugoslovanskega
trga izvirajo predvsem iz določenih materialnih odnosov na
trgu in v gospodarstvu kot tudi
iz neustrezne uporabe veljavnih sistemskih rešitev, posebej
tistih, s katerimi se neposredno urejajo razmerja na področju trga. Na mnogih področjih družbene reprodukcije
ne delujejo nekatere zelo pomembne institucije gospodarskega sistema, kar ima za posledico počasno uveljavljanje
posameznih zakonskih določb, posebej kadar je govor o
deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino, sistemu
cen, združevanju dela in sredstev in podobno. H kopičenju
težav v delovanju skupnega
trga prispeva tudi nedosledno
obnašanje organizacij združenega dela, družbenopolitičnih
skupnosti in njihovih organov
pri izvajanju sistemskih rešitev
s katerimi se ureja to gradivo.
Te ugotovitve so poudarjene
v Analizi o izvrševanju določb
izdanih zakonov in o potrebi,
da se izda poseben zakon o
urejanju temeljnih razmerij, s
katerimi se zagotavlja enotnost jugoslovanskega trga, ki
jo je Zvezni izvršni svet poslal v
obravnavo delegatom v Skupščini SFRJ (analizo je pripravil
Zvezni sekretariat za trg in
splošne gospodarske zadeve).
Analiza je eno izmed prednostnih vprašanj, ki ga mora Zvezni
zbor obravnavati med letom.
Poleg pregleda določb Ustave SFRJ in Zakona o združenem delu s katerim se ureja
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enotni jugoslovanski trg, vsebuje analiza tudi pregled 15 sistemskih zakonov, ki v svojih
posameznih določbah urejajo
to gradivo, kot tudi oceno izvajanja določb sprejetih sistemskih zakonov s katerimi se ureja to področje.

tudi na področje ekonomskih
odnosov s tujino.
Posebni problemi v planiranju se pojavljajo tudi zaradi
premajhne realnosti planov.
BREZVESTNO
OBNAŠANJE OZD V
PROMETU
Na področju prometa blaga
in storitev so pogosti pojavi krnjenja enotnega jugoslovanskega trga - je ocena izvajanja
Zakona o temeljih poslovanja
organizacij združenega dela s
področja prometa blaga in
storitev in o sistemu ukrepov
s katerimi se preprečuje krnjenje enotnosti jugoslovanskega trga, v kateri so bili navedeni tudi ustrezni primeri
zapiranja trga. Tako so med
drugim zabeleženi primeri, da
so delovne organizacije, katerih izdelki so deficitarni na
trgu, svoje izdelke prodajale
predvsem kupcem v okviru republiških, pokrajinskih, pogosto pa tudi regionalnih območij in to izključno prek lastnih
prometnih organizacij. So tudi
pojavi, da se plasma posameznih deficitarnih izdelkov veže
ali pogojuje s prodajo drugega

blaga, za katerega ni ustreznega povpraševanja.
Nekatere delovne organizacije usmerjajo svoje proizvode
prek lastnih razkladišč, prodajaln ali prometnih organizacij s
čemer odtegujejo prodajo blaga prejšnjim kupcem.
Pogosti so tudi pojavi, da se
dobava posameznega blaga
pogojuje z vezanjem dinarskih
sredstev za investicije, s plačevanjem v naprej ne glede na
veljavne roke, deviznim kritjem
ali z ustrezno dinarsko protivrednostjo.
Dogaja se, da se blago zadržuje v skladiščih, ker se pričakuje povišanje cen ali, da se na
ta način pritiska na organe, ki
so pristojni za oblikovanje cen.
Omenjen je tudi primer velike prometne organizacije, ki
izkoriščajo svoj položaj na
trgu in pogojujejo nakup blaga
z raznimi zahtevami - nudijo
prodajne pogoje, ki so ugodnejši od predpisanih, z vezanjem sredstev za graditev poslovnega prostora in podobno.
Prav tako se tudi srečujemo
z zapiranjem trga v okviru velikih proizvodno-prometnih sistemov, ki preskrbujejo velika
potrošniška središča ali širša

OTEŽENO
PLANIRANJE
Ko je govor o izvajanju Zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o Družbenem planu Jugoslavije je
poudarjeno, da je delovanje sistema planiranja še naprej
obremenjeno s številnimi težavami, čeprav so bili doseženi
pomembni rezultati. Eden temeljnih problemov je slaba razvitost dohodkovnih odnosov
v združenem delu na načelih
Zakona o združenem delu, temu pa se pridružuje še vprašanje razpolaganje z dohodkom
temeljnih organizacij združenega dela in njihov vpliv na
odnose v družbeni reprodukciji. Planiranje je, je poudarjeno
v analizi, največkrat formalno
če ni združevanja sredstev zaradi uresničevanja skupnih
razvojnih ciljev. Vzpostavitev
dohodkovnih odnosov, ki so
zasnovani na združevanju in
afirmiraju dohodka kot temeljoeoaceooocooccooooooosooocoso«
ne planske kategorije pa seve- r
da otežujejo negativne težnje
gospodarskih gibanj v državi S ANALIZA O IZVRŠEVANJU DOLOČB IZDANIH ZAKONOV
in v svetu, kot tudi obstoječa 0 IN O POTREBI, DA SE IZDA POSEBEN ZAKON O UREJANJU TEMELJNIH RAZMERIJ, S KATERIMI SE ZAGOTAVstrukturna neskladja.
LJA ENOTNOST JUGOSLOVANSKEGA TRGA
Vse to prispeva, da se usklajevanje planov uresničuje z velikimi težavami, kar se prenaša
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območja (takšni sistemi narekujejo pogoje prodaje in pogojujejo nakup s prodajo svojih
izdelkov).
Inšpekcijski organi so zaradi
pomanjkanja dokazov težko
odkrivali nosilce teh pojavov.
V zadnjem času je opaziti tudi
prakso, da se takšna dejanja
pogosto prikrivajo s samoupravnimi sporazumi o združevanju dela in sredstev, ki v
glavnem rabijo le kot krinka za
kritje protizakonitega poslovanja. Z druge strani pa delovne
organizacije, ki so oškodovane
zelo redko zahtevajo varstvo
svojih interesov, čeprav jim zakon to omogoča, ne želijo motiti poslovnih odnosov, dajejo
pa tudi prednost dobavi blaga,
ne glede na pogoje.
Vzroki za takšne pojave so
po analizi predvsem v neusklajenih
denarno-blagovnih
odnosih, strukturnih neusklajenostih, težavah v plačilni bilanci države, kot tudi v visoki
stopnji inflacije, z druge strani
pa v neustrezni uporabi zakonskih določil in obnašanju organizacij združenega dela, kot
tudi v družbenopolitičnih
skupnostih, ki tolerirajo takšne
pojave, pogosto pa jih tudi
podpirajo.
MONOPOLNI POLOŽAJ
VELIKIH ORGANIZACIJ
Vse pogostejša je praksa, da
prihajajo prek samoupravnih
sporazumov o združevanju dela in sredstev do izraza monopolistične težnje v prometu
blaga in storitev-je poudarjeno v analizi ob uresničevanju
Zakona o zatiranju nelojalne
konkurence in monopolnih
sporazumov. V prid takšni
ugotovitvi so našteti pojavi zapiranja velikih delovnih organizacij v lastne okvire oziroma
postavljanje posebnih pogojev
teh organizacij v prometu blaga (na primer, da storitve, ki
spremljajo promet blaga - prevoz, kontrola kakovosti in količine, skladiščenje - opravljajo
prek organizacij združenega
dela z določenega področja).
Prav tako zaupa prometnim
organizacijam v okviru delovne organizacije aii sestavljene
organizacije združenega dela
plasma vseh svojih izdelkov,
kot tudi vse nakupe za proizvodne organizacije v okviru
teh sistemov.
Monopolni sporazumi se
največkrat uresničujejo brez
pisanih dokumentov in je težko odkriti kršilce tega zakona.
Na podlagi Zakona o omejitvi trga in prostega prometa
blaga in storitev, ki imajo pomen za vso državo je Zvezni
izvršni svet, je poudarjeno v
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analizi, večkrat sprejel razne
predpise. Tako je bil v letih
1978, 1979 in 1981 sprejet
predpis s katerim je bila prepovedana uporaba pšenice iz
tekoče letine za proizvodnjo
krmil in za hrano za živino. Leta 1980 pa je bil sprejet odlok o
prepovedi prometa kurilnega
olja za gospodinjstvo (tip EL in
LS). Temeljnim organizacijam
je prepovedana uporaba rastlinskih olj in svinjske masti v
industriji (kot tehničnih maščob).
Med letošnjim letom je s
predpisi urejeno področje
transporta. Z uvedbo o obveznem roku, v katerem so organizacije združenega dela, ki
uporabljajo storitve prevoza
blaga po železnici, dolžne da
nakladajo oziroma razkladajo
blago, s tem pa bo precej
skrajšana pot blaga od proizvodne do prometne organizacije.

veznem združevanju dela in
sredstev organizacij združenega dela, ki se ukvarjajo s
prometom blaga in storitev s
proizvodnimi organizacijami
združenega dela se le-ta uporablja od 1. januarja 1981, s
tem da je predvidena realizacija posameznih določb postopoma celo do leta 1983. Ob
koncu tega leta morajo organizacije združenega dela s področja prometa, ki so po določbah tega zakona dolžne,
samoupravne sporazume in
pogodbe o trajnem sodelovanju uskladiti z določbami tega
zakona. Samoupravni sporazumi so evidentirani pri gospodarskih zbornicah v republikah oziroma pokrajinah in
šele na podlagi opravljenega
posla bo ocenjeno izvajanje
določb tega zakona, ki se nanašajo na delovanje enotnega
jugoslovanskega trga.

ZAPIRANJE
IN PREUSMERJANJE
BLAGOVNIH TOKOV
Kar zadeva Zakon o temeljih
sistema cen in o družbeni
kontroli cen je nespoštovanje
njegovih določb oziroma sprejete politike cen, meril in načina oblikovanja cen, kot tudi
njihove kontrole cen, pripeljalo do najizrazitejših motenj.
Tako prihaja do poostritve
odnosov v primarni delitvi in
do motenj v gospodarjenju in
tako so posamezne organizacije združenega dela v različnem ekonomskem položaju.
Nedosledna uporaba določb
tega zakona vpliva na preskrbIjenost trga in ima za posledico zapiranje in preusmerjanje
blagovnih tokov in s tem v zvezi težave pri delovanju enotnega trga.
Različno obnašanje tistih, ki
sprejemajo odločitve o cenah
pripelje do različnega oblikovanja cen - glede na pogoje
trga oziroma zaradi določene
stopnje družbene kontrole.
Razdelitev pristojnosti pri oblikovanju cen pa omogoča, da
so cene za iste proizvode in
storitve različne. Na ta način
so temeljne organizacije v
neenakem položaju na trgu,
kot tudi pri pridobivanju dohodka.
Motenje pri delovanju trga
čedalje bolj prispevajo k zavesti in praksi, da se s povečanjem cen najučinkovitejše rešujejo subjektivni problemi
proizvodnje.
Obstoječa praksa v zvezi z
uporabo zakona o cenah opozarja, da je potrebna njegova
vsestranska analiza.
Kar pa zadeva Zakon o ob-

NEENAKOMERNA
PRESKRBA TRGA
Ko je govor o Zakonu o prometu blaga in storitev s tujino
so primeri, da se s proizvodi, ki
jih ni dovolj na trgu, zaradi česar se domača proizvodnja celo preveč ščiti, oskrbujejo samo določena področja ali pa
se srečujemo z neenakimi pogoji pri preskrbi s temi proizvodi (glede kakovosti, asortimana, cene). S tem se ustvarja
monopolni položaj ene ali več
proizvodnih organizacij, iz ene
ali več republik ali pokrajin,
kar direktno vpliva na enakomerno preskrbno trga.
Zaradi preprečevanja takšnih pojavov so bile v letu 1980
sprejete določene opredelitve
o vlogi in funkciji blagovnega
režima na področju zaščite domačega gospodarstva. S tem
namenom izhaja opredelitev
za zavarovanje določenega
blaga z blagovnimi in deviznimi kontingenti iz skupnega interesa tako proizvajalcev kot
porabnikov tega blaga, ki bodo z vlaganjem v razvoj in v
okviru skupnih določenih materialnih bilanc za to blago,
vnaprej določili pogoje tako
glede proizvodnje kot tudi glede preskrbe in sicer na dolgoročni podlagi. To je kot osnova
vključeno tudi v nov predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah veljavnega zakona o
prometu blaga in storitev s tujino ter v predlog novega dolgoročnega programa urejanja
izvoza in uvoza blaga.
Kot je poudarjeno v analizi je
to dober način odpravljanja
možnosti monopolitičnih pozicij proizvajalcev, katerih proizvodnja je bila zavarovana,
hkrati pa bo spodbuda za

skupna vlaganja v razvoj te
proizvodnje.
VZPOREDNOST
PRISTOJNOSTI
PRI PRIDOBIVANJU
DEVIZ
Mnoge določbe Zakona o
deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino se težko in počasi uresničujejo in
prav zaradi tega prav zdaj
zvezni sveti obravnavajo tiste
točke, ki ne ustrezajo, kar bo
vplivalo na usklajevanje zakonskih rešitev s prakso.
V analizi je predvsem poudarek na neustrezni uporabi
določb, ki se nanašajo na plačilnobilančne pozicije republik
in pokrajin. Namesto, da rabijo
kot podlaga za uresničevanje
skupne devizne politike in da
krepijo materialno odgovornost republik in pokrajin za
uresničevanje ciljev in nalog
skupne devizne politike države, se plačilnobilančne pozicije spreminjajo v plačilne bilance republik in pokrajin in zelo
vplivajo na razbijanje enotnega gospodarskega področja
države (zapiranje v regionalne
okvire, preusmerjanje že sprejetih odnosov med organizacijami združenega dela in
drugo).
Problem izvajanja tega zakona je tudi v tem, ker posamezne določbe niso dovolj podrobne (67. in 68. člen) pa so
posamezni odnosi na tem področju urejeni na drug način,
kot pa je to predvideno z zakonom. Iz tega izvira, da s samoupravnimi sporazumi niso
objektivizirana in razčlenjena
merila za sodelovanje organizacije združenega dela v skupno ustvarjenem deviznem prilivu, kot tudi, da se devize združujejo tudi za namene, ki niso
predvideni v zakonu.
V zvezi s pridobivanjem,
združevanjem in razpolaganjem z devizami je opaziti
vzporednost pristojnih samoupravnih interesnih skupnosti
in Interesne skupnosti Jugoslavije z ene strani ter republiških in pokrajinskih organov
ter organov federacije na drugi
strani. Praksa planiranja ekonomskih odnosov s tujino odstopa od določb zakona, k čemur prispeva tudi dejstvo, da v
organizacijah združenega dela
ni zgrajeno skupno planiranje,
da bi se na podlagi teh planov
določala plačilnobilančna pozicija določenega področja. V
planih so prav tako uvozne potrebe preveč poudarjene, da bi
si zagotovili več uvoznih pravic in večji delež v deficitu.
Kar zadeva usklajevanje planov ekonomskih odnosov orporočevalec

ganizacij združenega dela s
tujino poteka v okviru samoupravnih interesnih skupnosti,
ne pa v okviru reprodukcijskih
celot, kar prispeva k nerealnemu planiranju.

NEUPRAVIČENO
ŠIRJENJE
SELEKTIVNIH
KREDITOV
V dosedanji aktivnosti Narodne banke Jugoslavije se je
kreditna politika izvajala na
enoten način na vsem območju Jugoslavije, pri izvajanju selektivne kreditne politike pa so
se pokazali elementi spodkopavanja enotnega trga, je poudarjeno v analizi pri oceni realizacije Zakona o Narodni
banki Jugoslavije in enotnem
monetarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin.
Problem je v tem, ker se postopoma razblinja merilo selektivnosti pa so največkrat
neopravičeno razširjene vrste
in nameni teh kreditov. Če
upoštevamo še nizke obresti
na te kredite, potem je to favoriziranje posameznih organov
in področij, s čimer se ustvarjajo enaki pogoji za pridobivanje in delitev dohodka.
Tudi določbe Zakona o temeljih kreditnega in bančnega sistema se v praksi uporabljajo z določenimi odstopanji.
Tako se dogaja, da banke pri
kreiranju in izvajanju poslovne
politike dajejo prednost komitentom s svojega področja, kar
pa ne pomeni, da ne sodelujejo tudi s komitenti s širših področij, katerih sodelovanje se

poročevalec

ujema s poslovnimi programi.
Takšna teritorizacija in zapiranje denarnih tokov je posledica še vedno premajhne integriranosti gospodarstva izven
meja ožjih družbenopolitičnih
skupnosti.
Ko je govor o selektivnih ciljih kreditne politike, se bodo
le-ti ustvarjali prek samoupravnih sporazumov bank, na
podlagi katerih se bodo
usmerjala sredstva za te namene. Selektivna kreditna politika
se bo delno ustvarjala tudi
prek primarne emisije, tako da
bo celoten sistem financiranja
selektivnih namenov zasnovan
na kolektivno drugi podlagi
(monetarizacija vrednostnih
papirjev s selektivnim značajem, ki jih izdajajo organizacije
združenega dela ali njihove interne banke, pa tudi z dajanjem kreditov na podlagi določenih listin),
V družbenem planu države
je določeno, da se bodo postopno zoževali selektivni nameni iz primarne emisije (na
podlagi meril, ki jih vsako leto
določa Skupščina SFRJ), tako
da bo do konca leta 1983 selektivni način kreditiranja nadomeščen z monetarizacijo s
selektivnim značaiem.
Zakon o denarnem sistemu
po analizi ureja tudi vprašanja,
ki so določena v prej omenjenih zakonih o Narodni banki
Jugoslavije in o kreditnem in
bančnem sistemu, tako da
predstavljajo zaokroženo zakonsko regulativo.
Vendar je pri izvajanju tega
zakona precej težav predvsem
zaradi nezadovoljive stopnje
razvoja proizvajalnih sil, stanja
organizacij in poslovne povezanosti gospodarskih subjektov,

NEUSKLAJENA
DAVČNA POLITIKA
Določbe Carinskega zakona, ki se nanašajo na delovanje trga, izvaja Zvezni izvršni
svet prek svojih odlokov ob soglasju republik in pokrajin in
to s povečanjem oziroma
zmanjšanjem carinskih stopenj za kmetijske proizvode.
Za razliko od osnov o carinskem sistemu zaščite, ki se dosledno izvaja, se določbe, s katerimi je urejen mehanizem carinskih povračil in drugih ukrepov spodbujanja izvoza, v
praksi realizirajo z nekaterimi
negativnimi učinki, posebej
kadar je govor o prilagodljivosti spodbujevalnega sistema z
neprestanimi spremembami
na svetovnem trgu.
V zvezi z Zakonom o obdavčevanju proizvodov in storitev
v prometu je v analizi poudarjeno, da sistemske rešitve
davčne in fiskalne politike
omogočajo enotno delovanje
sistema obdavčevanja, ali da
se s politiko posebnih davkov
(v pristojnosti republik, pokrajin in občin) negativno učinkuje na delovanje enotnega jugoslovanskega trga. Posebne
davčne stopnje niso enake v
vseh območjih, ker pa veljajo
samo v okviru družbenopolitične skupnosti, ki jih je sprejela, različno vplivajo na cene
istih proizvodov v maloprodaji,
s čimer so proizvajalci v neenakem položaju na trgu.
Zaradi tega se vsiljuje potreba, da republike in pokrajini,
razen tega, da usklajujejo temelje politike posebnega davka s politiko temeljnega prometnega davka, uskladijo tudi
politiko obdavčevanja s posebnim davkom, vsaj kadar gre
za proizvode, ki so pomembni

za življenjski standard, stabilnost trga ali razvojno politiko.
NI PODLAGE ZA
SPREJETJE
POSEBNEGA ZAKONA
O TRGU
Na koncu je v posebnem delu analize ugotovljeno, da so
osnovni vzroki za spodkopavanje enotnega jugoslovanskega
trga predvsem materialni
odnosi na trgu, za katere je
značilna
neuravnovešenost
blagovno-denarnih razmerij
kot posledica strukturnih
neusklajenosti, plačilnobilančnih težav, visoke inflacije in
drugo.
Prav tako je ocenjeno, da razen v zakonih, ki urejajo področje prometa blaga, monopolizma in nelojalne konkurence, v ostalih zakonskih aktih niso predvidene določene
materialne rešitve ali sankcije
proti tistim, ki spodkopavajo
enotni trg.
In končno analiza ugotavlja,
da so temeljni odnosi na enotnem jugoslovanskem trgu, določeni z ustavo SFRJ in Zakonom o združenem delu, podrobneje razčlenjeni v naštetih
zveznih zakonih, katerih rešitve dajejo dovolj podlage, da
se to področje uredi v skladu z
ustavnimi opredelitvami. Zaradi tega ni potrebe za sprejetje
posebnega zakona o temeljnih
odnosih, s katerimi se zagotavlja enotni trg.
Prav tako je predložen preskus tistih zakonskih določb,
ki se nanašajo na osnovne tokove družbene reprodukcije,
zaradi morebitnih sprememb
in dopolnitev in to zaradi zagotavljanja pogojev in sistema
ukrepov za enotno delovanje
trga.
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Delavci

uresničujejo svoje

obveznosti

in

pravice,

odgovornosti

v temeljni

organizaciji

• Samo če je v zakonu posebej predvideno, v samoupravnem sporazumu pa
posebej določeno, se lahko pooblasti pristojne organe delovne organizacije ali
druge oblike združevanja, da odločajo o posamičnih pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev temeljnih organizacij
• Prevzemanje solidarne in subsidiarne odgovornosti prek samoupravnega sporazuma pomeni razpolaganje z dohodkom temeljne organizacije
• Pristojnost za tolmačenje samoupravnega splošnega akta je odvisna od narave,
vloge in pomena samega tolmačenja
Komisija Skupščine SFRJ za
spremljanje izvajanja Zakona o
združenem delu dobiva številna vprašanja o načelnem ali
konkretnem izvajanju posameznih določb Zakona o združenem delu. Postavljajo jih organizacije združenega dela,
druge samoupravne organizacije in skupnosti, organi, delavci in občani.
O teh vprašanjih sprejema
Komisija stališča in mnenja, ki
jih posreduje najširšemu krogu zainteresiranih za izvajanje
določb omenjenega Zakona.
Na zadnji seji, ki je bila konec
januarja, je Komisija zavzela
stališča o več vprašanjih. Del
jih objavljamo v tej številki Poročevalca.

mičnih pravic in obveznosti
delavca oblikuje komisijo (181.
člen, 2. odstavek ZZD). V temeljni organizaciji, ki nima delavskega sveta, odločajo o pravicah in obveznostih delavcev
vsi delavci, če za odločanje o
teh pravicah in obveznostih ne
izvolijo komisije (181. člen, 3.
odstavek ZZD). Za odločanje o
odgovornosti zaradi kršitve
delovnih obveznosti delavcev
se oblikuje posebna komisija disciplinska komisija (181.
člen, 4 odstavek ZZD). Več temeljnih organizacij v isti delovni organizaciji pa lahko
oblikuje skupno disciplinsko
komisijo (199. člen, 2. odstavek ZZD).
Temeljna opredelitev ZZD je
torej, da delavci svoje pravice,
obveznosti in odgovornosti
URESNIČEVANJE
uresničujejo v temeljni organiPRAVIC, OBVEZNOSTI
zaciji, kar pomeni, da o posaIN ODGOVORNOSTI
mičnih pravicah, obveznostih
DELAVCA
in odgovornostih delavcev odOb vprašanju, kdaj in kako loča delavski svet temeljne orlahko delavci svoje pravice, ganizacije ali komisija, ki jo
obveznosti in odgovornosti izvoli delavski svet temeljne
uresničujejo tudi v drugih obli- organizacije, oziroma discikah združevanja dela in sred- plinska komisija temeljna orstev in ne samo v temeljni or- ganizacije ali vsi delavci teganizaciji združenega dela, je meljne organizacije, če ni debilo na seji Komisije poudarje- lavskega sveta temeljne organo, da po Zakonu o združenem nizacije.
delu, delavci svoje pravice, obTaka rešitev je v skladu z
veznosti in odgovornosti, ki jih eno od temeljnih opredelitev
imajo v temeljni organizaciji in ZZD, da je temeljna organizav vseh drugih oblikah združe- cija združenega dela temeljna
vanja dela in sredstev uresni- celica družbenoekonomskih in
čujejo v temeljni organizaciji. samoupravnih odnosov, v kaIzjema je le, če drugače pred- terih delavec uresničuje svojo
pisuje samoupravni sporazum, pravico dela z družbenimi
sprejet v skladu z Zakonom sredstvi.
(181. člen, 1. odstavek ZZD). O
Temeljna organizacija tudi
uresničevanju
posameznih ne more obstojati zunaj delovpravic, obveznosti in odgovor- ne organizacije. To pomeni, da
nosti delavca, pa odloča delav- se morajo temeljne organizaski svet.
cije obvezno združevati v deDelavski svet lahko za odlo- lovno organizacijo, saj je tudi
čanje o uresničevanju posa- ekonomska in družbena nuj28

nost združevanja delovnih organizacij v širše oblike združevanja dela in sredstev. Iz tega
združevanja pa izhajajo določene pravice, obveznosti in
odgovornosti delavcev v temeljnih organizacijah. Zaradi
vsega tega je ZZD v prvem odstavku 181. člena predvidel tudi možnost odstopanja od prej
omenjenih pravil o temeljni organizaciji kot mestu, kjer se
odloča o uresničevanju posamičnih pravic, obveznosti in
odgovornosti delavcev. Samoupravni sporazum, če je
sprejet v skladu z Zakonom,
lahko namreč drugače določi.
Torej, da se o pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev ne odloča v temeljni organizacij.
Izjema pa je mogoča le, če jo
zakon izrecno dovoljuje, samoupravni sporazum pa določa. Tedaj lahko delavci pooblastijo pristojne organe delovne organizacije ali druge
oblike združevanja dela in
sredstev, da odločajo o posamičnih pravicah, obveznostih
in odgovornostih delavcev temeljnih organizacij.
Glede razporejanja delavcev
iz ene v drugo temeljno organizacijo (177. člen, 4. in 5. odstavek ZZD), Komisija meni, da
te določbe ne pooblaščajo delavskega sveta ali komisije delavskega sveta delovne organizacije oziroma sestavljene organizacije, da bi odločale o
razporejanju delavcev iz ene
temeljne organizacije v drugo

v okviru delovne oziroma sestavljene organizacije. O razporejanju delavcev v primeru,
zapisanem v 4. odstavku 177.
člena in o uresničevanju pravic delavcev v primeru, navedenem v 5. odstavku 177. člena ZZD, ni mogoče odločanje
brez sodelovanja temeljnih organizacij, ki »dajejo« oziroma
»sprejemajo« delavce. Te temeljne organizacije sprejemajo o omenjenem vprašanju usklajene sklepe v primerih in
pod pogoji, določenimi v samoupravnem sporazumu o
združevanju v delovno in sestavljeno organizacijo.
Omejena solidarna in
subsidiarna
odgovornost za
obveznosti
Ob vprašanju, če se omejena
solidarna ali omejena subsidiarna odgovornost za obveznosti, v primeru, ko je ta odgovornost določena v določeni
višini ali odstotku, nanaša posebej na vsako obveznost
glavnega dolžnika ali na vse
obveznosti glavnega dolžnika,
je bilo na seji Komisije poudarjeno:
Prvič, po Zakonu o združenem delu sta dva temelja odgovornosti organizacije združenega dela za obveznosti
drugih organizacij združenega
dela do tretjih oseb. En temelj
je volja delavcev v združenih
temeljnih organizacijah (to pa
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velja tudi za delavce v delovnih
organizacijah, kjer ni temeljnih
organizacij) oziroma volja teh
organizacij. Tu gre za prostovoljno odgovornost (soodgovornost). Drug temelj pa je zakonska določba, torej gre za
zakonsko odgovornost (soodgovornost).
V primeru prostovoljno
sprejete odgovornosti delavci
v dveh ali več združenih temeljnih organizacijah s soglasno voljo medsebojno določajo in prevzemajo skupno odgovornost do tretjih oseb za
obveznosti vsake temeljne organizacije oziroma za obveznosti delovne organizacije ali
sestavljene organizacije združenega dela, v katero so združene. Ta odgovornost se določa in prevzema s samoupravnim sporazumom o združevanju v delovno organizacijo oziroma v sestavljeno organizacijo združenega dela. Temelj te
odgovornosti je splošen, saj
izhaja iz splošnega samoupravnega položaja združenih
delavcev, ki upravljajo s sredstvi in zadevami svoje organizacije, posebej pa tudi iz njihove ustavne pravice, da samostojno razpolagajo z ustvarjenim dohodkom. Iz tega dohodka, kakor stvari tečejo, delavci
poravnavajo svoje obveznosti
in tudi vse tiste obveznosti, ki
izhajajo iz prevzete odgovornosti za druge organizacije.
Razumljivo delavci iz združenih temeljnih organizacij prostovoljno prevzemajo skupno
odgovornost v skladu s stopnjo združenosti, medsebojne
povezanosti, sodelovanja, solidarnosti, zaupanja in pričakovane uspešnosti združevanja
dela in sredstev.
Zakonsko odgovornost pa
določa Zakon o združenem
delu za posamezne primere,
ki, če govorimo posplošeno,
nastanejo ob spremembah organiziranja organizacij združenega dela. Ta odgovornost
je predvidena v Zakonu, kjer
so posebej zapisani tudi primeri. Njen namen je, da tretje
osebe kot upnike Zakon zaščiti
pred morebitnim ekonomskim
pešanjem njihovih dolžnikov,
ki bi lahko nastalo zaradi organizacijskih sprememb.
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Drugič, ZZD v členih 252,
253, 256, 257, 258, 259, 260 in
261 določa primere, ko je po
samem Zakonu določena solidarna oziroma subsidiarna odgovornost za obveznosti organizacij združenega dela. Organizacije združenega dela ne
smejo same spreminjati te zakonske odgovornosti za obveznosti.
Tretjič, v vseh drugih primerih, ki jih ne omenjajo določbe
Zakona o združenem delu, lahko organizacije združenega
dela prek samoupravnega
sporazuma prostovoljno sprejmejo solidarno oziroma subsidiarno odgovornost za obveznosti.
Četrtič, v 4. odstavku 264.
člena ZZD je predpisano, da je
solidarna in subsidiarna odgovornost lahko neomejena ali
omejena.
Petič, v primerih, ko se solidarna ali subsidiarna odgovornost določata s samoupravnim
sporazumom, s tem, da sta
omejeni do določenega zneska ali v določenem odstotku,
se lahko s samoupravnim sporazumom predvidi, da omejitev
velja posebej za vsako obveznost glavnega dolžnika ali skupaj za vse obveznosti glavnega
dolžnika.
Šestič, če s samoupravnim
sporazumom ni predviden
vpliv omejene solidarne ali
subsidiarne odgovornosti na
naprej predvideni način, velja
omejena solidarna ali subsidiarna odgovornost za vse obveznosti glavnega dolžnika, ne
pa za vsako obveznost glavnega dolžnika posebej (do zneska oziroma odstotka, ki je določen).
Če torej organizacije združenega dela s samoupravnim
sporazumom določajo in prevzemajo omejeno solidarno oziroma subsidiarno odgovornost (omejeno do določenega
zneska ali v določenem odstotku), velja ta omejitev za vse
obveznosti glavnega dolžnika
in ne za vsako njegovo obveznost posebej, če s samoupravnim sporazumom ni drugače
določeno.
Razlog za tako rešitev je, ker
sprejemanje solidarne ali subsidiarne odgovornosti prek sa-

moupravnega sporazuma pomeni razpolaganje z dohodkom temeljnih organizacij. Zaradi tega je nujno, da je to
vprašanje natančno vnaprej
rešeno v samoupravnem sporazumu. Ni mogoče predvideti,
da omejena solidarna ali subsidiarna odgovornost velja za
vsako obveznost posebej, temveč je mišljeno, da velja skupaj
za vse obveznosti glavnega
dolžnika, če s samoupravnim
sporazumom ni drugače določeno.
Solidarni oziroma subsidiarni dolžnik, če odgovarja do določenega zneska in je del tega
zneska že povrnil upniku glavnega dolžnika, lahko zahteva,
da se za ta del vpiše v sodni
register njegova zmanjšana
odgovornost.
Pristojnost za
tolmačenje
samoupravnih splošnih
aktov
Kdo lahko tolmači samoupravne splošne akte, je bilo tudi eno od vprašanj, ki ga je
obravnavala Komisija. Njeni
člani so poudarili, da je to
odvisno od narave, pomena in
vpliva samega tolmačenja.
Prvič gre za to, če se daje
tolmačenje sam samoupravnega splošnega akta, ki velja potem obvezno kot samoupravni
splošni akt, ki se tolmači. Tako
tolmačenje samoupravnega
splošnega akta lahko da le tisti, ki ga je sprejel. To je v
skladu z načelom, da »avtentično tolmačenje« posameznega akta lahko daje samo tisti,
ki je ta akt tudi sprejel, saj tako
tolmačenje določa smisel in
vpliv akta, ki se tolmači in
praktično postane sestavni del
tega akta.
Če je torej samoupravni
splošni akt sprejet z referendumom, je le z referendumom
mogoče zagotoviti tudi »avtentično tolmačenje« takega
samoupravnega splošnega akta. Če je samoupravni splošni
akt sprejel delavski svet, lahko
ta organ tudi tolmači sprejeti
akt.
Drugo pa je, ko tolmačenje
samoupravnega splošnega ak-

ta nima naprej opredeljenega
namena, temveč gre le za pojasnitev in interpretacijo samoupravnega splošnega akta.
Tako tolmačenje lahko da tudi
delavski svet, čeprav sam ni
sprejel samoupravnega splošnega akta. V takem primeru
delavski svet, ob upoštevanju
predloga
samoupravnega
splošnega akta (delavski svet
je sicer pooblaščen, da določa
predlog
samoupravnega
splošnega akta), posreduje
tolmačenje samoupravnega
splošnega akta v omenjenem
smislu. Po mnenju Komisije pa
je potrebno zaradi pomembnosti samega vprašanja, da se
s predlaganim tolmačenjem
strinjajo vsi člani delavskega
sveta.
Ta vprašanja pa bi morala
biti tako kot je bilo razloženo,
določena tudi v statutih organizacij združenega dela.
Izvolitev v delavski
svet pomočnika
delavca s posebnimi
pooblastili in
odgovornostmi
Na vprašanje, če je v delavski svet temeljne organizacije
združenega dela lahko izvoljen
tudi pomočnik delavca, ki ima
posebna pooblastila in odgovornosti, je bilo na seji Komisije poudarjeno, da pomočnik
ne more biti izvoljen v delavski
vet temeljne organizacije združenega dela.
Taka prepoved izvolitve
izhaja iz tretjega odstavka 493.
člena ZZD, kjer je predpisano:
»V delavski svet temeljne organizacije ne more biti izvoljen
delavec, ki kot individualni poslovodni organ oziroma predsednik ali član kolegijskega
poslovodnega organa odgovarja, kakor tudi ne drugi delavci s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi kot so namestniki in pomočniki poslovodnega organa, vodje posameznih
sektorjev ali drugi delavci s
posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki so neposredno
odgovorni delavskemu svetu
in so določeni s statutom temeljne organizacije in z zakonom«.
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