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V 11. štev. Poročevalca z dne 14. 6. 1982 smo objavili
Poročilo o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka pri oblikovanju in delitvi sredstev za osebne
dohodke in skupno porabo v letu 1981 (ESA-56), tokrat
pa objavljamo še prilogo k temu poročilu.
1. Izvršni sveti skupščin občin morajo kot udeleženci dogovora o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka v letu 1981 skrbeti, da bodo organizacije združenega
dela uskladile svoje planske akte z resolucijo in dogovorom,
ter hkrati tudi spremljati ob periodičnih obračunih in zaključnem računu, kako so organizacije združenega dela uresničile
svoje planske akte.
Izvršni sveti skupščin občin morajo upoštevati pri presojanju skladnosti razporejanja dohodka pri oblikovanju sredstev
za osebne dohodke v posamezni organizaciji združenega dela
dogovorjeno metodologijo, postopek in skupna stališča odbora udeležencev dogovora. 0 svojih Ugotovitvah in predlogih izvršni sveti skupščin občin obveščajo organizacije združenega dela, občinske svete Zveze sindikatov Slovenije, družbenega pravobranilca samoupravljanja, občinske skupščine
in odbor udeležencev dogovora. Skupaj z občinskim svetom
Zveze sindikatov Slovenije ocenjujejo razloge za neizpolnje-

vanje planskih ciljev, usmeritev resolucije in dogovora v posamezni organizaciji združenega dela; skupščini občine predlagajo sprejem začasnih ukrepov družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine za organizacije združenega dela, ki so po zaključnem računu razporedile dohodek
na sredstva za osebne dohodke in skupno porabo v nasprotju
z resolucijo in dogovorom, kar povzroča motnje v samoupravnih odnosih oziroma v družbeni reprodukciji.
Iz poročil, ki so jih izvršni sveti skupščin občin poslali
odboru udeležencev dogovora do 25. junija 1982, je mogoče
ugotoviti, da je bilo spremljanje uresničevanja resolucije in
dogovora v posameznih organizacijah združenega dela ena
njihovih prednostnih nalog. V večini občin so pri tem zagotovili tudi usklajeno delo vseh družbenih dejavnikov.
Izvršni sveti skupščin občin so tako kot za posamezna
periodična obdobja tudi ob zaključnem računu za leto 1981
zahtevali, da vse organizacije združenega dela, ki so z razporejenimi sredstvi za osebne dohodke prekoračile dovoljeni
znesek po družbenem dogovoru, obrazložijo takšno prekoračitev.
2. Vsi izvršni sveti skupščin občin so poslali odboru udeležencev dogovora poročila o spremljanju uresničevanja dogovora v organizacijah združenega dela po podatkih zaključnih
računov na leto 1981. Iz njih je razvidno, da so izvršni sveti
skupščin občin obravnavali pokazatelje gospodarjenja v i4bJ
organizacijah združenega dela, ki so presegle višino sredstev
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za osebne dohodke, določeno z dogovorom (s področja gospodarstva 1038 in negospodarstva 425 organizacij združenega dela). Relativno največ organizacij združenega dela, ki
so presegle sredstva za osebne dohodke - okrog 60 odstotkov vseh - so obravnavali v občinah Izola, Ljutomer in Slovenj
Gradec; relativno najmanj - 7, 6 in 8 odstotkov vseh organizacij združenega dela - pa so obravnavali v občinah Titovo
Velenje, Ljubljana Center in Novo mesto.
Izvršni sveti skupščin občin so obravnavali pokazatelje gospodarjenja v 1038 organizacijah združenega dela s področja
gospodarstva, t. j, v polovici vseh (od 2166), oz. v tistih, ki so z
razporejenimi sredstvi za osebne dohodke presegle merila
dogovora. Pri tistih organizacijah združenega dela, ki so sicer
presegle osebne dohodke, pa jih kljub temu niso obravnavali
so izvršni sveti skupščin občin navedli naslednje razloge: niso
obravnavali temeljnih organizacij združenega dela, za katere
so že po podatkih periodičnih obračunov ugotovili upravičene vzroke za preseganje sredstev za osebne dohodke, pa
tudi ne nekaterih temeljnih organizacij združenega dela, ki
usklajujejo sredstva za osebne dohodke na ravni delovne
organizacije v drugi občini (831 temeljnih organizacij združenega dela, ki so presegle sredstva za osebne dohodke po
dogovoru, usklajuje sredstva na ravni delovne organizacije).
Neupravičeno pa ponekod niso obravnavali temeljnih organizacij združenega dela, ki so le za nekaj odstotkov presegle
sredstva za osebne dohodke po merilih dogovora.
3. Za 227 organizacij združenega dela in delovnih skupnosti 182 s področja gospodarstva in 45 s področja negospodarstva) je 41 izvršnih svetov skupščin občin ugotovilo neupravičeno preseganje sredstev za osebne dohodke po zaključnem
računu za leto 1981. Te organizacije, kršiteljice dogovora, so
razporedile za 365.706.451 din več sredstev, kot določajo
merila dogovora oziroma njihovi samoupravni splošni akti.
Neupravičeno presežena sredstva za osebne dohodke pa znašajo le 0,2% vseh razporejenih sredstev za osebne dohodke
oziroma bo njihov proračun pomenil za 0,3% manjšo stopnjo
rasti sredstev za osebne dohodke v letu 1981 v primerjavi s
preteklim letom. Neupravičeno presežena sredstva za osebne
dohodke, kot so jih ugotovili izvršni sveti skupščin občin pri
kršiteljih dogovora, pa obsegajo približno 20% preseženih
sredstev za osebne dohodke, ki jih je zbrala Služba družbenega knjigovodstva po metodologiji dogovora. V organizacijah združenega dela, ki so po sklepih izvršnih svetov skupščin
občin kršile dogovor, je zaposlenih 40.738 delavcev oziroma
5,3% vseh zaposlenih.
23 izvršnih svetov skupščin občin1 je ugotovilo, da v svoji
občini nimajo kršiteljev dogovora, saj so pri vseh organizacijah združenega dela vzroki za preseganje sredstev za osebne
dohodke predvsem objektivni in upravičeni.
Iz seznama kršiteljev dogovora je razvidno, da je med njimi
tudi pet organizacij z več kot 1.000 zaposlenimi delavci, pet2
kršiteljev pa je v letu 1981 imelo tudi izgubo pri poslovanju.
Pri tem je tudi pomembno, da od 110 organizacij združenega dela - kršiteljic dogovora za leto 1980, kar 32 organizacij
združenega dela, ki so jim bili vročeni sklepi o proračunu
preseženih sredstev za osebne dohodke, tega poračuna še ni
naredilo.
Vsi navedeni podatki opozarjajo, da po posameznih občinah še vedno različno ugotavljajo kršitelje in spremljajo uresničevanje sprejetih sklepov.
4. Za 856 organizacij s področja gospodarstva, kar je več
kot 80% vseh, ki so jih obravnavali, so izvršni sveti skupščin
občin ugotovili upravičene razloge za preseganje sredstev za
osebne dohodke.
Za upravičene razloge, zaradi katerih so organizacije združenega dela presegle sredstva za osebne dohodke po merilih
dogovora, so izvršni sveti skupščin občin šteli: usklajevanje
sredstev za osebne dohodke na ravni delovne organizacije;
vr n
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povečan obsegdel oziroma proizvodnje in večja produktivnost dela; povečanje obsega dejavnosti oziroma nove naloge;
občutno povečan izvoz na konvertiblno področje; večji dohodek na zaposlenega in nižji osebni dohodki kot v podskupini
dejavnosti; zaostajanje osebnih dohodkov v preteklih letih
zaradi vlaganj v materialno osnovo dela ob zboljšanju rezultatov dela, majhno povečanje dohodka zaradi neurejene politike cen (material in surovine so se podražile, izdelki pa ne);
začetek rekonstrukcije naprav in objektov oziroma naložb, ki
zahtevajo zaposlitev novih delavcev; nove investicije, ki zahtevajo visoke zagonske stroške, sprememba dejavnosti zaradi investicije; statusne in strukturne spremembe pripojitve,
spojitve v delovno organizacijo in temeljno organizacijo združenega dela; nove zaposlitve zaradi povečanih programov
dela v družbeni dejavnosti; napačen izračun primerljivih sredstev za bruto osebne dohodke itd.
raz
'°9' a" postopki, ki so jih nekateri izvršni sveti
skupščin občin upoštevali pri oceni uresničevanja usmeritev
dogovora v organizacijah združenega dela, so tudi neupraviceni. nižji osebni dohodek v TOZD kot je dosežen v podskupini ali panogi dejavnosti (brez ugotovitve, kakšen je dohodek
na delavca v primerjavi s podskupino oziroma panogo); nekateri izvršni sveti skupščin občin niso obravnavali organizacij
združenega dela, ki so presegle dogovorjeno višino sredstev
za osebne dohodke do 1%, 2% in celo do 5%. Upoštevanje
teh razlogov pri ocenjevanju prekoračitev otežuje doseganje
dogovorjenih razmerij ter dopušča neupravičene razlike ori
delitvi teh sredstev.
Podatki o aktivnosti izvršnih svetov skupščin občin glede
uresničevanja z dogovorom sprejetih nalog tudi kažejo, da v
nekaterih občinah ni bilo predvidene aktivnosti ob periodičnih obračunih, kar se v nekaterih občinah kaže v obliki prekoračitev po podatkih iz zaključnih računov organizacij združenega dela za leto 1981. Takšno neizpolnjevanje predvidenih
nalog daje potuho slabemu delu in poslovanju ter ustvarja
mnenje, da preseženih sredstev za osebne dohodke ne bo
treba vrniti v družbena sredstva.
5. Večina izvršnih svetov skupščin občin je ugotovila koliko
organizacij združenega dela je kršilo dogovor, kolikšen je
neupravičeno preseženi znesek razporejenih sredstev za
osebne dohodke ter zahtevalo skupaj z občinskim svetom
Zveze sindikatov Slovenije ali s pomočjo družbenega pravobranilca samoupravljanja, da samoupravni organi teh organizacij združenega dela sprejmejo sklep o poračunu preseženih
sredstev v letu 1981 v okviru planiranih razporejenih sredstev
za osebne dohodke v letu 1982, in sicer do 9-mesečnega
periodičnega obračuna. Če jih ne bodo sprejeli, bo izvršni
svet dal zborom skupščin občin pobudo za sprejem začasnih
ukrepov družbenega varstva. Da bi zagotovili uresničitev
predlaganih sklepov, so nekateri izvršni sveti skupščin občin
predlagali takim organizacijam združenega dela, da začasno
omejijo izplačevanje sredstev za osebne dohodke.
6. Podatke o organizacijah združenega dela, ki so neupravičeno izplačale sredstva za skupno porabo, je odboru poslalo
le 16 izvršnih svetov skupščin občin za 88 organizacij združenega dela in DSSS. 16 izvršnih svetov skupščin občin pa
ugotavlja, da v svojih občinah nimajo organizacij združenega
dela, ki bi v letu 1981 izplačale preveč sredstev za skupno
porabo. Preostali izvršni sveti skupščin občin pa odboru udeležencev dogovora še niso poslali zahevanih podatkov In
ugotavljajo, da je ocena teh podatkov metodološko zapletena
Kot najpogostejše vzroke za prekoračitev izplačanih sredstev za skupno porabo izvršni sveti skupščin občin navajajo
prispevke po sprejetih samoupravnih sporazumih za investicije v objekte družbenega standarda in združevanje sredstev
na ravni občin za splošne družbene potrebe, v nekaterih
manjših organizacijah pa Izplačevanje jubilejnih nagrad In
odpravnin.
Vsi Izvršni sveti skupščin občin, ki so ugotovili, da so
organizacije združenega dela neupravičeno Izplačale sredstva za skupno porabo, so predlagali sklep, da morajo organizacije združenega dela preseženi znesek vrniti v letu 1982
7 Sprejemanje sklepov o kršiteljih dogovora na podlagi
analize rezultatov gospodarjenja v posameznih organizacijah
združenega dela je bila za Izvršne sveta skupščin občin zelo
zahtevana naloga. Razlogi, da se je rok za ugotovitev kršiteljev dogovora podaljšal, In sicer od 15. 5. do 25. 6. 1982, so
zlasti, preobremenjenost strokovnih delavcev z drugimi naloporočevalec

gami, še vedno slabo poznavanje usmeritev in metodologije
dogovora, zamujanje rokov organizacij združenega dela za
predložitev razlogov in obrazložitev za preseganje, zahteve po
dodatnih podatkih za ugotavljanje kršiteljev izplačil za
skupno porabo delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela.
Nekateri izvršni sveti so v svojih poročilih tudi ugotovili, da
jim je Služba družbenega knjigovodstva dala podatke o zaključnih računih za leto 1981 (računalniški izpis) po TOZD za
področje gopodarstva šele 1. aprila, za družbene dejavnosti

pa 21. aprila t. I. Zato so posamezni izvršni sveti skupščin
občin poročila pošiljali odboru postopoma in jih kasneje
spreminjali in dopolnjevali. Seznami kršiteljev so narejeni na
podlagi podatkov, ki so jih poslali izvršni sveti skupščin občin.
Odbor udeležencev dogovora bo v uvodni besedi ob obravnavi tega poročila seznanil Skupščino SR Slovenije s stališči
in-ukrepi, kijih bodo sprejele skupščine občin za organizacije
združenega dela, ki so kršile dogovor o uresničevnaju družbene usmeritve razporejarfja dohodka v letu 1981.

Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI KOMITE ZA DELO
PREGLED
števila organizacij združenega dela, ki so po poročilih
izvršnih svetov skupščin občin presegle sredstva za
osebne dohodke po zaključnem računu za leto 1981

in

števila organizacij združenega dela, ki so kršile dogovor
OBČINE

SR Slovenija
1 Ajdovščina
2 Brežice
3 Celje
4 Cerknica
5 Črnomelj
6 Domžale
7 Dravograd
8 Gornja Radgona
9 Grosuplje
10 Hrastnik
11 Idrija
12 Ilirska Bistrica
13 Izola
14 Jesenice
15 Kamnik
16 Kočevje
17 Koper
18 Kranj
19 Krško
20 Laško
21 Lenart
22 Lendava
23 Litija
24 Ljubljana-Bežigrad
25 Ljubljana-Center
26 Ljubljana-Moste-P.
27 Ljubljana-Šiška
28 Ljubljana-Vič-R.
29 Ljutomer

poročevalec

Število
Število
Število organizacij,
vseh obravnavanih OZD, ki so kršile dogovor
organiz. ki so presegle
01 do 14 sredstva za OD
NG. SK. G. NG.
SK.
1
6188 1463 1038 425 227 182 45
61 10
7
3
5
5
66 19 16
3
3
3
310 48 38 10
44
5
5
4
4
45 14 11
3
- 95 12
7
5
32 14 10
4
4
4
67 22 16
6
7
2
5
55 20 16
4
—
—
37
4
3
1
—
58 19 14
5
6
6
55 15
9
6 11
9
2
46 27 18
9
2
2
111 37 30
7
5
4
1
68 19
8 11
6
2
4
84 22 19
3
2
2
170 28 15 13
211 29 18 11
7
5
2
81 23
7 16
3
2
1
53
9
2
7
3
3
38
5
4
1
I" 1
56
8
5
3
31 17 13
4
268 59 50
9 10 10
561 *32 20 12 16 12
4
156 83 73 10 18 13
5
242 113 93 20 16 13
3
191 38 25 13
3
3
54 34 19 15

30 Logatec
24
9
2
31 Maribor (vseh 6 občin)
552 .165 88 77 12 10
9
2
4
4
32 Metlika
24 11
4
3
33 Mozirje
36
7
2
34 Murska Sobota
132 48 46
3
35 Nova Gorica
200 19 14 5 18 15
9
3
9
9
36 Novo mesto
150 12
3
3
37 Ormož
33
6
9
5
5
-5
38 Piran
59 14
6 10
4
2
2
39 Postojna
80 16
3 10
9
1
40 Ptuj
147 15 12
3
- 41 Radlje ob Dravi
48 19 16
1
42 Radovljica
137 13 13-1
43 Ravne na Koroškem
92 46 27 19
3
1
- - 44 Ribnica
34
4
16
8
45 Sevnica
48 24
1
46 Sežana
94 12 11
6
2
1
1
47 Slovenj Gradec
63 35 29
5
5
1148 Slovenska Bistrica
63 10
2
49 Slovenske Konjice
63 15 13
1
50 Šentjur pri Celju
33 14 13
19
4
9
8
1
51 Škotja Loka
117 23
7
1
— —
52 Šmarje pri Jelšah
57
8
7
2
3
3
53 Titovo Velenje
134
9
2
2
2
54 Tolmin
48 17 15
2
7
7
55 Trbovlje
89 16 14
1
1
56 Trebnje
35 22 12 10
5
8
3
3
57 Tržič
51 13
14
4
4
4
58 Vrhnika
42 18
8
6
59 Zagorje ob Savi
44 14
8
60 Žalec
113 24 16
OPOMBA: - Znak »— v tabeli pomeni, da od obravnavanih organizacij
združenega dela, ki so presegle sredstva za osebne dohodke, nobena
ni dolžna vračati osebnih dohodkov, kajti izvršni sveti skupščin občin
so ugotovili upravičenost tega preseganja;
- Znak »..« pomeni, da ni podatka;
- V pregledu so vsebovane vse organizacije združenega dela.
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SEZNAM
organizacij združenega dela, ki so iz neopravičenih
razlogov kršile določila dogovora (upoštevana so
poročila izvršnih svetov skupščin občin, ki so prispela
do 25. 6. 1982)

I. Preveč razporejena sredstva za osebne
dohodke

Zap.
št.

OBČINA
OZD

Število
zaposlenih

7.
1.
2.
3.
4.

Preveč razporejena
sredstva za OD
din
1

1. AJDOVŠČINA
1. Splošno kovinsko podjetje
2. Tovarna poljedelskega
orodja Batuje
3. Obrtno podjetje Zidar
Vipava
4. Tekstina Ajdovščina
5. Fruktal Ajdovščina
SKUPAJ
2. BREŽICE
1. DO Prevoz Brežice
2. POZD Regulator Brežice
3. Komunalno podjetje
Brežice
SKUPAJ
3 CERKNICA
1. Kovlnd Unec
2. Avtomontaža Ljubljana
TOZD TTN Cerknica
3. Izolirka Ljubljana-TOZD
Novolit
4. Komunala Cerknica
SKUPAJ
4 DRAVOGRAD
1. Koroška kmetijska zadruga
TOZD Odor Dravograd
2. Lesna Slovenj Gradec
TOZD Centralno lesno
skladišče
3. Kograd Dravograd TOZD
Projektivni biro
4. SISDSSS
SKUPAJ
5 GORNJA RADGONA
1. Merkator Sloga
2. Komunala
3. Carinarnica
4. OŠ Kapela
5. VVZ Gornja Radgona
6. VVZJanževvrh
7. VVZ Radenci
SKUPAJ
6 IDRIJA
1. IMP-TIO Idrija
2. Kolektor
3. Čipka
4. Mehanizacija
5. SGPZidgradDS
6. RCP Idrija
SKUPAJ

216
224
23
559
1151
2173

489.000
«
319.000
64.000
646.000
1.883.000
3.401.000

1,5
1,0
2,0
1,0
1,0

268
31
91
390

2.462.000
206.000
502.000
3.170.000

4,0
3,0
1,0

84
101

514.742
512.354
1.223.454
853.493
3.104.043

4,1
4,5
12,6
6,5

93
93
371
36

944.543

14,4

44
41
15
136

955.105
1.713.157
278.717
3.891.522

11,8

166
77
101
30
55
11
36
476

1.671.386
361.570
358.445
307.068
91.016
166.396
145.198
3.101.079

6,5
3.1
1.3
5.2
1,0
8.4
2,4

326
505
76
58
62
72
1099

1.610.000
3.734.000
360.000
394.000
1.074.000
1.454.000
8 626.000

3,3
5,1
3,7
3.6
10,0
9.7

15,1
8,0

ILIRSKA BISTRICA
DOTransportllirska
Bistrica
DO Plama Podgrad
DO Komunalno grad.
podjetje
Tovarna org. kislin TOZD
Citronska kislina
5. Tovarna org. kislin DSSS
6. Transport Ilirska B. DSSS
7. Plama Podgrad DSSS
8. Komunalno grad. pod.
DSSS
9. DO Notranjsko kraški
veterinarski zavod
10. OŠ Podgrad
11 Matična knjižnica
SKUPAJ
8. IZOLA
1. HP Droga TOZD Riba Izola,
Dantejeva 2
2. SGP Stavbenik-TOZD
Obrtniški obrati Izola,
Tomažičeva8
SKUPAJ
9. JESENICE
1. Kovinar-TOZD Kovinska
predelava
2. Kovinar-TOZD Niske
gradnje
3. Lesnogalanterijski obrat
4. VIATOR - Ljubljana
Tovorni promet
5. Kmetijsko zemljiška
skupnost
SKUPAJ
10. KAMNIK
1. Tovarna usnja UTOK
2. Stanovanjsko komunalno
gospodarstvo
3. OŠ Fr. Albrehta
4. OŠ Toma Brejca
5. Izobraževalni center R.
Maistra
6. Skupne službe SIS
SKUPAJ
11. KOČEVJE
1. Komunala
2. Oprema DSSS
SKUPAJ
12. KRANJ
1. DOIKOS
2. DO Gorenjski tisk
3. DO ZVEZDA
4. DO Kokra TOZD Engro
5. DO Samopostrežna rest.
6. VVZ Preddvor
7. Glasbena šola
SKUPAJ
13. KRŠKO
1. Kovinarska Krško
2. Kostak Krško
3. Samoup. stan. skup. DSSS
SKUPAJ

576
526
81
94
86
48
97
24
30
25
1
1589

3.699.000
147.000
47.000
129.000
440.000
292.000
195.000
8.000
172.000
22.000
10.000
5.161.000

183

10.026.000

27,6

111
294

4.226.000
14.252.000

19,0

53
148
45

297.181
1.138.518
603.173

110
1

992.708
_
3.031.580

569

3,4
12,0
2,2
46

46
23
844

2.724.350
918.103
312.558
215.569
344.269
71.480
4.586.329

75
24
99

961.094
255.313
1.216.407

8,2
8,0

253
498
155
102
45
28
30
1111

878.000
2,308.000
519.000
390.000
71.000
203.000
250.000
4.619.000

1,6
2,1
1.6
2.1
1,0
2.7
4.2

559
231
21
881

3.524.154
2.381.117
301.622
6 206.893

3.4
7,8
5.5

50
90
66

3,9
0,2
0,4
0,9
7,0
4,7
1,3
0,2
3,5
6,5
3,2

6,0
13,0
8,5
9,9

2,1
3,1

poročevalec
/

14. LAŠKO
1. Ingrad Celje TOZD
Gradbena operativa Laško
2. Metalles Radeče
3. Dimnikar Radeče
SKUPAJ
15. LENART
1. POZD Strojeservis
Benedikt
16. LJUBUANA-BEŽIGRAD
1. SCT TOZD Industrija
betonskih konstrukcij
2. VGP Hidrotehnik TOZD
Hidroinženiring
3. Inženiring biro Lj.
4. Energoinvest TOZD
Inženiring
5. DO Astra Storitve
,
6. SOZD Elektrotehna DO '
Junel
7. Salus
8. Lesnina TOZD Biro za
gradnje Pristan
9. SOZD PETROL DO
Trgovina
10. Kmetijska zemljiška
skupnost
SKUPAJ
17. LJUBUANA-CENTER
1. IPK TOZD Mestni vodovod
2. Mladinska knjiga TOZD
Knjigarne
3. Merkator Hoteli-TOZD
Kavarna Evropa
4. GP TOZD Stara Ljubljana
5. GP Ljubljana Restavracija
Ljudska Kuhinja
6. GP Ljubljana Restavracija
Triglav
7. GP Ljubljana TOZD
Trgovina na debelo
8. Coreal
9. POZD Minitipografija
10. ABC Pomurka Trgovsko
podjetje Galeb
11. Partizanska knjigarna
DSSS
12. Partizanska knjigarna
TOZD Založba
<
13. Komunist TOZD Časopisna
založniška dejavnost'
14. Dom tehniških šol
15. OŠ Tone Tomšič
16. Vzgojiteljska šola
SKUPAJ
18. LJUBUANA-MOSTEPOLJE
1. Perutnina TOZD Meso
2. Perutnina DSSS
3. Vektor
4. Indos
5. BTCTOZD Pretovor
6. BTC TOZD Javna skladišča
7. BTC-DSSS
8. GIP Obnova TOZD Serv.
obr.
9 GIP Obnova TOZD Mont.
gr10. GI KOS
11. ŽG GP TOZD
Visokogradnje
12. Obloga - slikoplastika
13. POZD Etiketa
14. Gimnazija Moste
15. Šolski center tiska in
papirja
16. Zdravstveni dom Ljubljana
TOZD OZV Moste
17. Delovna skupnost SITKS in
ZTKO
18. DS Zveze športnih društev
Slovan
SKUPAJ
poročevalec

149
69
7
225

168.525
978.742
16.391
1.163.658

07
7^8
\2
——

11

525.028

55,0

228
84
27
19
53
151
77
20
777
1
1437

392.000
3.178.000
152.000
1.082.000
522.000
* 1.786.000
1.292.000
472.000
14.090.000
2.894
22.968.894

0,8
12,6
1,5
22,8
4,7
4,7
6,3
9,5
3,6
0,6

265

2.438.129

5,8

281
51
69
61
81
41
10
10
47

673.771
293.179
1.321.530
1.091.344
988.469
487.708
7.658
334.367
413.863

1,6
4,5
14,8
14,3
8,4
8,8
1,0
14,3
5,0

10
29
29
53
48
51
1136

176.257
1.791.202
93.180
486.944
346.142
1.028.770
11.972.514

12,5
48,8
1,3
5,7
4,4
11,8

168
47
202
454
259
115
74
156

379.295
396.070
2.105.612
3.435.252
319.466
21.208
70.399
528.591
1.721.251
36.091

1.2
3,1
4.3
3.4
0,6
0,1
0,4

415
154
3
38
72
305

761.979
986.014
53.847
14.064

6
53
2826

13.512
27.378
11.412.853

1,1
3.4
6.1
2.9
2.2
5.5
12,8
3,8

301
4

308.000
234.824

1.6
3.8
2.6

19.
1.
2.
3.

LJUBLJANA ŠIŠKA
10,1
6.191.118
447
Unitas
4,0
916.995
125
Bayer-Pharma
ABC Pomurka DO
Drogerija TOZD
14,9
1.297.656
63
Maloprodaja
46,9
5.798.300
97
GP Objekt
7,9
722.826
51
Kovinarstvo Maja
9,5
586.321
47
Orbital
23,8
1.321.201
46
Avtoemona
9,0
312.366
18
Galvana
Čevljarsko obrtno podjetje
11,4
285.274
17
šiška
12,4
510.102
19
POZD OFSET
Komunalno obrtno
6,4
402.231
40
podjetje Šiška
12. Standard InvestTOZD
11,2
2.299.527
80
Inženiring
3,2
57.304
16
13. Dekor
2
197.091
46
14. OŠ Ivan Novak
1
355.274
122
15. ŽG Zdravstveni dom
3
220.951
54
16. VVO Medvode
21.474.537
1288
SKUPAJ
20. LJUBLJANA VIČ-RUDNIK
3,8
165.207
30
1. DO Pleskoobloga
1.772.107
77
2. DO Mizarstvo Vič'
12,4
612.652
8
3. DO Novum
2.549.966
115
SKUPAJ
* OPOMBA: DO Mizarstvo je prekoračila 3.544.214 din oziroma 30,3
indeksne točke, po sklepu ISOS pa je dolžna povrniti le 1.772.107 din
oziroma 50%.
21 MARIBOR ROTOVŽ
1,9
2.078.427
612
1. DO Agrokombinat
4.0
444.801
48
2. Agrokombinat DSSS
5,8
3.007.327
259
3. Jeklotehna DSSS
3.849.134
9.1
214
4. Elektra
1,6
197.719
62
5. Oš Ivana Cankarja
9.577.408
1195
SKUPAJ
22 MARIBOR POBREŽJE
5,0
4.278.528
512
1. Zlatorog Maribor
1.822.107
1.5
627
2. Zlatorog DSSS
6.100.635
1139
SKUPAJ
23. MARIBOR TABOR
12,9
12.838.814
602
1. DO špredtrans
1.041.390
394
3,1
2. Bodočnost
2,8
433.321
77
3. Dravska tiskarna
14.313.525
1073
SKUPAJ
24.
1.
25.
1.

MARIBOR PESNICA
Sladkogorska DSSS
MARIBOR TEZNO
Zavod za zdr. varstvo,
soc. med. in higieno
26. METLIKA
1. Kmetijska zd. Metlika
2. Mercator TOZD Trgovina
Metlika
3. TGP TOZD Transport
Metlika
4. Pionir TOZD Gradbena
operativa Metlika
SKUPAJ
27. NOVA GORICA
1. Kmetijsko veterinarski
zavod
2. Goriški vodovodi NG
3. KZ Goriška Brda TOZD
Zadružna proizvodnja
4. KZ Goriška Brda TOZD
kmetijska proizvodnja
5. FinaING
6. GostoING
7. Poligalant-plastik
8. Kmetijski kombinat Vipava
9. Obrtna zadruga Obrtnik
10. ZMO Solkan
11. Modno krojaštvo
12. Projekt NG
13. Podjetje za PTT NG
14. Mizar Volčja draga
15. Voče-export import

216

1.508.859

8,2

174

1.180.837

3,0

218
87
151
198
654

504.529
243.368
3.745.530
5.708.709
10.202.136

2,0
2,6
20,3
27,7

75
101
19

2.588.000
1.047.000
261.000

19,3
7,7
9,3

69
292
1323
486
751
9
8
12
110
382
134
16

359.000
1.791.000
2.603.000
3.641.000
8.978.000
80.000
240.000
23.000
1.171.000
1.367.000
601.000
119.000

3,7
4,0
1,3
5,6
8,9
5,6
23,6
1,3
4,4
2,8
. 3,3
3,9
5

16. Primorsko dramsko
gledališče
50
858.000
11,0
17. Pokrajinski arhiv NG
110.000
9,8
18. Croatia NG
34
293.000
5,5
SKUPAJ
3879
26.130.000
28 NOVO MESTO
1. SGP Pionir TOZD SPO
324
2.844.000
8,7
2. SGP Pionir TOZD Gradbeni
sektor
1051
14.062.000
14,4
3. SGP Pionir TOZD MKO
176
1.748.000
.10,3
4. SGP Pionir TOZD Lesni
obrat
119
502.00
3,9
5. SGP Pionir Projektni biro
65
204.000
1.3
6. SGP PionirTOZD
Keramika
44
1.602.000
34,7
7. BTC Ljubljana-TOZD
Skladišče
21
166.000
7.4
8. Komunala Novo mesto
275
6.999.000
26,9
9. Strokovna služba SIS stan.
gosp. in komunale
39
3.541.000
5,9
SKUPAJ
2114
31.668.000
29. POSTOJNA
1. Gozdno gospodarstvo
651
957.690
1,1
2. Transport
415
763.339
1,1
3. THV TOZD Postojnska
jama
86
186.104
1,3
4. Zavarovalnica Triglav
81
45.886
0,3
SKUPAJ
1233
1.953.019
30. PIRAN
1. OŠ z italijan. uč jez. Piran
11
391.337
7.5
2. Srednja zdrav, šola Piran
17
102.415
3.2
3. Obalna galerija Piran
6
31.775
3.3
4. OŠ z italijan. uč. jez.
Sečovlje"'
33
5. Gimnazija z italij. uč. jez.
Piran
8
160.792
18.8
SKUPAJ
75~
686.319
* OPOMBA: OŠ z italijanskim učnim jezikom Sečovlje v masi ni
prekoračila možne rasti sredstev za OD po dogovoru, vendar pa je
povprečni bruto OD na zaposlenega krepko presegel rast povprečnega
bruto OD na zaposlenega v gospodarstvu.
31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PTUJ
DO TGA Kidričevo
OZVŽPtuj
Opekarna Ptuj
ONPZ Panorama Ptuj
LIK Savinja TOZD Lesna
industrija Ptuj
Kmetijska zadruga Ptuj
Stanovanjski servis
Agrotransport Ptuj
Certus-TOZD Potniški
promet
Center srednjega
usmerjenega
izobraževanja
SKUPAJ
32. RADOVLJICA
1. Zavod za gojitev divjadi
Triglav Bled
33 SLOVENJ GRADEC
1. Nama Ljubljana TOZD
Veleblagovnica Slovenj
Gradec
2. Zavod za kulturo Slovenj
Gradec
SKUPAJ
34 SLOVENSKA BISTRICA
1. Kmetijski kombinat
Slovenska Bistrica TOZD
Mesnine Slovenska
Bistrica
35 ŠKOFJA LOKA
1. Avtokovinar
2. Tehnica
3. Marmor
4. Etiketa
5. Dom oprema
6. Iskra ISP
6

1970
97
159
18
59
155
69
234
105

27.071.293
276.175
1.368.257
335.248
2.544.770
532.410
859.235
4.870.726
504.783

14,7
1,7
6,3
13,0
36.4
2,6
8,2
15.5
12,5

142
3008

1.266.072
39.628.969

12,5

22

238.070

6,7

152
11
163

354.652
76.648
431.300

1,5
3,5

7. Alpetour Promet
942
3.515.344
2,3
8. Loka
641
5.113.902
5.8
9. Glasbena šola
10
94.945
5.9
SKUPAJ
5407
55,948.856
36. TOLMIN
1. Dom učencev Svetozar
Markovič Tolmin
26
3.770
1,0
2. Osnovna šola Simon
Gregorčič Kobarid
60
27.900
4,0
SKUPAJ
31.670
37. TRBOVLJE
1. DO RGD TOZD Rudarske
investicijske gradnje
550
8.234.000
7,7
2. DO RGD TOZD Elektro
strojne montažne
delavnice
126
1.342.000
6,7
3. DO RGD Avtoprevoz
107
1.273.000
8.0
4. ZKZ TOZD Temeljna
zadružna organizacija
34
166.000
3,9
5. KOP TOZD Obrtne
dejavnosti
66
556.000
7.1
6. SAP TOZD Kum
90
284.000
2,0
7. DO 1. junij
314
796.000
11,1
SKUPAJ
1287
12.651.000
38. TREBNJE
1. Zdravstveni dom Trebnje"'
77
837.000
x) OPOMBA: Omenjena OZD mora v letu 1982 poračunati prekoračitev
iz leta 1981
39. TRŽIČ
1. Ti ko Tržič
90
1.338.000
10,5
2. Splošno gradbeno podjetje
Tržič
245
532.000
1,1
3. Mercator TOZD Preskrba
147
1.534.000
8,5
SKUPAJ
482
3.404.000
40 TITOVO VELENJE
1. REK DO Plastika
116
1.793.227
10,9
2. Rdeča dvorana
33
802.823
17,0
3. RSC (Materialna proiz.;
885
7.438.640
4,8
SKUPAJ
1034
10.034.690
41 VRHNIKA
1. ISKRA - TOZD Antene
148
668.000
2,9
2. DONIT-TOZD Fenolit
258
159.000
0,3
3. Obrtni center
35
656.000
1,7
4. Mercator TOZD Hotel
Mantova
58
957.000
11,3
SKUPAJ
499
2.440.000

II. Preveč izplačana sredstva za skupno
porabo
Zap. št. OBČINA OZD

63

305.855

3,6

91
111
117
178
19
3298

1.771.788
1.760.505
684.568
1.306.028
200.256
41.501.520

14,8
11.1
4,0
4,9
6,0
10.2

1 IZOLA
1. HP Droga TOZD Riba, Izola,
Dantejeva 2
2. DO Steklo, Izola
SKUPAJ
2. JESENICE
1. Izolirka
2. Hotel Lek, Kranjska gora
3. GG-TOZD Jesenice
4. AvtokomercTOZD hotel K. G.
SKUPAJ
3. KAMNIK
1. Kozorog
2. Tekstilni inštitut
3. Arboretum
SKUPAJ

Število
zaposlenih

Odstotek
prekoračitve
sred. za skupno
porabo

183

14,1
6,2

183
31,0
125,0
90,0
32,0
24
55
30
109

79,0
15,0
41,0

poročevalec

4 LJUBLJANA BEŽIGRAD
1. DESTOZD Elektroservisi
2. Jugoinšpekt
3. Kuverta
4. Montaža
5. PTT izobraževalni center
6. SIC za voznike motornih vozil
7. Inštitut za ekonom, raziskov.
8. SIS družbenih dejavnosti DSSS
SKUPAJ
LJUBLJANA ŠIŠKA
SOZD IMP-DO IKO-TOZD Trata
SOZD IMP- DO IKO -TOZD SKIP
SOZD IMP-DO IKO-TOZD DSSS
Iskra Elektrozveze-DSSS
Iskra Elektromehanika, TOZD
Montažno servisna org.
Iskra Avtomatika-TOZD
Projektiranje in gradnja sistemov
Bayer-Pharma
Prod
9. POZD Litex
10. Dežnik
11. SGP Stavbenik, Koper-TOZD
Gradbena operativa
12. ABC Pomurka DO Delikatesa,
TOZD Prodaja na drobno
13. ABC Pomurka DO DSSS
14. Tekstil-TOZD Maloprodaja
15. Orbital
16. DO Drogerija-DSSS
17. Slovenijaavto - Velomotor TOZD
Velo
18. Slovenijaavto —DO Avtoimpex
19. Donit- TOZD Storitvena dejavnost
20. Mizarstvo Vižmarje
21. Komunalno obrtno podjetje Šiška
22. POZD OFSET
23. Standard Invest- DSSS
24. Standard Invest-TOZD Inženiring
25. Standard Invest-TOZD Operativa
26. Iskra Avtomatika-TOZD Razvoj
27. OŠ Franc Marn
28. OŠ Stane Kosec
29. Dom Starejših občanov
SKUPAJ
6. MARIBOR ROTOVŽ
1. DO ĆGP Večer
2. SOZD Združena kom. podjetja DS
3. Gozdno gospodarstvo
4. Maris-Zunanja trgovinska
organizacija
5. DO Elektro
SKUPAJ
7. MARIBOR TEZNO
1. Atmos
2. Podjetje za impregnacijo lesa
SKUPAJ
8. MARIBOR TABOR
1. Opum
2. DO Surovina
3. DSSS Surovina
SKUPAJ

poročevalec

151
79
65
43
45
31
24
8
446

1.5
26,0
1.9
68,7
24,2
47,7
6,7
4,4

328
163
83
137
481
272
125
18
5
53
212
194
7
117
47
21

37,0
49,0
119,0
13,0
29.0
37,0
7,0
103
-°
80,0
24,0
250,0
16,0
100,0
53,0
40,0
24,0

87
30
95
20
40
19
30
80
56
239
50
49
79
3137

29.0
13,0
81,0
6,0
3,0
47,0
35,0
20,0
356,0
12,0
5,0
16,0
4,0

771
11
946

18,0
159,0
26,7

20
884
2632

8,0
7,0

372
90
462

19,0
46,3

75
602
75
752

168
72,6
194,5

9 MARIBOR PESNICA
1. OŠJarenina
10. NOVA GORICA
1. KZ Goriška Brda
2. Primorje export
3. Croatla
4. Pokrajinski arhiv
5. Dom upokojencev Gradišče
SKUPAJ

17

315,0

266
107
34
8
32
447

32,0
18,0
7,0
31,0
357,0

11. ORMOŽ
1. Droga TOZD Gozad
2. GG TOZD Gozdarstvo
3. TP Mercator Zarja
4. OŠ Tomaž
SKUPAJ

193
27
232
31
483

12 RADOVLJICA
1. Zavod za gojitev divjadi Triglav
Bled
2. Filbo Bohinjska Bistrica
3. Planum TOZD Inženiring
SKUPAJ
13
1.
2.
3.

SLOVENJ GRADEC
Nama Ljubljana TOZD
Veleblagovnica Slovenj Gradec
Ljubljana-TOZD Elektro Slovenj
Gradec
Inštalater Prevalje TOZD Lahkih
transportnih naprav
4. Obrtna zadruga
5. Kompas
SKUPAJ
14. TITOVO VELENJE
1. Rudarski šolski center
(mat. + šolski del)
2. REK DO Rudnik Lignita
Velenje
3. REKDOESO
4. GORENJE-TGO
5. Gradbeno industrijsko
podjetje Vegrad Velenje
6. Trgovsko proizvodno
podjetje ERA Velenje
7. GORENJE DO Promet
Servis Velenje
8. Zdravstveni center Velenje
SKUPAJ
15. VRHNIKA
1. Obrtnik Borovnica
2. Donit-TOZD Fenolit
3. Žito-TOZD Pekarna
4. Zavod za načrtovanje
5. Oš Ivan Cankar
SKUPAJ

22
63

24,0
65,0
76,0

85

152
250
33
8
66
509

0,6
23,0
50,0
59,0
14,0

1363
4365+ 646 DSSS
557+ 65 DSSS
5690 + 1110 DSSS

19,0
129,0
43,0
15,0
27,0
39,0

1569+ 188 DSSS
557+ 76 DSSS
2386+ 176 DSSS
581
17068+ 2261 DSSS

10,0
12,0

29
258
82
23
134
526

16. LJUBLJANA-CENTER
10
1. Minitipografija
OPOMBA: znak »..« pomeni, da podatek ni bil posredovan.

7

Stališča in usmeritve
Gospodarske zbornice Slovenije za nadaljnje aktivnosti
V Poročevalcu štev. 12. z dne 29. 6. 1982le bilo objavljeno poročilo Gospodarske zbornice Slovenije v zvezi z
razreševanjem problematike izgub gospodarstva SR
Slovenije po zaključnih računih za leto 1981. Tokrat objavljamo še stališča in usmeritve Gospodarske zbornice
Slovenije za nadaljnje aktivnosti na področju odpravljanja izgub.
1. Z delovanjem delovnih skupin in tudi z drugimi oblikami
zborničnih aktivnosti kot n. pr. organiziranjem seminarjev,
sestankov in razgovorov z OZD z izgubo kakor tudi s koordiniranim delovanjem ostalih dejavnikov v republiki, je bi i dosežen kvaliteten pristop v uresničevanju vsebinskih usmeritev
Skupščine SR Slovenije na področju saniranja OZD z izgubo.
Ta se kaže predvsem v tem, da so na pobudo delovnih skupin
organizacije združenega deta začele poglobljeno odpravljati
vzroke izgub in težile k pripravi kvalitetnih sanacijskih programov na dolgoročnih osnovah.
Sanacijski programi se ne pripravljajo več kot je bilo to
primer v preteklosti, samo zaradi pridobivanja sanacijskih
kreditov temveč se v njih bolj poglobljeno lotevajo odpravljanja vzrokov izgub, da bi z ustreznimi sanacijskimi ukrepi
zagotovili tudi dolgoročnejše poslovanje brez izgub.
Poleg nekaterih pozitivnih premikov v vsebini sanacijskih
programov, ki se kažejo v poglobljenem analiziranju vzrokov
m prizadevanjih za načrtovanje dolgoročnih razvojnih usmeritev, pa so še vedno prisotne nekatere pomanjkljivosti, ki jih
bo v bodoče potrebno odpraviti. Take pomanjkljivosti so
predvsem v tem, da je ugotavljanje vzrokov za izgube še
preveč na poudarku objektivnih okoliščin in v premalo primerih na ugotavljanju subjektivnih vzrokov, povezanih s poslovno politiko, kvalitativnimi dejavniki gospodarjenja ter drugimi notranjimi vzroki v OZD. V saniranje OZD še niso v
zadostni meri vključeni vsi delavci v OZD z izgubo in tudi še ni
v zadostni meri uveljavljena odgovornost za neizvajanje sprejetih sanacijskih ukrepov v primerih, za katere OZD ugotavljajo, da je vzrok za izgubo tudi neuresničevanje že sprejetega
sanacijskega programa.
2. Predloženo gradivo daje informacijo o trenutnem stanju
na tem področju, pri čemer velja, da aktivnosti v večini primerov še niso zaključene. Zato bo Izvršilni odbor Gospodarske
zbornice Slovenije problematiko izgub spremljal še naprej in
10 ponovno obravnaval z upoštevanjem podatkov o tekočih
izgubah na podlagi periodičnih obračunov za prvo polletje
1982.
V OZD s posebno perečimi izgubami (Gorenje Velenje IMV
Novo mesto) sanacijski programi še niso dokončno oblikovani oziroma sanacijski ukrepi še niso dorečeni. Vzroke za to
m mogoče iskati v nezadostni aktivnosti delovnih skupin oz.
odgovornih delavcev v tem OZD, ki so neposredni nosilci
priprave sanacijskih programov. Ugotavljamo, da so vzroki za
to nastali zaradi razreševanja problemov v zvezi s tujimi partnerji, s kadrovsko okrepitvijo, z zagotavljanjem tekoče proizvodnje zaradi neredne oskrbe s surovinami in repromateriali
ter zaradi urejanja odnosov s kooperanti.
Delovne skupine, ki so bile oblikovane, so pri pripravi sanacijskih programov nedvomno veliko prispevale, zaradi česar
bi bilo potrebno to obliko dela oz. zbornične pomoči, krepiti
še naprej. Ker pa sanacijski programi v nekaterih OZD še niso
dokončno pripravljeni, bodo delovne skupine, ustanovljene
za pomoč pri pripravi sanacijskih programov delovale še
naprej m nudile ustrezno pomoč v primerih, ko sanacijski
programi še niso dokončno pripravljeni. Pomagale bodo tudi
v dograjevanju sanacijskih programov, ki so sicer pripravljeni,
vendar njihova vsebina v celoti še ne ustreza. Vzpodbujale
bodo uveljavljanje že sprejetih sanacijskih programov.
Delovne skupine in splošna združenja ter Gospodarska
zbornica Slovenije bodo sproti spremljale uresničevanje sanacijskih programov in v primerih, če se sanacijski programi v
praksi ne bodo uresničevali v predvidenem obsegu in kvali8

teti, tudi predlagale ustrezne ukrepe. Ukrepale bodo tudi v
primerih, kjer se bodo pojavile težave na področju dogovarjanja in v primerih, sporazumne sanacije oz. med poslovnimi
partnerji in udeleženci sanacije. Zato bodo v sodelovanju z
OZD analizirate vzroke za take družbene težave in dale pobudo za ustrezno pomoč tudi družbenopolitičnim delavnikom.
3. Skupščina SR Slovenije je v svojih stališčih izpostavila
vlogo splošnih združenj in Gospodarske zbornice Slovenije
pri presoji skladnosti proizvodnih programov z razvojnimi
kriteriji. V skladu s tem so delovne skupine vzpodbujate in pri
tem upoštevale usmeritve za saniranje OZD, ki so bistvenega
pomena za razvoj SR Slovenije in tistih OZD z izgubo, ki so
pomembne z vidika trajnejšega interesa in pogoja za delo
drugih OZD. Take usmeritve so bile v nekaterih primerih, ki
ustrezajo navedenim kriterijem realizirane v tem, da sanacijski programi ponekod predvidevajo nove proizvodne programe. Le v enem primeru pa je predlagan stečaj in sicer za
Argonavti Nova Gorica. Sporazumna sanacija, ki je vsekakor
ugodnejša od stečajnega postopka, je tudi realizirana v enem
primeru - za Salonit Anhovo.
Načrtovanje ter izvajanje sanacijskih ukrepov še premalo
temelji na odpravljanju prvenstveno notranjih slabosti v poslovanju. Premalo se še uveljavlja spreminjanje proizvodne
strukture oz. prestruktuiranja gospodarstva in se še preveč
iščejo rešitve v zunanjih ukrepih za odpravljanje izgub oz. v
zunanjih ukrepih za zagotovitev trajnega uspešnega poslovanja, ki pa so v večini vezani tudi na velike sanacijske kredite.
V izogib neekonomski socializaciji izgub, Gospodarska
zbornica Slovenije ne bo podpirala saniranje takih OZD, katerih proizvodnja je v nasprotju s kriteriji prestrukturiranja gospodarstva, kjer ni ekonomskih pogojev za nadaljnje delo.
4. Splošna združenja, medobčinske gospodarske zbornice
in GZS bodo vzpodbujale in podpirale vse oblike solidarnostnega pokrivanja izgub v okviru OZD, ki so dohodkovno, organizacijsko in poslovno povezane ter tudi v okviru drugih
zainteresiranih organizacij in skupnosti tako na ravni ožjih in
širše družbeno politične skupnosti.
Predlagate in spodbujale bodo tudi združevanje dela in
sredstev na dohodkovnih osnovah in si prizadevale tudi za
pospeševanje integracijskih gibanj v okviru celotnega jugoslovanskega prostora.
Glede na zaostreno situacijo v gospodarstvu pa bi morale
OZD razreševanje problemov v večji meri opreti na lastne sile
v povezovanju in združevanju sredstev in delo v reprodukcijskih verigah. Za poravnavanje izgub naj bi iskali rešitve tudi v
reprodukcijskih povezavah z združevanjem sredstev v reprodukcijskih celotah in z večjo mobilnostjo občinskih skladov
skupnih rezerv.
Ob analiziranju podatkov iz periodičnih in zaključnih računov bo v bodoče potrebno nameniti pozornost OZD, ki so v
letu 1981 poslovale z izgubo, še posebno OZD, ki ustvarjajo
celotni prihodek tudi s prodajo na tujih trgih oz. so v veliki
meri odvisne od uvoza surovin. Zaradi omejenih možnosti
razpolaganja z devizami po novih deviznih predpisih bodo v
OZD z izgubo pogoji poslovanja še bolj zaostreni kot v drugih
OZD. Zato bo imelo pomembno vlogo spodbujanje aktivnosti
za čim večjo možno nadomestitev uvoženih surovin in nadomestnih delov ter opreme z domačimi, za vzpodbujanje-proizvodnje, ki zagotavlja čim večji neto devizni učinek, za
ustrezno prerazporeditev delavcev in prilagajanja delovnega
časa itd. da bi tako preprečile nastanek novih izgub oziroma
zagotovile možnosti za uresničevanje sanacijskih programov.
Pri izvajanju programov za premike cen v letošnjem letu je
treba nujno upoštevati nesorazmerja v cenah, kjer je ugotovljeno, da je to eden od pomembnejših vzrokov za izgube.
Takšne ugotovitve je treba upoštevati tudi pri pripravljanju
osnov za politiko cen v naslednjem letu.
5. V smislu preventivnega delovanja gospodarskih zbornic
in splošnih združenj pri odpravljanju slabosti slabega gospodarjenja bodo pokrenjene ustrezne aktivnosti, da bi pravočaporočevalec

sno odkrivali neugodna gospodarska gibanja v posameznih
OZD in z ustreznimi ukrepi pravočasno preprečili nastanek
izgub. Tako bodo že oblikovane delovne skupine za pomoč
pri pripravi sanacijskih programov uporabljene tudi za zagotovitev ustrezne strokovne pomoči pri odkrivanju OZD, ki
poslujejo z motnjami pri poslovanju. Na osnovi dogovorjenih
skupin kazalcev poslovnih rezultatov in njihovih mejnih vrednosti v posamezni podskupini dejavnosti, izpod katerih se
smatra, da nastopajo motnje pri poslovanju, bodo ugotovljene OZD z motnjami pri poslovanju, katerim bodo delovne
skupine zagotovile ustrezno strokovno pomoč, pri pripravi
programa ukrepov za izboljšanje poslovnih rezultatov. S takšnim preventivnim delovanjem bi poleg krepitve učinkovitosti

gospodarjenja lahko pravočasno podvzeli ukrepe v vseh OZD,
ki ne dosegajo ustreznih poslovnih rezultatov in tako večje
izgube sploh ne bi nastale.
V okviru preventivnega delovanja gospodarskih zbornic in
splošnih združenj pri odpravljanju slabosti slabega in neučinkovitega gospodarjenja bo potrebno posvetiti posebno skrb
razvojnim načrtom posameznih OZD oziroma njihovi investicijski dejavnosti ter skrbno proučiti pripravljene investicijske
programe z vidika kakovosti poslovnih rezultatov, ki naj bi jih
te naložbe omogočile. S poglobljeno aktivnostjo v tej smeri bi
prav lahko pravočasno preprečili naložbo, kjer ne bi bilo
zadostnega jamstva za uspešno poslovanje.

UGOTOVITVE IN PREDLOGI
Izvršnega

odbora

Gospodarske

zvezi z informacijo o samoupravnem sporazumevanju na
področju

cen

Izvršilni odbor Gospodarske zbornice Slovenije je na 60.
seji dne 8. 7. 1982 obravnaval navedeno informacijo, ki je bila
pripravljena z namenom, da se uresničijo sklepi, sprejeti v
Skupščini SR Slovenije dne 28. 10. 1981. Po sprejetem sklepu
so bila splošna združenja in Gospodarska zbornica Slovenije
zadolženi, da pospešijo aktivnosti glede razčlenjevanja meril,
poleg tega pa je potrebno pregledati samoupravne sporazume, ki urejajo tudi cene in oceniti njihovo skladnost z merili
za oblikovanje cen in z dogovorom o izvajanju politike cen.
Gre torej dejansko za dve nalogi, ki sta med seboj povezani.
To je razvidno tudi iz predložene informacije, ki vsebuje
kratek pregled dosedanjih prizadevanj Gospodarske zbornice
Slovenije in splošnih združenj na področju razčlenjevanja
meril za oblikovanje cen. Široko zasnovana aktivnost na podlagi programa, ki ga je sprejel Izvršilni odbor Gospodarske
zbornice Slovenije v februarju 1980, je obsegala predvsem
strokovno pomoč, ki jo je pri razčlenjevanju meril dajala
zbornica splošnim združenjem, do danes pa so skoraj vsa
splošna združenja pripravila razčlenitev meril. To delo pa je
bilo povezano s številnimi problemi, vezanimi na kasnitev
navodila o uporabi meril in na njegovo neuporabnost (problemi v zvezi z uporabo posameznih meril so navedeni v
gradivu in v prilogi gradiva). V splošnih združenjih so biti
sprejeti pravilniki, samoupravni sporazumi in drugi akti ter
pripomočki za razčlenitev meril v organizacijah združenega
dela
, r.
Informacija o samoupravnem sporazumevanju na področju
cen v posameznih dejavnostih temelji na pregledanih samoupravnih sporazumih, ki so bili splošnim združenjem dosegljivi. Ocene splošnih združenj v prilogi informacije so ponekod širše in obsegajo tudi problematiko izvajanja politike cen,
družbene kontrole cen, delovanja skupnosti za cene itd.
Izvršilni odbor Gospodarske zbornice Slovenije je na podlagi predložene informacije oblikoval ugotovitve in predloge
za nadaljnje delo na tem področju.

v

posameznih

- omejevanju rasti cen
- odpravljanju nesorazmerij med cenami
- uveljavitvi načela medsebojne odvisnosti, povezanosti in
odgovornosti pri samoupravnem obvladovanju tržne stihije.
To dokazujejo tudi podatki o gibanju cen v letu 1981 in v
prvi polovici letošnjega leta.
B. Ocenjuje se, da so razlogi za ugotovljeno stanje nasledil1-'
, ,
1) ekonomska politika ni bila v zadostni meri v funkciji
uravnovešenja ponudbe in povpraševanja, kar je povzročalo
monopolne pozicije in velike pritiske na cene. Tržne zakonitosti so delovale stihijsko in ni interesa ter pogojev za sporazumevanje. Nezadosten je vpliv ostalih delov ekonomske politike na zmanjševanje rasti cen.
2) nestabilnost trga in krepitev monopolnih pozicij je povzročilo številne pojave deviantnega sporazumevanja (dodatki
k cenam, plačila v devizah, investicije, kritje izgub itd.) - ki
bistveno povečujejo prikrito inflacijo, ki je statistika ne prikazuje.
3) ukrepi neposredne kontrole cen (linearne zamrznitve,
programi, obvezno potrjevanje vseh cen, vključno z deleži na
skupnem prihodku), ki so sicer predvideni kot izjemni, so bili
vseskozi uveljavljeni in so povzročili:
- zožanje prostora za samoupravno sporazumevanje zaradi vnaprej določenih odstotkov možne rasti cen po panogah, skupinah in podskupinah dejavnosti
- nezmožnost odpravljanja disparitet v okviru programskih
splošno tendenco k dvigovanju cen do dovoljenih odstotkov in zanemarjanje oblikovanja cen po merilih
- da se je družbena kontrola cen osredotočila zgolj na
preverjanje odstotkov dovoljene rasti cen.
4 nekonstistentnost ter nejasnosti nekaterih določil zakona o cenah, ki se nanašajo na samoupravne sporazume m
nekaterih kazenskih določb ter občutna kasnitev predvidenih
SP em

I. Ugotovitve
A. V organizacijah združenega dela, splošnih združenjih in
Gospodarski zbornici Slovenije je bilo vloženo veliko naporov
za uresničitev nalog iz zakona o cenah, vendar rezultati niso
zadovoljivi in so povsem neadekvatni vloženemu delu. To se
kaže v naslednjem:
1. Razčlenitev meril ter njihova formalna vključitev v samoupravne akte je sicer izvedena, vendar ni napredka v uveljavitvi sistema cen v delu, ki se nanaša na oblikovanje cen na
podlagi meril. Enotna ocena je, da se cene pretežno ne
oblikujejo na osnovi meril in da se tudi družbena kontrola cen
ne izvaja na tej podlagi.
2. Samoupravno sporazumevanje ni dosedaj v ničemer doprineslo k
poročevalec

5 ze'iobpozno sprejeta navodila o uporabi meril za oblikovanje cen in nejasnosti v zvezi z uporabo teh meril (kompliciranost in neaptikativnost) ter neuresmčevanje resolucijskih
obvez, da morajo biti navodila za uporabo
meril spremenjena
in dopolnjena do konca januarja 1982; n^P°štova.ni^l°i[ '
cijskih obvez, da je moč na podlagi odločitve skupnosti za
cene izvzeti iz potrjevanja cene medfaznih proizvodov v razmerjih samoupravnega sporazumevanja °cenah terJP?ra~
zumevanja na osnovah skupnega prihodka (teh odločitev
skupnosti za cene niso sprejele)
6 nerealnost resolucijskih zahtev po gibanju cen v okviru
dovoljenih 15 odstotkov, kije pogojevala linearnost m neselektivnost
7. neizdelana strategija samoupravnega sporazumevanja v
smislu opredelitve segmentov reprodukcije oziroma proiz9

vodov, za katere naj se cene urejajo s samoupravnimi sporazumi in neizkoriščena možnost obveznega sporazumevanja
(družbenopolitične skupnosti niso sprejele ustreznih aktov na
podlagi 19. člena zakona o cenah)
8. nejasnosti v zvezi z upravičenostjo neposredne kontrole
cen
, K dejavnostih,
kjersso
sprejetiza
samoupravni
sporazumi in
različni
pristopi v zvezi
prispevki
razširjeno reprodukcijo.

- diferencirano stopnjo rasti cen na podlagi objektivno
ugotovljenih nesorazmerij med cenami.
4. Ekonomska politika mora bistveno bolj prispevati k omejevanju rasti cen in k odpravljanju nesorazmerij med cenami,
kar samo s politiko cen ni možno doseči. Še posebej mora biti
ekonomska politika bolj v funkciji uravnovešenja razmerij na
trgu, da bodo vzpostavljeni pogoji za samoupravno urejanje
področja cen ob upoštevanju ekonomskih zakonitosti.
5. Potrebno je proučiti predloge, da se objektivno ugotovljeni in družbeno standardizirani stroški na enoto proizvoda
vključujejo med podlage za oblikovanje cen.
6. Neobhoden je korak naprej pri aplikaciji zakonskih meril
s takojšnjo dopolnitvijo navodil oziroma s sprejemom novih
tovrstnih aktov za posamezne dejavnosti. To posebej velja za
uporabo merila svetovne cene, katerega aplikativna razdeiava
je zelo zahtevna, vendar je nujna za pravilne usmeritve pri
oblikovanju in izvajanju politike cen.
7. Zbornični sistem si mora še naprej prizadevati, da s
pobudami in s strokovno pomočjo prispeva k ustreznejši
vsebinski uporabi meril, k ugotavljanju in odpravljanju disparitet, pri pripravi izhodišč za samoupravno sporazumevanje
na področju cen ter pri koncipiranju osnov za politiko cen v
letu 1983.
8. Pospešiti je potrebno postopek za spremembe in dopolnitve zakona o cenah.
9 Potrebne so bistvene spremembe razmerij v primarni
delitvi ob upoštevanju sprejetih razvojnih usmeritev, pri čemer je bistveno vključevanje našega gospodarstva v mednarodno menjavo.
10. Osnove za politiko cen v letu 1983 morajo biti pravočasno pripravljene in predložene v razpravo, vsebovati pa morajo usmeritve iz teh sklepov.

II. Predlogi za nadaljnje delo s poudarkom na
osnovah za politiko cen v letu 1983
1. Treba je opredeliti področja (panoge, skupine, podskupine),
kjer trzne razmere dovoljujejo oblikovanje cen izven
ne
Posredne kontrole brez nevarnosti za povečanje reprodukcijskih stroškov in življenjskih stroškov in v skladu s tem
naravnati politiko družbene kontrole cen.
2. Upoštevajoč tržne razmere je treba selektivno vendar
povsem konkretno določiti reprodukcijske povezave oziroma
njihove segmente, kjer se lahko oziroma morajo razmerja pri
cenah urediti s samoupravnimi sporazumi. Fazne cene proizvodov v teh verigah je treba izvzeti iz neposredne kontrole
cen, končna^ cena pa se mora oblikovati v skladu s sprejeto
politiko družbene kontrole cen. V teh primerih bi morali biti
sklenjeni sporazumi pogoj za spremembe cen. Samoupravno
sporazumevanje je lahko učinkovit instrument za odpravljanje
nesorazmerij znotraj teh verig, kar je osrednja naloga politike
cen v letu 1983.
3. V ostalih primerih, kjer je še naprej neobhodna neposredna kontrola cen, je nujno pri koncipiranju osnov za izvaianie
politike cen v letu 1983 zagotoviti:
- realne ter v celoti gospodarskih pogojev utemeljene
stopnje rasti cen oziroma inflacije, upoštevajoč pri tem okvire
protiinflacijskega programa,

j
9.
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poročevalec

Iz

NOVI

Skupščine

PREDPISI

Odločno

omejevanje

nepokritih

investicij

• V okviru lastnih sredstev investitorjev za financiranje investicij gre pri več kot
dveh tretjinah primerov za bodoči priliv iz dohodka
• Prepoved za banke, da bi do konca leta 1982 dajale investitorjem garancije za
zagotavljanje sredstev za financiranje investicij iz bodočih prilivov investitorjev in na
temelju planiranih kreditov iz tujine
• Prepoveduje se tudi dajanje kreditov in garancij za pokrivanje prekoračitev pri
financiranju investicij, ob dovoljevanju nekaterih izjem
Po podatkih o investicijah če gre pri tem za investicije, ki nih nesreč.
V okviru intervencijskih
Zakon nadalje prepoveduje
31.
marca letos, so med celot- niso bile začete do konca juniukrepov, sprejetih za izvajanje
1982, ne morejo biti dokaz o bankam, da bi do konca leta
ekonomske politike v letu no zagotovljenimi sredstvi, ki ja
sredstev za financi- 1982 iz porasta kratkoročnih
1982, je Zvezni izvršni svet so jih zbrali investitorji po pre- zagotovitvi
virov sredstev dajale kredite in
predlagal Skupščini SFRJ, da dračunski vrednosti investicij, ranje investicij.
garancije za investicije. S to
po hitrem postopku sprejme znašala lastna sredstva invetudi Zakon o začasni prepove- stitorjev 370,8 milijarde dinar- PREPOVED KREDITOV rastjo je mišljeno povečanje
kratkoročnih virov sredstev v
di dajanja garancij na temelju jev ali 25,1 odstotka. Pri tem pa ZA POKRIVANJE
primerjavi s stanjem na dan 30.
bodočih prilivov sredstev inve- na bodoči priliv iz dohodka PREKORAČITEV
junija 1982.
stitorjev in na temelju planira- odpade kar 252 milijard dinar- INVESTICIJ
Da bi preprečili različno tolnih kreditov iz tujine, o začasni jev ali 68 odstotkov vseh lastZakon prav tako prepovedu- mačenje, Predlog zakona naprepovedi dajanja kreditov za nih sredstev investitorjev. Inpokrivanje prekoračitev in o vestitorji torej vedno računajo je bankam, da do konca leta vaja, da med investicije sodijo
začasni prepovedi uporabe na podporo bank za pridobitev dajejo kredite in garancije za vlaganja za nabavo (nakup
kratkoročnih virov sredstev za novih kreditov za sredstva, ki pokritje prekoračitev pri finan- gradnjo in dograditev) osnovfinanciranje investicij (AS 40). jih morajo ustvariti iz bodoče- ciranju investicij. Izjema pri nih sredstev, kakor tudi objekNamen tega Zakona je, da bi ga dohodka. Tako ravnanje je tem so le investicije za proiz- tov in opreme za skupno pona področju investicijske po- omogočalo investicijsko gra- vodnjo električne energije z rabo.
Predlog zakona določa tudi
rabe zavrli znatnejša odstopa- ditev, ki ni bila pokrita z realni- domačimi viri, za prenos in distribucijo električne energije, kazni za kršitelje njegovih donja od proporcev in ciljev, do- mi sredstvi.
Predlog zakona zaradi tega proizvodnjo in predelavo pre- ločb. Banka bo zaradi gospoločenih v Družbenem planu
Jugoslavije za obdobje od prepoveduje bankam, da bi moga, proizvodnjo nafte in pli- darskega prestopka, če bo krdajale do konca leta 1982 upo- na in kmetijsko proizvodnjo šila določbe tega Zakona, kaz1981 do 1985.
rabnikom družbenih sredstev (poljedelstvo, sadjarstvo, vino- novana z denarno kaznijo od
NEZAGOTOVLJENA
(investitorjem) garancije za za- gradništvo in živinorejo), ka- 100.000 do 1.000.000 dinarjev,
LASTNA SREDSTVA
gotavljanje sredstev za finan- kor tudi za investicije, name- odgovorna oseba v banki pa z
ZA INVESTICIJE
ciranje investicij iz bodočih njene odpravljanju posledic denarno kaznijo od 10.000 do
50.000 dinarjev.
Do odstopanj od določenih prilivov investitorjev in na te- potresov in drugih elementarmelju
planiranih
kreditov
iz
tuciljev razvojne politike prihaja,
^Boooooooosooosoeoooooecccccooe«
kakor ocenjujejo, v glavnem jine za financiranje investicij.
PREDLOG ZAKONA O ZAČASNI PREPOVEDI DAJANJA
Ta
prepoved
ne
velja
le
za
upozaradi tega, ker dajejo banke
GARANCIJ NA TEMELJU BODOČIH PRILIVOV SREDgarancije tudi za bodoče prili- rabo kreditov, ki jih daje MeSTEV INVESTITORJEV IN NA TEMELJU PLANIRANIH
ve sredstev uporabnikov pri fi- dnarodna banka za obnovo in
KREDITOV IZ TUJINE, O ZAČASNI PREPOVEDI DAJAnanciranju investicij (vključno razvoj ali pa jih odobrijo druge v NJA
KREDITOV ZA POKRIVANJE PREKORAČITEV IN O
mednarodne
finančne
organitudi kredite v tujini) in ker se za
8 ZAČASNI PREPOVEDI UPORABE KRATKOROČNIH VIpokrivanje prekoračitev pri in- zacije.
Garancije, ki so bile dane 0 ROV SREDSTEV ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ - AS 40
vesticijah angažirajo velika
pred uveljavitvijo tega Zakona, ^ggCCOOOSeaOOSOOBOlBOOOCCOOeiOOOCOeOS«
družbena sredstva.
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Nadaljnje zmanjševanje vlaganj
negospodarske

in

v
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investicije
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Delegatom v Zveznem zboru
Skupščine SFRJ je bil poslan
Predlog zakona o spremembah Zakona o začasni prepovedi uporabe družbenih sredstev za financiranje negospodarskih in neproizvodnih investicfj v letu 1982 (AS 41). Zaradi uresničevanja ciljev, ki so
določeni v resoluciji o uresničevanju Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1981
do 1985 v letu 1982 predlaga
Zvezni izvršni svet sprejetje tega zakona po hitrem postopku.
Namen predloženega zakona je, da prepreči začetek novih gradenj stavb in delov
stavb za delo osnovnih šol in
šol za srednje usmerjeno izobraževanje, stavb in delov
stavb za potrebe zdravstva, za
delo ustanov socialnega varstva, kot tudi stavb in delov
stavb počitek, rekreacijo in razvedrilo.
POČASNEJŠA RAST
GOSPODARSKIH
INVESTICIJ
V obrazložitvi zakona je
poudarjeno, da je v investicijski porabi prišlo v zadnjih letih
do pomembnih odstopanj od
proporcev in ciljev, ki so določeni v Družbenem planu razvoja države. Namesto hitrejše
planirane rasti gospodarskih
investicij in počasnejše rasti
negospodarskih investicij in
namesto hitrejše rasti investicijskih vlaganj za preskrbo
opreme pa počasnejše rasti investicij za preskrbo gradbenih
objektov, je prišlo do počasnejše rasti gospodarskih in
hitrejše rasti negospodarskih
investicij.
Prepoved razpolaganja z
družbenimi sredstvi za začetek
■novih negospodarskih in neproizvodnih investicijskih vlaganj, ki je predpisana zaradi
12

na P

preprečevanja nadaljnjih motenj v gospodarstvu, je vplivala, da so se na področju investicijske porabe začela uresničevati zadovoljivejša gibanja v
primerjavi s prejšnimi leti.
Vendar so investicije v negospodarskih in neproizvodnih
dejavnostih še nad realnimi
materialnimi možnostmi družbe in je, posebej zaradi krepitve materialne osnove združenega dela in nadaljnjega razvoja samoupravljanja, nujno
treba še naprej zmanjševati
vlaganja v negospodarske in
neproizvodne investicije.
Upoštevajoč rezultate v investicijski porabi, ki so bili doseženi z dosedanjo uporabo
prepovedi uporabe družbenih
sredstev za negospodarske in
neproizvodne investicije in potrebo za nadaljnje zmanjševanje vlaganj sredstev v te investicije, je predloženo sprejetje
tega zakona,

'

socia|

-

««>«■«*",em

za prepoved, je določeno, da
se družbena sredstva lahko GRADITEV NOVIH
uporabijo samo za tiste objek- OBJEKTOV te in opremo družbene samo- S POMOČJO
zaščite, katerih nakup je nujen
zaradi izvajanja ukrepov druž- SAMOPRISPEVKA
S predloženimi spremembabene samozaščite, ki so dolomi in dopolnitvami zakona, je
čeni s prepisi.
poudarjeno v obrazložitvi, se
Glede nakupa objekta zaradi ukinja možnost graditve novih
zamenjave zaradi rušenja je to počitniških domov ter zgradb
mogoče napraviti le če je ruše- osnovnih šol in šol za srednje
nje nujno v letu 1982 zaradi usmerjeno izobraževanje, kot
graditve gospodarskih objek- tudi zgradb za nuđenje zdravtov. Nakup zaradi zamenjave stvenega varstva in nuđenje
objektov iz katerih se bodo iz- družbenega in socialnega varselili
je mogoč le če je izselitev stva, razen če ni več kot 50
nu
jna zaradi bližnjega rušenja odstotkov potrebnih sredstev
ali če ogroža življenje in zdrav- za graditev teh objektov zagoje ali zastruplja okolico. Prav tovljenih iz samoprispevka ali
tako je nakup zaradi zamenja- drugih prostovoljnih dajatev
ve fizično dotrajanih objektov občanov brez obveznosti vrain opreme mogoč samo, če je čanja.
Za počitniške domove in šofizična dotrajanost ugotovljena od pristojne strokovne le, kot tudi za stavbe za zdravstveno in socialno varstvo kaslužbe.
terih gradnja je v teku, je dovoPoleg tega je v predloženih ljeno nadaljevanje graditve
spremembah predvideno, da pod pogojem, da je do konca
je začetek nove gradnje mo- junija 1982 zgrajeno ali če je v
goč, če je iz samoprispevka ali nakup vloženih več kot 50 oddrugih prostovoljnih dajatev stotkov od določene predraobčanov zagotovljenih več kot čunske vrednosti.
50 odstotkov od predračunske
V predloženem zakonu je
vrednosti za objekte in opremo točneje določeno, da se predza opravljanje dejavnosti izo- pisana prepoved ne uporablja
braževanja, znanosti, kulture, za plačevanje zakupnin, ki so
telesne kulture, informacij, nastale pred tem zakonom in
zdravstva in socialnega var- za plačevanje zakupnine za
stva. Te izjeme ni mogoče nove zakupne če se ne plača
uporabiti za začetek gradnje vnaprej. Prav tako je določeno,
objektov za pisarniške zadeve da prepoved za uporabo družin objekte za počitek in rekrea- benih sredstev velja tudi za vso
cijo, razvedrilo, reprezentan- pisarniško opremo, ne velja pa
co, profesionalni in amaterski za ostalo pisarniško opremo, šport.
drobni inventar.

ZMANJŠUJE SE
ŠTEVILO IZJEM
S predloženimi spremembami in dopolnitvami Zakona o
začasni prepovedi uporabe
družbenih sredstev za financiranje negospodarskih in neproizvodnih investicij v letu
1982 se razširjajo nekatere veljavne prepovedi uporabe
družbenih sredstev in zaostrujejo pogoji uporabe posameznih izjem za prepoved.
Tako se med drugim prepoved uporabe družbenih sredstev razširja tudi na začetek
gradnje novih počitniških domov, kot tudi na pridobivanje
materialnih pravic za opravljanje negospodarskih in neproiBoooceooosocooeoosooeoooa
zvodnih dejavnosti. Prav tako
0 PREDLOGZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O ZAČA- 0
je predpisana prepoved upora- r
be družbenih,sredstev za pla- S SNI PREPOVEDI UPORABE DRUŽBENIH SREDSTEV ZA S
čevanje zakupnine vnaprej. Ko O FINANCIRANJE NEGOSPODARSKIH IN NEPROIZVO- O
0
je govor o zaostrovanju pogo- S DNIH INVESTICIJ V LETU 1982
jev uporabe posameznih izjem *5«cooos©oooc«oooooooooooaooosoosooooeooJ(
poročevalec

Omejevanje

prihodkov

družbenopolitičnih

proračunov

skupnosti

iz dohodka

• Prihodki iz davka na dohodek in davka na promet proizvodov in storitev se
morajo gibati v skladu z resolucijo
• Družbenopolitične skupnosti so dolžne, da zmanjšajo stopnjo davka v sorazmerju z določenimi viški
Zvezni izvršni svet se je poslužil ustavnega pooblastila,
da posreduje z zakonom za
preprečitev večjih motenj v gospodarstvu in je poslal Skupščini SFRJ v sprejetje zakon o
mejah v katerih lahko družbenopolitične skupnosti določajo prihodke iz dohodka organizacij združenega dela in prometa proizvodov in storitev v
tem letu.
Predlog tega zakona je v pristojnosti Zveznega zbora,
sprejema pa se v okviru ostalih
gospodarskih ukrepov s katerimi naj bi učinkovito prispevali k uresničevanju ciljev ekonomske stabilizacije v letošnjem letu.

določanje meja v katerih se
bodo oblikovali prihodki družbenopolitičnih skupnosti iz teh
virov so njihovi prihodki
ustvarjeni v letu 1980, tako da
se le-ti za leto 1981 povečajo
največ do 19 odstotkov in za
leto 1982 do 17 odstotkov, kot
je določeno v resolucijah o
uresničevanju
družbenega
plana.
V primeru, da družbenopolitične skupnosti v letošnjem letu ustvarijo kumulativno prihodke nad temi mejami, je
Služba družbenega knjigovodstva s predlogom tega zakona
pooblaščena, da vsak višek
izloči na poseben račun in da
ne izvrši naročila o njegovi
uporabi vse dokler se prihodki
ne zmanjšajo v meje, ki so določene s tem zakonom. Obenem pa je dolžna, da obvesti
skupščino družbenopolitične
skupnosti, da je ustvarila prihodke prek zakonsko določenih meja in da mesečno ugotavlja če se prihodki družbenopolitičnih skupnosti iz davka
uresničujejo v skladu z zakonom.

ZMANJŠANJE
SPLOŠNE PORABE
V DOGOVORJENE
OKVIRE
S predlogom zakona se
omejujejo prihodki družbenopolitičnih skupnosti v državi, ki
se oblikujejo z obdavčevanjem
dohodka od proizvodov in storitev v prometu. Podlaga za

Skupna

Republike, avtonomne pokrajine in druge družbenopolitične skupnosti bodo upoštevale sredstva, ki so kot višek
izločena na posebnem računu
pri določanju viškov prihodkov
po Zakonu o načinu razpolaganja z viški prihodkov proračunov družbenopolitičnih in
samoupravnih
interesnih
skupnosti v tem letu. Ker predstavljata ta dva zakona celoto,
bodo družbenopolitične skupnosti dolžne, da v sorazmerju z
določenimi viški zmanjšujejo
stopnje davka.
Namen tega zakona je krepitev akumulativne in reproduktivne sposobnosti gospodarstva in zmanjšanje splošne porabe v okvirih, ki so dogovorjeni z resolucijo o uresničevanju
družbenega plana v letošnjem

»soosoosooooecoeoooeco«

SpCOOOOOO
PREDLOG ZAKONA O MEJAH V KATERIH DRUŽBENO- b
POLITIČNE SKUPNOSTI LAHKO DOLOČAJO PRIHODKE '
IZ DOHODKA ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA IN
PROMETA PROIZVODOV IN STORITEV V LETU 1982-AS
42

poraba samo v skladu

možnostmi

letu. Sprejetje po hitrem postopku je nujno zaradi pravočasnega omejevanja prihodkov na podlagi davkov in
zmanjševanja davčnih stopenj,
da konec leta ne bi prišlo do
večje imobilizacije sredstev na
posebnih računih.
Družbenopolitične skupnosti so ustvarjale razljčne prihodke iz davka, pri tem pa v
večji ali manjši meri odstopale
od dogovorjene politike na
tem področju. Zaradi tega je v
obrazložitvi predloga zakona
poudarjeno, da bo omejevanje
prihodkov iz teh virov napotilo
nekatere družbenopolitične
skupnosti, da iščejo nove vire
sredstev ali da z rebalansi proračunov zmanjšujejo tisto porabo za katero ni mogoče zagotoviti potrebnih sredstev.

z

gospodarstva

• Do konca leta se sredstva samoupravnih interesnih skupnosti izločajo na
poseben račun v višini 15 odstotkov do določitve viškov prihodkov
• Republike in pokrajine lahko predpišejo tudi višji odstotek teh izločanj
• Začasno blokirana sredstva so lahko deblokirana, upoštevajo pa se ob določitvi
skupnih viškov prihodkov in, zmanjšanja stopnje prispevka gospodarstva
Povprečno ustvarjeni prihodki samoupravnih interesnih skupnosti v obdobju januar - maj letos so bili večji za
30 odstotkov v primerjavi z
istim obdobjem lani. Že s tem
je bila spodkopana dogovorjena stopnja rasti teh sredstev za
letošnje leto v višini 19 odstotkov, v primerjavi, z lanskim letom.
poročevalec

Ker je do konca leta pričakovati še nadaljnjo rast izločanja
za skupne potrebe pfek automatizma v izplačilu teh prihodkov, na podlagi rasti osebnih
dohodkov in dohodkov organizacij združenega dela je ocenjeno, da tudi to pomembno
vpliva na nadaljnje spodkopavanje politike ekonorriske stabilizacije. Zaradi tega je Zvezni

izvršni svet predložil Skupščini
SFRJ, da po hitrem postopku
sprejme zakon o začasni prepovedi razpolaganja z delom
družbenih sredstev samoupravnih interesnih skupnosti
za porabo v letu 1982.
Predlog zakona (AS 43) je bil
poslan delegatom v Zveznem
zboru Skupščine SFRJ, ki je
zanj pristojen.

DEL SREDSTEV SIS
NA POSEBNEM
RAČUNU
Temeljna določba tega zakonskega predloga predpisuje
prepoved razpolaganja z delom družbenih sredstev s strani vseh samoupravnih interesnih skupnosti v višini 15 odstotkov sredstev, ki so ustvar13

jena na podlagi prispevka iz ben račun samoupravne intedohodka organizacij združe- resne skupnosti in bodo uponega dela in osebnih dohod- števana pri določanju viškov
kov delavcev v obdobju od 1. prihodkov po Zakonu o načinu
avgusta do 31. decembra 1982. razpolaganja z viški prihodkov
Po predlogu zakona je mo- proračunov družbenopolitičgoče z republiškimi oziroma nih skupnosti in v viškov pripokrajinskimi zakoni predpi- hodkov samoupravnih interesati za določene samoupravne snih skupnosti v letu 1982. S
interesne skupnosti tudi večji tem bi skupni višek prihodkov
odstotek prepovedi razpolaga- opredeljeval obveznost sanja s temi sredstvi. Služba moupravne interesne skupnodružbenega knjigovodstva bo sti, da sorazmerno zmanjša
ta sredstva izločala na pose- prispevek gospodarstva.

ANALIZE

IfcOOOOSBOBOSCiOOOOOOaOSOOOOOCOOCOOCCaCCfi!
S PREDLOG ZAKONA O ZAČASNI PREPOVEDI RAZPOLAA GANJA Z DELOM DRUŽBENIH SREDSTEV SAMOU5 PRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI ZA PORABO V LETU
S 1982 - AS 43.
iUcoooooooooooooeocoeoscccooooeooooos«
Glede na to, da se sredstva
samoupravnih
interesnih
skupnosti zagotavljajo pretežno (90 odstotkov) iz sredstev
gospodarstva, predlagatelj teh
zakonskih ukrepov meni, da

bodo le-ti precej vplivali na
krepitev akumulativne in reproduktivne sposobnosti gospodarstva, kot tudi na ekonomsko stabilizacijo sploh.

IN OCENE

Spodkopavanje enotnega
jugoslovanskega trga v
življenjskimi

interesi

nasprotju

delavskega

z

razreda

• Vse pogostejši pojavi spodkopavanja enotnega jugoslovanskega trga in zapiranje v republiške in pokrajinske meje vpliva na uresničevanje razvojne politike in
politike ekonomske stabilizacije
v
• Področje ekonomskih odnosov s tujino je za delavce v združenem delu najbolj
odtujen del razširjene reprodukcije
• Osnovni razlogi za motnje odnosov na trgu so v neuravnovešenih blagovnodenarnih odnosih, kar je posledica strukturnih neskladij plačilnobilančnih težav in
visoke inflacije
.
, .
„
• Vse bolj izraženi pojavi monopolizma, različnih pogojevanj za nakup blaga,
zadrževanja blaga v skladiščih in podobno
• Cene za posamezne proizvode se oblikujejo po pogojih na trgu, medtem ko so
druge pod določeno stopnjo družbene kontrole, s čemer je onemogočen enakopravni položaj vseh delov združenega dela pri pridobivanju dohodka
Vse pogostejši pojavi spod- zan vpliv posameznih segmen- uspešno vključevanje v me- na drugi strani, kot tudi velika
odvisnost našega gospodarkopavanja enotnega jugoslo- tov ekonomskega življenja na dnarodne blagovne tokove.
vanskega trga in zapiranja v delovanje trga, prav tako pa
Ko je govor o temeljih za stva od uvoza surovin in reprorepubliške in pokrajinske meje tudi uporaba tistih sistemskih razvoj enotnega jugoslovan- dukcijskega materiala, pri
v veliki meri vplivajo na uresni- zakonov s katerimi je urejen skega trga je v analizi ugotov- zmanjšani možnosti za uvoz.
Zaradi plačilnobilančnih teljeno, da prenapeti blagovnočevanje razvojne politike in enotni jugoslovanski trg.
denarni odnosi.in neskladje žav v prometu blaga je vse popolitike ekonomske stabilizamed povečanim povpraševa- gostejša praksa, da se blago
cije, kot tudi na vzpostavitev RESNE MOTNJE
skladnejših blagovno-denar- NA TRGU
njem in premajhnim porastom prodaja za devizna plačilna
blagovnih skladov iz domače sredstva, ali pa se zahteva za
nih odnosov in preskrbljenosti
Delovanje in nadaljnji razvoj proizvodnje in uvoza motijo na črno odstopljena devizna
trga. Zaradi tega je nujno treba
jugoslovanskega tržne in strukturne odnose, kot sredstva dinarska kompenzačim hitreje sprejeti ukrepe za enotnega
odpravljanje takšnih motenj, trga, je poudarjeno v analizi, je tudi odnose cen in v veliki meri cija, kar povzroča nadaljnjo
posebej še če upoštevamo, da izrednega pomena za temeljne nezadovoljivo vplivajo na or- delitev trga in potiska dinar kot
je razbijanje jugoslovanskega organizacije združenega dela, ganizacijo, razvoj in delovanje plačilno sredstvo.
V pomanjkanju posameznih
trga in ustvarjanje umetnih kot tudi za hitrejši razvoj vseh jugoslovanskega trga. Do reovir v nasprotju z življenjskimi družbenopolitičnih skupnosti. snih motenj na trgu pride tudi vrst blaga se z družbenimi dointeresi delavskega razreda, Potreba za nadaljnji razvoj zaradi strukturne neusklajeno- govori in samoupravnimi spojugoslovanskega sti v proizvodnji surovin z ene razumi usmerja blago v posada razpolaga s celotnim do- enotnega
hodkom in odločilno vpliva na trga izvira iz obstoječe ravni in predelovalnih zmogljivosti mezne regije oziroma OZD s
razvitosti proizvajalnih sil in
glavne tokove reprodukcije.
Te ocene so poudarjene v samoupravnih družbenoekoAnalizi o delovanju enotnega nomskih odnosov in je temelj- 0 ANALIZA O DELOVANJU ENOTNEGA JUGOSLOVAN- 0
jugoslovanskega trga, ki ga je na predpostavka za optimalno S SKEGA TRGA
(J
Zvezni izvršni svet poslal v in racionalno uporabo gospodarskih
potencialov,
sodobne
obravnavo delegatom v Skup^jjooocoooooooooooooaoeooossooocceoe««^
ščini SFRJ. V analizi je prika- tehnike in tehnologije, kot tudi
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čemer se v prometu tega blaga
motijo normalni tržni odnosi.
Temu ustreza tudi restriktivni
režim uvoza.
Prizadevanja, da bi bile na
vseh ravneh sprejete materialne bilance s katerimi se bo
spremljalo gibanje blagovnih
tokov, so dala šele začetne rezultate, zato tudi niso dovolj
vplivala na samoupravno sporazumevanje organizacij združenega dela, da bi se vzpostavili skladnejši odnosi med ponudbo in povpraševanjem na
domačem trgu.
OTEŽENO
PLANIRANJE
V analizi je posebej poudarjen pomen planiranja za stabilni razvoj trga, obenem pa je
rečeno, da delovanje sistema
samoupravnega planiranja naleti na številne težave. Sprejemanje planov organizacij
združenega dela v tem srednjeročnem obdobju je potekalo v pogojih otežene ekonomske situacije, tako da dinamika
izdelave posameznih planskih
dokumentov ni bila v skladu s
predvidevanji. Sprejeti plani
niso realni, nepopolno so ocenjeni pogoji za razvoj in potrebe za pravočasno sprejemanje
ukrepov tekoče ekonomske
politike, ni pa ekonomskih motivov OZD za širše medsebojno
povezovanje na enotnem trgu.
Usklajevanje razvojnih planov
se je ustavilo na regionalni in
lokalni ravni.
Kar zadeva samoupravno
sporazumevanje o temeljnih
planih še niso dovolj uveljavljeni skupni interesi. Mnogi
sporazumi ne morejo služiti
kot podlaga za sprejemanje
konkretnih obveznosti za uresničevanje planov, ker so premalo zasnovani na smernicah
o temeljih planov TOZD. Manjka širše samoupravno povezovanje v gospodarstvu in z
družbenimi dejavnostmi, kar
zavira proces dohodkovnega
povezovanja in krepitve načela
svobodne menjave dela, medtem ko je prevladovalo sporazumevanje v okviru panog in
gospodarskih področij (vodoravno sporazumevanje).
Sporazumevanje in dogovarjanje je, kot je poudarjeno v
analizi, v mnogih sredinah naletelo na odpor, pokazala pa
se je tudi počasnost pri usklajevanju stališč. Nespoštovanje
in kršenje sprejetih sporazumov in dogovorov pripelje do
enostranske prekinitve, kar
vse skupaj pa devalvira proces
sporazumevanja in dogovarjanja.
poročevalec

POČASEN PROCES
ZDRUŽEVANJA DELA
IN SREDSTEV
Ko je govor o združevanju
dela in sredstev v funkciji
enotnega trga, kot tudi o medsebojnem dohodkovnem povezovanju temeljnih organizacij združenega dela niso bili
doseženi zadovoljivi rezultati.
To pa predvsem zaradi slabosti in problemov pri medsebojnem določanju skupnih interesov, zaradi katerih se združujejo delo in sredstva, ki se določajo s sporazumi o temeljih
planov.
Pridobivanje in delitev skupnega prihodka in dohodka, je
poudarjeno v analizi, še ni postalo osnovni motiv združevanja. Slabo so ocenjene tudi koristne prednosti proizvodnje in
razvojne usmeritve, zasnovane
na medsebojni dohodkovni
povezanosti z reprodukcijskimi partnerji. Proces združevanja često zavirajo tudi subjektivni dejavniki - poslovodni organi, organi družbenopolitičnih skupnosti in podobno.
Za razvoj in delovanje enotnega jugoslovanskega trga
ima velik pomen tudi združevanje dela in sredstev med organizacijami združenega dela
proizvodnje in prometa. Ta
proces pa teče za zdaj še počasi, predvsem zaradi poskusov zapiranja v ožje teritorialne okvire, regije ali mesta, kot
tudi teženj posameznih prometnih organizacij, da obdržijo pridobljen položaj na trgu.
Vzroki za počasen proces
združevanja so, kot je tudi
ocenjeno, v nedograjenosti in
počasnem konstituiranju družbenoekonomskih odnosov na
puodlagi zakona o združenem
delu in drugih sistemskih zakonov, zamujanju sprejemanja
sporazumov in dogovorov o
temeljih planov, neizenačenih
pogojih pridobivanja dohodka
in visoki stopnji inflacije.
Razvoj tržnih razmerij je
upočasnjen deloma tudi zaradi
zapiranja tokov medrepubliškega in medpokrajinskega
prometa. Tako je zabeležen
zmanjšan obseg medrepubliškega prometa (s stališča nakupa in izdaje blaga na področju izven svojega območja)
v okviru skupnega prometa. To
pomeni, da se največji del
ustvarjene proizvodnje posameznih republik in pokrajin
realizira na njihovem območju.
V zadnjem času je vse bolj
poudarjena težnja, da se znotraj republik ali pokrajin proizvaja čim širši asortiman blaga, čeprav za to ni upravičenih
razlogov.

OTEŽENO
PRESKRBOVANJE
TRGA
V zvezi s preskrbovanjem
trga s posameznimi proizvodi
je v Analizi poudarjeno, da zaradi motenih blagovno-denarnih odnosov in nemoči, da bi z
domačo proizvodnjo In uvozom zadovoljili povečano povpraševanje, prihaja v zadnjem
času do preusmerjanja' blagovnih tokov in rušenja tradicionalno vzpostavljene linije
preskrbovanja, posebej kadar
je govor o prometu surovin in
reprodukcijskega materiala.
Tako so vse pogostejši pojavi
razkosanja trga, ustvarjanja
pogojev za monopolistično
obnašanje, povečanje cen,
zmanjševanja in opuščanja
proizvodnje ter prodaje posameznih proizvodov.
Razlog za takšne pojave je,
kot je poudarjeno v analizi, treba iskati v zaostajanju surovinske baze in nadaljnjem poglabljanju strukturnih neskladij med to bazo in predelovalnimi zmogljivostmi.
Omejene možnosti uvoza
zaradi plačilnobilančnih težav
so povzročile vrsto problemov
pri organiziranju in preskrbovanju trga z blagom za široko
porabo iz uvoza, med drugim
pa so precej prispevale k pojavom mnogih negativnih tendenc. Te se predvsem kažejo v
neenakomernem oskrbovanju
trga tako glede dinamike kot
tudi po posameznih regijah, v
zapiranju trga s tem blagom,
raznih nepravilnostih pri oblikovanju cen blaga in storitev
kot tudi velikih razlik med cenami teh proizvodov po posameznih republikah in pokrajinah.
Zaradi različnega zagotavljanja deviz za uvoz teh proizvodov, kot tudi pogojevanja
uvoza z izvozom se ustvarjajo
pogoji za boljšo ali slabšo preskrbljenost trga. V primerih ko
sredstva zagotavljajo na ravni
republik ali pokrajin in kjer se
uvoz pogojuje z izvozom, je
preskrbovanje z južnim sadjem in kavo precej boljše. Na
drugi strani organizafcije združenega dela, ki devize kupujejo na črno, vštevajo vse te transakcije v ceno proizvoda in so
zato tudi velike razlike v cenah
po posameznih območjih.
Odstopanja pri izvajanju politike cen in neupoštevanje
sprejetih opredelitev vplivajo
na nadaljnje zaostrovanje razmerij v primarni delitvi, kar
povzroča negativne težnje v
razvoju in delovanju domačega trga. Zaradi različnih pristojnosti pri oblikovanju cen
se ustvarja možnost za obliko-

vanje različnih cen. Cene za
posamezne proizvode se oblikujejo po tržnih razmerah,
druge pa so pod določeno
stopnjo družbene kontrole, kar
posameznim delom združenega dela omogoča različni položaj v pridobivanju dohodka,
s čimer se kali enotnost jugoslovanskega trga.
V analizi je posebej prikazan
vpliv razmerij na področju kreditnomonetarne politike na
tržne razmere. Med drugim je
ugotovljeno, da so določena
»teritorizacija« in zapiranje
denarnih tokov posledica premajhne integriranosti gospodarstva tudi zunaj meja ožjih
področij družbenopolitičnih
skupnosti in da jih je mogoče
preseči le s pospešenim sodelovanjem in vzpostavitvijo širših oblik integracije v okviru
skupnega gospodarstva. Zaradi tega morajo banke sprejeti
ukrepe s katerimi bodo spodbujale povezovanje proizvodnih organizacij združenega
dela med sabo in z organizacijami v prometu, kot tudi združevanje dela in sredstev proizvodnih in potrošnih področij.
EKONOMSKI ODNOSI
S TUJINO - NAJBOLJ
ODTUJEN DEL
REPRODUKCIJE
Ko je govor o ekonomskih
odnosih s tujino je v analizi
ocena, da planiranje na tem
področju še ni vsebinsko zaživelo, kar neugodno vpliva na
tržne razmere.
V nezadovoljivih gospodarskih pogojih bi morale interesne skupnosti za ekonomske
odnose s tujino izravnati velike
uvozne potrebe svojih članic z
njihovimi izvoznimi možnostmi in sicer po teritorialnem načelu. Pri tem se v poštev ne
jemljejo že vzpostavljena razmerja med organizacijami
združenega dela, kar je zlasti
jzraženo, ko gre za organizacije združenega dela iz drugih
republik ali pokrajin. Tako področje ekonomskih odnosov s
tujino pa je za delavce v združenem delu najbolj odtujen del
razširjene reprodukcije.
Republiške in pokrajinske
skupnosti in Interesna skupnost Jugoslavije imajo, v primerjavi s klasičnimi upravnimi
organi, podrejen položaj. To
se nanaša zlasti na določanje
politike deviznega tečaja, politike cen, kreditno-monetarne
politike, kot tudi politike uvoznih obremenitev.
K nezadovoljivi situaciji na
tem področju prispeva tudi
razdrobljenost in neracionalna
organizacija skupne zunanjetrgovinske mreže. Republike
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in pokrajine so oblikovale lastno trgovinsko mrežo doma in v
tujini, kar je vplivalo na zaviranje dohodkovnega povezovanja prometnih in proizvodnih
organizacij združenega dela in
pripeljalo do zapiranja v ozke
okvire
družbenopolitičnih
skupnosti.
UVOZ TEHNOLOGIJE OVIRA ZA
ZDRUŽEVANJE DELA
IN SREDSTEV
V analizi je prikazano tudi
razmerje inovacij in uporaba
nove tehnologije z ene, ter delovanje trga z druge strani.
Poudarjena je glavna značilnost stanja naše industrije relativno visoka stopnja enosmerne tehnološke in ekonomske odvisnosti od tujine ki
se kaže v zelo neugodnem in
neenakopravnem odnosu med
organizacijami
združenega
dela in prodajalci tehnologije
iz tujine.
Prek vse tesnejšega povezovanja združenega dela s tujimi
prodajalci tehnologijo prodira
k nam poslovna filozofija, obnašanje in konkurenčni boj tujih družb, Na ta način se
ustvarjajo skoraj nepremagljive ovire za svobodno združevanje dela in sredstev med
OZD.
Rezultat tega je spod kovanje enotnega trga na področju
industrije. Večkrat plačujemo
in uvažamo tehnologijo za en
izdelek, le-ta pa je praviloma
zastarela in ne ustreza. Pri tem
pa se srečujemo s skrivanjem
znanja, zadrževanja informacij
o razvoju in rezultatih uporabe
novih in izpopolnjenih tehnologij. Zaradi tega je nujno treba preprečiti uvoz velikega
števila tehnologij za proizvode
in opremo za iste namene in
spoštovati načelo selektivnosti
in prilagajanja domačim pogojem. S tem v zvezi je treba pri
opredeljevanju za uvoz tuje tehnologije zagotoviti družbeno
in strokovno oceno. Prav tako
jo treba, da se čimširše pristopi k uvajanju lastnih tehničnih
in tehnoloških rešitev,
Kljub doseženim rezultatom
so premalo izkoriščene možnosti, da bi z racionalno migracijo delavcev zagotovili zadovoljevanje vseh potreb za
zaposlovanje v državi in s tem
popolneje afirmirali enotno jugoslovansko delovno področje. Izpopolnjevanje sistema informiranja o potrebah za delovno silo (posebej strokovno)
združevanje delovnih sredstev,
šolanje, kot tudi racionalno
usklajevanje samoupravnega
gibanja delovnih sredstev in
dela - so osnovne smeri bodo-

nih organizacij. Pogosti so tudi pojavi, da je prodaja deficitarnih izdelkov pogojena s
prodajo drugega blaga, za katerega pa na trgu ni bilo
ustreznega povpraševanja.
Nekatere organizacije združenega dela plasirajo svoje izdelke prek lastnih skladišč,
prodajalnih in prometnih organizacij, tako da tega blaga niso
mogli prodajati tisti kupci, ki
so prej plasirali to blago.
Dobava posameznega blaga
se često pogojuje z vezanjem
dinarskih sredstev za investicije, s plačilom vnaprej mimo veljavnih rokov, z deviznim kritjem ali z ustrezno dinarsko
protivrednostjo. Pogosto se
blago zadržuje v skladiščih,
ker proizvajalci pričakujejo
povečanje cen, ali pa na ta način izvajajo pritisk na organe
za cene.
Velika organizacije, ki se ukvarjajo s prometom blaga in
storitev, izkoriščajo svoj položaj na trgu in pogojujejo kupovanje blaga z različnimi zahtevami - pogoji za prodajo, ki so
ugodnejši od predpisanih, vezanje sredstev za graditev poslovnega prostora in podobno.
Srečujemo se tudi s pojavi zapiranja trga v okvire velikih
proizvodno-prometnih sistemov, ki preskrbujejo širša potrošniška območja.
Zaradi pomanjkanja dokazov inšpekcijski organi težko
odkrivajo nosilce teh pojavov,
posebej ker so takšna obnašanja skrita za samoupravnimi
sporazumi o združevanju dela
in sredstev, ki tako služijo kot
zavesa za nezakonito obnašanje.

če akcije, da bi dosegli racionalnejše gibanje dela v procesu družbene reprodukcije in
zmanjševanja problema nezaposlenosti.
IZVAJANJE ZAKONOV,
KI UREJAJO
DELOVANJE TRGA
V posebnem poglavju analize je pregled 15. sistemskih
zakonov, ki s svojimi posamičnimi določbami urejajo enoten
jugoslovanski trg, kot tudi
ocena izvajanja teh določb.
Na mnogih področjih družbene reprodukcije ne delujejo
nekatere zelo pomembne institucije gospodarskega sistema, kar ima za posledico počasnost pri uporabi posameznih zakonskih določb, posebej
kadar je govor o deviznem poslovanju o kreditnih odnosih s
tujino, sistema cen, združevanja dela in sredstev in podobno.
Ko je -govor o izvajanju Zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o Družbenem planu Jugoslavijeje v
analizi ugotovitev, da je poleg
doseženih rezultatov, delovanje sistema planiranja obremenjeno z mnogimi težavami.
Poudarjen je problem premalo
razvitih dohodkovnih odnosov
v združenem delu na načelih
zakona o združenem delu, kot
tudi vprašanje razpolaganja
TOZD z dohodkom. Vzpostavljanje dohodkovnih odnosov
zasnovanih na združevanju in
afirmiranje dohodka kot temeljne planske kategorije otežujejo negativne težnje gospodarskih gibanj v državi in v
svetu, kot tudi obstoječa strukturna neskladja.

BREZVESTNO
OBNAŠANJE
DELOVNIH
ORGANIZACIJ
Na področju prometa blaga
in storitev so pogosti pojavi
spodkopavanja enotnega domačega trga - je ocena izvajanja Zakona o temeljih poslovanja organizacij združenega
dela na področju blagovnega
prometa in storitev ter o sistemu ukrepov, s katerimi se
preprečuje spodkopavanje
enotnosti jugoslovanskega
trga, ob kateri so prikazani tudi ustrezni primeri zapiranja
trga. Med drugim so omenjeni
primeri, da delovne organizacije, katerih izdelki so deficitarni na trgu, prodajajo svoje ,
izdelke predvsem kupcem v
okviru republiških in pokrajinskih, pogosto pa tudi regionalnih območij in to le prek lokal-

skih predpisov. Tako je bil v
letih 1978, 1979 in 1981 sprejet
predpis, s katerim je bilo prepovedano uporabljati pšenico
za proizvodnjo krmil in za krmljenje živine. Leta 1980 pa je bil
izdan odlok o prepovedi prometa kurilnega olja za gospodinjstva. Delovnim organizacijam je bilo prepovedano uporabljati rastlinska jedilna olja
in svinjsko mast v industriji kot
tehnične maščobe.

NEENAK POLOŽAJ
OZD NA TRGU
Nespoštovanje določb Zakona o temeljih sistema cen
in družbeni kontroli cen oziroma določanje politike cen po
merilih določenih za oblikovanje cen, kot tudi njihove kontrole se kažejo v najrazličnejših motnjah. Zaostrujejo se
odnosi v primarni delitvi in
moteni so pogoji gospodarjenja, zaradi česar so posamezne organizacije združenega
dela v različnem ekonomskem
položaju. Nedosledna uporaba
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. K motnjam na trgu vse
bolj prispeva tudi pojmovanje,
da je povečanje cen najučinkovitejši način reševanja subjektivnih problemov v proizvodnji.
Po Zakonu o obveznem
združevanju dela in sredstev
organizacij združenega dela,
ki se ukvarjajo s prometom
blaga in storitev, s proizvajalnimi organizacijami združenega dela, so delovne organiKREPITEV
zacije s področja prometa bile
v preteklem letu dolžne, da
MONOPOLISTIČNIH
sklenjene samoupravne sporaTEŽENJ
zume in pogodbe uskladijo z
Ob uresničevanju Zakona o določbami tega zakona. Sicer
zatiranju nelojalne konkuren- te sporazume evidentirajo in
ce in monopolnih sporazumov analizirajo gospodarske zborje v analizi ugotovitev, da je nice v republikah in pokrajinah
vse pogostejši pojav, da se s in šele po opravljenem delu bo
samoupravnimi sporazumi o ocenjeno izvajanje določb tezdruževanju dela in sredstev ga zakona glede na delovanje
izražajo monopolistične težnje jugoslovanskega trga.
Kar zadeva izvajanje Zakona
v prometu blaga in storitev.
Našteti so pojavi zapiranja ve- o prometu blaga in storitev s
likih delovnih organizacij v tujino se dogaja, da se z izdellastne okvire oziroma postav- ki, ki jih ni dovolj na trgu, zaraljanje posebnih pogojev s stra- di česar je domača proizvodni teh organizacij v prometu nja celo pretirano zaščitena,
preskrbuje samo določeno poblaga.
Monopolistični sporazumi dročje ali da se ustvarjajo neese v glavnem uresničujejo brez naki pogoji pri pošiljanju blaga
pisanih dokumentov in je kršil- (glede kakovosti, asortimana,
ce tega zakona težko odkriti. cen). Na ta način se ustvarja
Na podlagi Zakona o omeji- monopolistični položaj ene ali
tvah trga in prostega prometa več proizvajalnih organizacij,
blaga in storitev, ki imajo po- iz ene ali več republik in pomen za vso državo je podčrta- krajin, s čimer se direktno moti
preskrbljenost
no v analizi, da je Zvezni izvrš- enakomerna
ni svet sprejel več podzakon- trga.
poročevalec
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VZPOREDNOST
PRISTOJNOSTI ZA
PRIDOBIVANJE DEVIZ
Ob sprejetju Zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino je v analizi
predvsem ■ poudarjena neustrezna uporaba določb, ki se
nanašajo na plačilnobilančne
pozicije republik in pokrajin.
Namesto, da služijo kot podlafa za uresničevanje skupne devizne politike in za krepitev
materialne odgovornosti republik in pokrajin za plačilno bilanco države, se plačilnobilančne pozicije spreminjajo v
plačilne bilance republik in
pokrajin in v precejšnji meri
vplivajo na razvijanje gospodarske enotnosti v državi (zapiranje v območne okvire,
preusmerjanje že sprejetih
odnosov med-delovnimi organizacijam] in podobno.
Težave pri uporabi tega zakona izvirajo iz premajhne preciznosti posameznih določb in
so nekateri odnosi na tem področju urejeni na drug način
od rešitev, ki jih določa zakon.
V zvezi s pridobivanjem,
združevanjem in razpolaganjem z devizami se pojavlja
vzporednost pristojnosti samoupravnih interesnih skupnosti in Interesne skupnosti
Jugoslavije na eni ter republi-

ških in pokrajinskih organov in
organov federacije na drugi
strani.
Usklajevanje planov ekonomskih odnosov delovnih organizacij s tujino se odvija v
okviru samoupravnih interesnih skupnosti, ne pa na ravni
reprodukcijskih celot, kar prispeva k nerealnemu planiranju.
Ko je govor o realizaciji Zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih
bank republik in narodnih avtonomnih pokrajin je v analizi
poudarjena ocena, da so bili v
dosedanji aktivnosti Narodne
banke Jugoslavije ukrepi monetarne-kreditne politike izvedeni enotno na področju vse
države. V zvezi s tem torej tu
načelno ne bi smelo biti spodkopavanja enotnega jugoslovanskega trga.
ZOŽEVANJE
SELEKTIVNIH
KREDITOV IZ
PRIMARNE EMISIJE
Določbe Zakona o temeljih
kreditnega in bančnega sistema se v praksi uporabljajo z
velikim odstopanjem. Tako se
dogaja, da banke pri kreiranju
in izvajanju poslovne politike
dajejo prednost komitentom s

Restriktivna
ni

prinesla

svojega področja, sodelujejo
pa tudi s tistimi komitenti, ki se
vključujejo v poslovne programe.
Takšna teritorizacija in zapiranje denar/iih tokov je posledica premajhne gospodarske
integriranosti tudi izven meja
ožjih območij družbenopolitičnih skupnosti.
V družbenem planu Jugoslavije je predvideno postopno
zoževanje selektivnih namenov iz primarne emisije (na
podlagi meril, ki jih bo vsako
leto določila Skupščina SFRJ),
tako da bo do konca leta 1983
selektivni način kreditiranja
zamenjala selektivna monetarizacija.
Pri izvajanju Zakona o denarnem sistemu je prav tako
vrsta 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 se izvajajo z odloki
Zveznega izvršnega sveta ob
soglasju republik in pokrajin, s
povečanjem oziroma zmanjšanjem carinskih stopenj za
kmetijske proizvode.
Pri uporabi določb omenje-

monetarno-kreditna

pričakovanih

nega zakona, ki urejajo mehanizem carinskih vračil in drugih ukrepov za spodbujanje
izvoza pa so se kot segment na
področju politike spodbujanja
izvoza pokazali tudi nekateri
negativni učinki, posebej kadar je govor o prilagodljivosti
sistema stalnim spremembam
na svetovnem trgu.
V zvezi z Zakonom o obdavčevanju proizvodov in storitev
v prometu je v analizi ocena,
da sistemske rešitve davčne in
fiskalne politike omogočajo
enotno delovanje sistema obdavčevanja, vendar da se s politiko posebnih davkov (v pristojnosti republik, pokrajin in
občin) negativno deluje na delovanje enotnega jugoslovanskega trga. Posebne davčne
stopnje niso enake v vseh območjih in različno vplivajo na
cene istih proizvodov v maloprodaji, s čemer so proizvajalci v neenakem položaju na
trgu.
Vsiljuje se torej sklep, da z
dogovarjanjem republik in pokrajin ne bi usklajevali le temeljev politike posebnega davka
s politiko temeljnega prometnega davka, pač pa bi usklajevali še politiko obdavčevanja s
posebnim davkom, vsaj tistih
proizvodov, ki so pomembnejši za standard, stabilnost trga
ali razvojno politiko.

politika

rezultatov

• Denarna masa se je v prvem trimesečju povečala za 9,5 milijarde dinarjev, kar
je znatno manj od predvidenega povečanja
• Razporeditev denarne mase ni ugodna, saj so biia najbolj zmanjšana denarna
sredstva pri organizacijah združenega dela in sicer za 20 milijard dinarjev
• Pretežni del primarne emisije je letos namenjen potrebam gospodarstva, predvsem kreditiranju uvoza osnovnih surovin in reprodukcijskega materiala
•Likvidnost bank pri plačilih v državi je precej boljša
• Sprememba obrestnih stopenj prispeva k smotrnejši uporabi finančnih sredstev
in k spodbujanju varčevanja
Na področju monetarnokreditne politike so bili letos v
središču pozornosti cilji ekonomske stabilizacije. Resolucija terja izpolnitev zelo restriktivnih nalog, predvsem
glede naraščanja denarne mase, plasmaja bank in primarnega denarja. Čeprav se je monetarno-kreditna politika v prvem
trimesečju letos v glavnem gibala v določenih okvirih, so
učinki njene restriktivnosti
manjši kot smo pričakovali. K
poročevalec

temu so prispevala negativna
razpoložljivim družbenim progibanja na drugih področjih DENARNO IN
izvodom, predvsem k zmanjšegospodarske dejavnosti, ki so KREDITNO UREJANJE vanju investicijske porabe, kazmanjšala uspehe ukrepov
Ukrepi na obravnavanem kor tudi k spodbujanju izvoza
monetarno-kreditne politike.
področju bi morali ietos precej na konvertibilno območje. NaTo so temeljne ocene Poro- prispevati k upočasnjeni rasti črtovano je bilo, da se bodo
čila Narodne banke Jugoslavi- cen, usklajevanju porabe z uresničile tudi vse planske
je o uresničevanju skupne aooooceoooecoccoeoeoeoeoocccoocooo
eooocca
emisijske in denarne politike 0 POROČILO
O
URESNIČEVANJU
SKUPNE
EMISIJSKE
»
vihwi„v,i.,bi
u
onurnc
cmiaiJSKE
IN S
W
ter skupnih osnov kreditne poDENARNE POLITIKE TER SKUPNIH OSNOV KREDITNE 0
litike v prvem trimesečju leta
POLITIKE V PRVEM TRIMESEČJU LETA 1982
S
1982. Poročilo je nedavno dobila Skupščina SFRJ.
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sredstev bank v tem obdobju
predpostavke o gospodarskih drugih družbenih področjih. lažje premagali težave, ki se pod ravnijo lanskih, tudi ob
Potemtakem so bili največji pojavljajo pri zagotavljanju lik- upoštevanju stopnje depresiagibanjih.
V prvem trimesečju letos so učinki zelo umirjene rasti de- vidnosti naftnega gospodar- cije dinarja.
bili uporabljeni ukrepi kredit- narne mase doseženi pri orga- stva.
Za odložena plačila iz leta
Po Poročilu Narodne banke
no-monetarne politike v glav- nizacijah združenega dela na
1981
obveznosti Jugoslavije, ki
Jugoslavije,
so
se
v
prvem
čenem naravnani k uresničeva- področju gospodarstva. To pa
dospejo v plačilo letos znašajo
nju nalog denarnega in kredit- je normalen pojav, če je manj- trtletju povečali krediti za izvoz 22,7 milijarde dinarjev. Ker
nega urejanja. V temelju so bili ša rast denarne mase od rasti za 0,3 milijarde dinarjev, kar največji del teh terjatev dospe
ti ukrepi prenešeni Iz leta 1981, nominalnega družbenega pro- ustreza vrednostnemu obsegu v plačilo v prvem polletju, je
izvoza in njegovim sezonskim
nekaj pa jih je bilo sprejetih v izvoda.
Svet guvernerjev Narodne
značilnostim.
začetku letošnjega leta.
banke Jugoslavije že v začetku
Angažiranje
sredstev
priPoročilo Narodne banke Jumarca sklenil, da se narodne
marne
emisije
za
kreditiranje
goslavije poudarja, da je bila v KREDITNI POTENCIAL
banke republik in avtonomnih
likvidnosti
bank
je
bilo
v
J
takih pogojih v prvem trime- BANK
pokrajin, poslovne banke in
obravnavanem
obdobju
zelo
sečju letos zabeležena zelo
združenega dela
V prvem četrtletju letos sta neizenačeno. Likvidnost bank organizacije
umirjena rast denarne mase.
sporazumejo o novi dinamiki
Povečala se je za skupaj 9,5 bila kreditni potencial bank in je bila ustreznejša kot lani, ta- poravnavanja teh obveznosti,
milijard dinarjev, predvideno njihova likvidnost pod močnim ko da so krediti za te namene da bi bila obremenitev za gopa je bilo povečanje v višini 18 vplivom negativnih učinkov konec marca znašali samo 0,8 spodarstvo in banke enakomilijard dinarjev. Tak porast deviznih transakcij Narodne milijarde dinarjev ali za 3,3 mi- merneje razporejena. Po tem
denarne mase v prvem trime- banke Jugoslavije s tujimi ko- lijarde manj kot decembra sklepu morajo banke te terjasečju letos je tudi absolutno mitenti. Zaradi umika primar- 1981.
tve poravnati do konca leta v
nižji kot v minulih dveh letih, nega denarja prek deviznih
desetih enakih mesečnih
saj znaša le 9,8 odstotka pre- transakcij so bili doseženi več- LIKVIDNOST BANK
obrokih, računajoč s stanjem
dvidenega letnega povečanja. ji učinki kot v kateremkoli letu
Čeprav se je likvidnost bank 28. februarja letos.
Plasmaji bank in prelivanje poprej, saj so znašali 20 miliPo Poročilu Narodne banke
denarja v nemonetarne depo- jard dinarjev. Na to so vplivale pri plačilih v državi precej Jugoslavije so do konca prveizboljšala,
so
bile
v
tem
obdobpovečane
dolgoročne
obvezzite in druge nemonetarne obtrimesečja banke poravnale
veznosti bank so se gibali bolj nosti Narodne banke Jugosla- ju še naprej resne težave pri ga
4,6
milijarde dinarjev, morale
plačilih
s
tujino.
umirjeno, medtem ko so deviz- vije do tujine, zmanjšanje deObčutno večja likvidnost pa bi jih 5 milijard.
ne transakcije vplivale močne- viznih rezerv in dospetje plačil
je kot se je pričakovalo ob na temelju odloženih plačil. bank se kaže predvsem v poumikanju denarne mase. Poro- Zaradi vsega tega se je zmanj- večanih sredstvih na žiro račučilo pravi, da so se v tem ob- šala tudi uporaba primarne nih in pri denarnih sredstvih OBRESTNE STOPNJE
dobju plasmaji bank zelo nei- emisije v neto višini 18,3 mili- rezervnega sklada, ob precej
Spremembe
v
politiki
zenačeno gibali. Občasno so jarde dinarjev, kar je največje manjši uporabi kreditov za lik- obrestnih stopenj Narodne
vidnost,
rezervnega
sklada
in
zmanjšanje
v
primerjavi
z
enaodstopali od predvidenih limibanke Jugoslavije so bile uvetov, da bi na koncu trimesečja kim obdobjem v kateremkoli obvezne rezerve. Sredstva na ljavljene konec januarja letos.
žiro
računih
bank
so
bila
v
tem
bili prilagojeni načrtovani rav- letu poprej.
obdobju za polovico večja kot Od izrazito nizkih obresti v
ni. Zaradi tega bi bilo treba liPrimarna emisija je bila v v prvih treh mesecih leta 1981, prejšnjem letu je bil storjen komitirati gibanja plasmajev ne prvem trimesečju letos uposaj so znašala 18 milijard di- rak dalje k aktivnejši obrestni
le trimesečno, temveč tudi v
po merilih prejšnjega narjev, sredstva rezervnega politiki. Eskontna stopnja Naposameznih mesecih. V dru- rabljena
saj je bil Odlok o ukrepih sklada pa so se v povprečju rodne banke Jugoslavije se je
gem polletju letos bo to tudi leta,
s 6 odstotkov povečala na 12
za
izvajanje
povečala za 33 odstotkov.
narejeno, zaostrena pa bodo ne politike vmonetarno-kreditodstotkov letno, obrestne
letu
1982
sprejet
Regionalno
gledano
v
tem
tudi merila pri posameznih šele v začetku aprila. Izjema so
stopnje pa so se povečale tudi
času
likvidnost
bank
ni
bila
vrstah plasmajev bank, ki neo- le sredstva za kreditiranje uvoza druge plasmaje.
povsod
enaka.
Pri
bankah
v
SR
bičajno visoko naraščajo.
Poročilo poudarja, da so
za
nafte
in
naftnih
derivatov,
Makedoniji,
v
SAP
Kosovo,
v
Ob nadaljevanju teženj Iz ker so se precej izboljšali povzporedno s povečanjem
SR Bosni in Hercegovini in SR obrestnih stopenj Narodne
prejšnjega leta so tudi v prvih
treh mesecih letos najhitreje goji za uporabo teh kreditov. Hrvaški je bila najnižja likvi- banke Jugoslavije povečale
Ker se proračun federacije dnost, ponekod so se spopa- svoje obresti tudi poslovne
naraščali kratkoročni krediti,
ki so se povečali za 5 odstot- letos ne financira s sredstvi dali tudi z nelikvidnostjo. To je banke. Tako so bile nekoliko
kov. Precej počasneje pa so primarne emisije, je večji del posledica sprememb pri nači- odpravljene ekonomsko neunaraščali dolgoročni krediti, teh sredstev namenjen potre- nu oblikovanja in uporabe pravičene razlike med aktivnimedtem ko za vrednostne pa- bam gospodarstva. Tako so se Sklada federacije za kreditira- mi in pasivnimi obrestnimi
pirje Banka beleži umirjeno v tem obdobju krediti za selek- nje hitrejšega razvoja gospo- stopnjami glede na gospodartivne namene povečali za 7,3 darsko manj razvitih republik stvo, prav tako pa neupravičenaraščanje.
Glede razporeditve denarne milijarde dinarjev, medtem ko in SAP Kosovo, kakor tudi po- ne razlike med obrestmi na demase Poročilo ugotavlja neu- so bila lani ta sredstva celo za sledica specifične gospodar- pozite prebivalstva in depozite
goden rezultat. Veliko bolj so 1,7 milijarde dinarjev zmanj- ske strukture.
Istočasno so biVzrok za nelikvidnost neka- gospodarstva.
se namreč zmanjšala denarna šana.
le obresti diferencirane glede
terih
bank
je
tudi
napačna
poNajveč teh sredstev je bilo
sredstva pri organizacijah
na vročitev depozitov in kredizdruženega dela v gospodar- vloženih za kreditiranje uvoza slovna politika, kreditiranje tov.
stvu (za 20 milijard dinarjev), osnovnih surovin in reproduk- prek lastnih zmogljivosti, ravVsi ti ukrepi morajo prispemedtem ko je lani v enakem cijskih materialov, predvsem nanje organizacij združenega vati k smotrnejši uporabi fiobdobju to zmanjšanje znaša- nafte. To je posledica ukinja- dela, učinkovitost uporabe nančnih sredstev, spodbujati
lo 10,7 milijard dinarjev. De- nja možnosti uvoza z odložitvi- sredstev in drugo.
varčevanje, saj so nizke
Na resnost likvidnostnih obrestne stopnje skoraj destinarni prejemki prebivalstva so jo plačila in začasnega poveproblemov
pri
plačilih
s
tujino
se, kakor je običaj, sezonsko čanja stopnje reeskonta kredimulativno vplivale na zbiranje
zmanjšali, medtem ko je po- tov za uvoz nafte. Krediti so bili opozarja tudi podatek, da je in uporabo finančnih sredstev.
bilo
povprečno
stanje
deviznih
rast podoben lanskemu na dejansko odobreni, da bi s tem
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Nadaljnje

podružbljanje

pravosodnih

funkcij
• Zvezno sodišče si je v letu 1981 predvsem prizadevalo doseči čimvečjo ažurnost
in učinkovitost pri krepitvi in utrjevanju zakonitosti
• Leta 1981 je dobilo 3.569 novih zadev ali neznatno več kot leta 1980, pri tem pa
se je število rešenih zadev povečalo za 12 odstotkov
• Zvezno sodišče nima zakonskih pooblastil, da bi po kateremkoli zakonskem
sredstvu obravnavalo odločbe sodišč združenega dela
Delegati Skupščine SFRJ so
dobili Poročilo o delu Zveznega sodišča v letu 1981, ki izčrpno opisuje dejavnost tega
zveznega pravosodnega organa.
Sodišče si je predsvem prizadevalo čimbolj ažurno in
učinkovito reševati sporne zadeve, da bi okrepilo in utrdilo
zakonitost in zavarovalo z zakonom priznane svoboščine in
pravice delovnih ljudi in občanov, organizacij združenega
dela in drugih samoupravnih
organizacij in skupnosti.
Zvezno sodišče pa je svojo
dejavnost usmerilo tudi k nalogam na področju družbene samozaščite in pri nadaljnjem
podružbljanju
pravosodnih
funkcij, posebej z angažiranjem pri izvajanju ukrepov
ekonomske stabilizacije, v boju proti politični delinkvenci in
za utrjevanje in krepitev samoupravne socialistične morale.
Doseženi rezultati kažejo, da
je sodišče opravilo vse redne
naloge, določene z delovnim
programom Zveznega sodišča
za leto 1981, kakor tudi vrsto
izrednih, ki so se pojavile med
letom.
Skupna seja in
sodelovanje sodišč
Sodelovanje sodišč na ravni
federacije se je potrdilo in uveljavilo kot zelo pomemben instrument našega pravosodnega sistema v novih odnosih v
federaciji in podružbljanju
pravosodne funkcije.
Med leti 1974 do 1981 je bilo
skupaj 18 skupnih sej, kjer so
sodelovali delegati Zveznega
sodišča, Vrhovnega vojaškega
sodišča in vrhovnih sodišč republik in pokrajin, na njih pa
so obravnavali 124 vprašanj.
Dve seji sta bili lani.
Večina sklepov je bila soglasno sprejeta, kar je omogočilo,
da je skupna seja uspešno,
učinkovito in pravočasno odgovorila na odprta vprašanja
in opravičila vlogo glede izeporočevalec
/ ,

načevanja
in
pravilnega
usmerjanja sodne prakse pri
izvajanju zveznih zakonov in
drugih zveznih predpisov.
Delo Zveznega sodišča
pri reševanju zadev
Lani je Zvezno sodišče dobilo 3.569 novih zadev ali neznatno več kot leto poprej.
Hkrati pa se je po številu rešenih zadev povečalo za 12 odstotkov.
Obravnavanje posameznih
primerov je trajalo od štirih do
osmih mesecev, in sicer zaradi
tega, ker se je zadnja leta povečalo število zadev z zahtevnejšo dejansko in pravno problematiko.
Na področju kazenskega in
gospodarsko-kazenskega sojenja je lani sodišče obravnavalo 935 zadev, 912 pa jih je
lani tudi rešilo.
Zahtevki za varstvo zakonitosti so zadevali predvsem
splošni kriminal, medtem ko je
bil zaradi političnega kriminala
vložen samo en zahtevek. Podobno kot leta poprej, je pri
največjem številu teh zahtevkov šlo za kršitve Zakona o kazenskem postopku.
Število zahtevkov za izreden
preskus pravnomočne sodbe
zadnja leta stalno narašča. Lani jih je bilo na primer 66, leta
1980 pa 43. To je mogoče pojasniti s tem, da so obsojeni
tudi odvetniki, in sicer v večjem obsegu kot prej, ki pa dobro poznajo možnosti uporabe
tega izrednega pravnega sredstva
Zadeve, o katerih je Zvezno
sodišče sprejelo meritorne odločitve, so se nanašale predvsem na kazniva dejanja sovražne propagande, vohunstva, zbujanje narodnostnega,
rasnega in verskega sovraštva,
razdora ali nestrpnosti, ponarejanja denarja, kupčevanja z
zlatim denarjem, tujo valuto in
devizami, izdajanja čekov brez
kritja, nedovoljene trgovine in
prodaje mamil.

Gospodarski in drugi
14, lani pa že 26. Ker pa Zvezprestopki
no sodišče nima zakonskih
V primerjavi s prejšnjimi leti pooblastil, da bi po karkšnemsodišče ugotavlja neznatno koli pravnem sredstvu obravpovečanje zahtevkov za var- navalo odločbe sodšč združestvo zakonitosti zaradi gospo- nega dela, je vse te zahtevke
darskih prestopkov. Leta 1981 zavrnilo kot nedovoljene.
jih je prejelo 40, ugodilo pa je
29. V 16 primerih, ko je šlo za Kolizija pristojnosti
zahtevke na škodo obsojenih,
je Zvezno sodišče samo ugo- sodišč
tovilo kršitev zakona. Okoli 53
Lani je Zvezno sodišče preodstotkov zahtevkov je bilo jelo 107 zadev, ko je bilo treba
vloženih zaradi kršitve določb obravnavati kolizijo pristojnoZakona o kazenskem postop- sti, določiti krajevno pristojku, nadalje Zakona o knjigo- nost ali odgovoriti na druga
vodstvu, o standardizaciji in podobna vprašanja. Nerešen
drugih.
je ostal samo en primer. Sicer
Največje število od skupaj pa je sodišče v svojem Poroči712 zadev na drugih področjih lu navedlo, da ne narašča štepa so bili predlogi za prenos vilo teh spisov, zato pa se pokrajevne pristojnosti. V 86 od- večuje število zahtevnejših pristotkih primerov so bili predlo- merov.
gi pozitivno rešeni, najpogoseKcit leto poprej je bilo tudi za
je pa je šlo za kazniva dejanja leto 1981 značilno, da ni bilo
tatvine, ogrožanja varnosti jav- premoženjskih sporov med renega prometa, ponarejanja publikami in pokrajinama ali
potne listine in nedovoljene tr- med federacijo in republikami
govine.
oziroma pokrajinama, o kateNa civilno-gospodarskem rih bi moralo Zvezno sodišče
področju sojenja je bilo lani odločati.
obravnavanih 480 zadev, medTudi število upravnih sporov
tem ko jih je bilo leta 1980 več, in prekrškov je bilo lani približin sicer 506. Lani je bilo reše- no tako kot leta 1980. Sodišče
nih 459 zadev. Napogosteje je je obravnavalo 2.810 zadev, rešlo za preskus pravnomočne šilo pa jih je 2.290, tako da jih
sodne odločbe, med katere so je bilo ob koncu leta 520 nerevšteti tudi upravno-računski šenih.
spori, na drugem mestu pa so
Največ vlog je predlagalo
zadeve o koliziji pristojnosti.
izreden preskus pravnomočZaradi zahtevkov za izreden nih sodnih odločb in uvedbo
preskus pravnomočne sodne za varstvo zakonitosti v upravodločbe v pravdah je bilo lani v nem sporu - 51,7 odstotka.
obravnavi 294 zadeva ali 10 Tožb za oceno zakonitosti akveč kot leto poprej. Njihov pri- tov zveznih organov in organiliv se zadnja leta povečuje. So- zacij pa je bilo 35.
dišče je lani rešilo 285 teh zaŠtevilo zadev v upravnem
dev, tako da jih je nerešenih sporu, o katerih sodišče odloostalo 9.
ča v prvostopenjskem postopPoročilo Zveznega sodišča ku, se zadnja leta ustaljuje na
ugotavlja, da naraščajo za- približno enaki ravni. Leta
htevki strank za izreden pre- 1981 je sodišče dobilo 75 tožb.
skus odločbe sodišč združe- Okoli dve tretjini jih je zadevanega dela. Leta 1979 jih je bilo lo carinske postopke nadalje
POROČILO O DELU ZVEZNEGA SODIŠČA V LETU 1981
iOOODO«
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so bile zadeve glede uporabe
deviznih in zunanjetrgovinskih
predpisov, spori za varstvo patentov in drugi.
Odstotek ugodnih pritožb v
posameznih letih pa opozarja
na precejšnja odstopanja. Med
leti 1975 do 1977 se je gibal od
11 do okoli 15, kasneje je dosegel 12 io 21, lani pa že več
kot 24 odstokov.
IZREDNA PRAVNA
SREDSTVA
V UPRAVNEM SPORU
Število zahtevkov za preskus
sodne odločbe in zahtevkov za
varstvo zakonitosti, o katerih

je v upravnem sporu odločalo
Zvezno sodišče, je bilo lani
1.132. V večini primerov je šlo
za zahtevke strank za preskus
sodnih odločitev vrhovnih sodišč republik in pokrajin ali Vrhovnega vojaškega sodišča, le
izjemoma pa za zahtevke za
varstvo zakonitosti Zveznega
javnega tožilstva.
Kar zadeva zahtevke zaradi
prekrškov, ki jih vloži zvezni
javni tožilec, sodišče ugotavlja, da je njihovo število razmeroma majhno. Lani jih je bilo
samo 6. Precejšnje število zahtevkov za sodno vrstvo, ki jih
vložijo stranke proti sklepom
Zveznega senata za prekrške.
Zadnje leto pa njihovo število

stalno narašča, tako da jih je
bilo lani že 285.
Medtem ko je odstotek sprejetih zahtevkov za varstvo zakonitosti sorazmerno visok od 67 do 90 odstotkov, je odstotek ugodenih zahtevkov
precej nizek. Giblje se od 07
do 0,9 odstotka.
V primerjavi s prejšnjim obdobjem (od leta 1974 do 1981)
je mogoče ugotoviti, da je
upravni spor pred Zveznim sodiščem upravičil svoje zaupanje in ga je mogoče pojmovati
kot prispevek k utrjevanju
ustavnosti in zakonitosti na
tem področju. Vendar Poročilo
Zveznega sodišča pri tem opozarja, da se prizadeti v dovolj

Preventivno delovanje
nezakonitega

pri

veliki meri ne poslužujejo
upravnega spora. Na primer,
za zaščito jugoslovanskega tržišča ga ne sproži nihče, medtem ko je v nekaterih neupravičenih primerih to storjeno.
Poročilo Zveznega sodišča
opozarja tudi na pojave, opažanja in probleme glede izvajanja nekaterih zveznih predpisov, povzema pa tudi izkušnje
iz dela zveznih inšpekcij.
Prikazano pa je tudi delo sodišča z vlogami in pritožbami.
Samo lani je na primer dobilo
470 vlog, kar polovica pa zadeva pritožbe nad delom sodišč,
kakor tudi prošnje za pravne
nasvete.

preprečevanju

razpolaganja z družbenimi

sredstvi
• Služba družbenega knjigovodstva je leta 1981 opravljala naloge družbene
evidence in obveščanja, nadzorstva in plačilnega prometa za več kot 186.000
uporabnikov družbenih sredstev ter za njih vodila okoli 750.000 žiro in drugih računov
• Med več kot 440.000 različnimi primeri nezakonitosti in nepravilnosti odpade
največji del na nepravilno uporabo zakona o zavarovanju plačil med uporabniki
družbenih sredstev, obračun in plačilo obveznosti
• Vzroki neustrezne finančne discipline so povečanje nelikvidnosti, prizadevanja,
da se proda vse, kar se proizvede, čeprav se pri tem ne upošteva, kdaj in kako bo
blago plačano, nerealni investicijski programi in nekakovostne konstrukcije financiranja investicij
• Lani je bilo ugotovljenih 219 primanjkljajev v znesku 120 milijonov dinarjev in
5.712 primerov nezakonitih izplačil po lažni dokumentaciji v znesku 158 milijonov
dinarjev
• Za ugotovljene nezakonitosti pri uporabi družbenih sredstev je SDK dala več
kot 20.000 prijav pristojnim organom: 691 za kazniva dejanja, 18.058 za gospodarske
prestopke in 1280 za prekrške
Služba družbenega knjigovodstva je leta 1981 uspešno
uresničila naloge, določene z
delovnim programom, kakor
tudi tiste, ki so jih zahtevale
smernice in ukrepi za uresničevanje politike ekonomske
stabilizacije. Pri izvajanju svojega delovnega programa je
služba delovala enotno in v temeljnih aktivnostih dobila širšo družbeno podporo. Njena
dejavnost je bila predvsem namenjena zadovoljevanju potreb združenega dela, spremljanju izvajanja sistemskih in
intervencijskih zakonov in izpolnjevanju lastne tehnologije
dela.
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Take ocene prinaša Poročilo
o delu Službe družbenega
knjigovodstva za leto 1981, ki
so ga dobili v obravnavo delegati Skupščine SFRJ. Poročilo
prinaša pregled glavnih smeri
delovanja Službe s temeljnimi
podatki o doseženih delovnih
rezultatih v letu 1981. Poleg
najpomembnejših problemov
delovanja SDK, gradivo poudarja tudi pomanjkljivosti pri
poslovanju uporabnikov družbenih sredstev, na katere je
Služba opozarjala in o njih
pravočasno obveščala tako
uporabnike družbenih sredstev kot tudi uštrezne družbene dejavnike.

nih sredstev in za njih vodila
INFORMIRANJE O
okoli 750.000 žiro in drugih raVPRAŠANJIH
čunov. Mimo tega je razširila
DRUŽBENOEoblike informiranja združenega dela in izboljšala vsebino
KONOMSKEGA
teh informacij. Pripravila je več
RAZVOJA
kot 20.000 informacij in analiz
Služba družbenega knjigo- ali 16 odstotkov več kot leta
vodstva je lani opravljala funk- 1980.
cije družbene evidence in inPrek teh informacij je Služba
formiranja, nadzorstva in pla- obveščala o pomembenih
čilnega prometa za več kot vprašanjih družbenoekonom186.000 uporabnikov družbe- skega razvoja in o uresničevaseooooeooeecacoeeoesoaocecoecooeoeeoeeosj;
POROČILO O DELU SLUŽBE DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA ZA LETO 1981
Sasososcoocooeoooooseooeosaeosiooeoosoecac!)
poročevalec

nju ukrepov politike ekonomske stabilizacije. Razen prikazovanja doseženih finančnih
rezultatov organizacij združenega dela s področja gospodarstva in družbenih dejavnosti, je prikazala tudi gibanja na
področju razporejanja dohodka in čistega dohodka, nadalje
položaj združenega dela v doseženi reprodukciji, težnje pri
oblikovanju posameznih oblik
porabe in podobno.
Intenzivneje je SDK spremljala tudi investicijsko porabo,
tako da so bili nudeni dopolnilni elementi za izvajanje investicijske politike in sprejemanje ustreznih ukrepov. Kakor pa opozarja Poročilo, je
prav na tem področju še veliko
nerešenih vprašanj, na primer
vprašanje nerealnega prikazovanja predračunske vrednosti
investicij in njihovih prekoračitev.
Kljub doseženim uspehom
pri razvoju informacijskega sistema Službe družbenega
knjigovodstva pa je treba v prihodnjem obdobju sprejeti potrebne ukrepe za premagovanje obstoječih neusklajenosti
tega sistema z drugimi informacijskimi službami. Odpraviti
je treba tudi sedanje podvojevanje statističnih raziskovanj
in informiranja, izboljšati kakovost informacij in analiz, kakor tudi dopolnjevati bazo podatkov in informiranje na področjih investicijske, splošne
družbene in skupne porabe ter
gibanja osebnih dohodkov.
IZVAJANJE ZAKONOV
IN DRUGIH
PREDPISOV
Poseben del Poročila je namenjen nadzorstvu nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, ki ga je SDK opravljala
lani. Pri tem je posebno pozornost namenjala preventivnemu
delovanju, s katerim je preprečevala nezakonito in nenamensko razpolaganje z družbenimi sredstvi z žiro računov
uporabnikov in opravljala mesečne ter periodične kontrole
pravilnosti podatkov, navedenih v periodičnih in drugih
obračunih ter v zaključnih računih. Na ta način je preprečila nezakonito in nenamensko
plačilo po 284.282 nalogih v
skupnem znesku 29 milijard
dinarjev.
Kakor poudarja Poročilo, pa
še vedno precej uporabnikov
družbenih sredstev iz različnih
razlogov ne spoštuje vedno
zakonov in predpisov, ki urejajo razpolaganje z družbenimi
sredstvi. Zaradi tega se je lani
okrepila dejavnost inšpekcijporočevalec

ske kontrole pri upčrabnikih
družbenih sredstev.
Opravljenih je bilo več kot
26.000 inšpekcijskih pregledov, ki so zajeli v glavnem kontrolo uporabe zakona o zagotavljanju plačil, o ugotavljanju
in razporejanju skupnega prihodka in dohodka, o posebnih
pogojih za odobritev investicijskih kreditov, o temeljih kreditnega in bančrffega sistema
in tako dalje.
Inšpekcijska kontrola je odkrila 443.460 različnih nezakonitosti in nepravilnosti. Največji del odpade na nedosledno izvajanje Zakona o zavarovanju plačil med uporabniki
družbenih sredstev (187.822
primerov), obračun in vplačilo
obveznosti (76.703 primerov).
Število ugotovljenih nezakonitosti v primerjavi s številom
prekontroliranih uporabnikov
kaže, poudarja Poročilo, da se
sistemski in intervencijski zakoni in drugi predpisi, ki urejajo razpolaganje z družbenimi
sredstvi, dosledno ne izvajajo,
saj jih nekateri uporabniki
družbenih sredstev ne spoštujejo. Med njimi tako ravnajo tudi taki, ki razpolagajo in upravljajo z večjimi vrednostmi teh
sredstev.
Ugotovljene nezakonitosti
so bile v največjem številu primerov odkrite pri pregledu
zaključnih računov za leto
1980 (kontroliranih je bilo
7.347 računov) in periodičnih
obračunov za leto 1981 (kontroliranih je bilo 1.922 teh računov). Prihodek je nezakonito ugotovilo 1771 uporabnikov
družbenih sredstev v znesku
4.114 milijonov dinarjev. Največ zaradi neplačane realizacije, ki je bila knjižena vskupni
prihodek. Dohodek je nezakonito ugotovilo 1,795 kontroliranih uporabnikov, čisti dohodek pa 1154 uporabnikov.
Manjše izgube po zaključnem
računu je za leto 1980 ugotovilo 459 uporabnikov v skupnem
znesku 3.233 milijonov dinarjev, po periodičnem obračunu
pa 81 uporabnikov v znesku
483 milijonov dinarjev.
Sicer pa je bilo največ nezakonitosti v tistih organizacijah
združenega dela, ki poslujejo
na meji rentabilnosti ali pa že
več let z izgubami.
IZVAJANJE ZAKONA
O ZAVAROVANJU
PLAČIL
Glede izvajanja Zakona o zavarovanju plačil Poročilo opozarja, da število nezakonitih
ravnanj, narašča v primerjavi z
letom poprej, in sicer tako glede kršitev kot glede višine zneskov. Posebno pozornost je

SDK namenila odkrivanju pojavov izdajanja menic brez
dolžniško-upniškega razmerja. To kontrolo izdajanja menic
je SDK opravila pri 6.938 uporabnikih družbenih sredstev,
nezakonitosti pa je odkrila pri
193 uporabnikih.
Kontrolo zakonitosti zavarovanja plačil za. prodane proizvode ali opravljene storitve,
kakor tudi za investicije, je
SDK opravila pri 6.938 uporabnikih, nezakonitosti pa je ugotovila pri 2.069 uporabnikih.
Vzroki premajhne finančne
discipline so po mnenju Službe družbenega knjigovodstva
predvsem povečanje nelikvidnosti, prizadevanja uporabnikov družbenih sredstev, da
prodajo vse, kar proizvedejo,
ne glede na to, kdaj in kako bo
to blago plačano, nerealni investicijski programi in nekakovostne konstrukcije financiranja investicij. Mimo tega nelikvidnost večjih organizacij
združenega dela verižno vpliva
tudi na vse druge, ki s tako
organizacijo stopajo v poslovne odnose večjega obsega.
Poročilo opozarja tudi na težave, ki se pojavljajo pri kontroli pravilnosti podatkov, kijih
imajo v svojih evidencah uporabniki družbenih sredstev, in
sicer predvsem zaradi nedosledne uporabe Zakona o knji-.
govodstvu pri teh uporabnikih.
Zaradi tega se pri njih, pravi
poročilo, težko realno ugotovi
materialno stanje in finančno
poslovanje. Posledice teh pojavov pa so večstranske in neposredno vplivajo na kakovost
ožjega in širšega planiranja,
kakovost informiranja in samoupravnih ter drugih odločitev, odpirajo pa tudi možnosti
večjih zlorab pri razpolaganju
z družbenimi sredstvi.
NADZORSTVO NAD
IZVAJANJEM
INTERVENCIJSKIH
ZAKONOV
Lani je bilo s kontrolo izvajanja Zakona o začasni prepovedi razpolaganja z družbenimi
sredstvi za financiranje negospodarskih in neproizvodnih
investicij zajetih 540 investitorjev ali 40 odstotkov vseh, in
sider za 625 investicijskih objektov. Nezakonitosti so bile
ugotovljene pri 82 investitorjih
za 82 investicijskih objektov s
predračunsko vrednostjo 12,5
milijard dinarjev.
Hkrati je potekala kontrola
izvajanja Zakona o posebnih
pogojih za dajanje investicijskih kreditov in predpisov o
oblikovanju in uporabi kreditnega potenciala za te namene.
Opravljena je bila v 164 temelj-

nih bankah. Nezakonitosti so
bile ugotovljene kar pri 60 za
znesek v višini 7 milijard dinarjev. Tako je določbo Zakona o
posebnih pogojih za dajanje
kreditov kršilo kar 23,3 odstotka kontroliranih bank, sporni
znesek pa je dosegel 2,7 milijarde dinarjev. Potencial bank
za investicije pa je bil nezakonito določen in uporabljen v
znesku 4,5 milijarde dinarjev.
Kontrola pravilnosti in zakonitosti obračunavanja in plačevanja prometnega davka za
izdelke in storitve je pokazala,
da lani davčni obvezniki v
20.900 primerih niso pravilno
obračunali in vplačali prometnega davka v znesku milijarde
dinarjev. Posebna kontrola
obračunavanja prometnega
davka na alkohol (etanol) pa je
v obdobju marec-junij leta
1981 pokazala, da 58 uporabnikov družbenih sredstev ni
obračunalo in vplačalo 96 milijonov dinarjev tega davka. *
Poleg omenjenih primerov
je Služba družbenega knjigovodstva lani ugotovila vrsto
drugih nezakonitosti in nepravilnosti pri razpolaganju z
družbenimi sredstvi. SDK med
drugim opozarja na primere
zlorabe in privatizacije družbenih sredstev zaradi pridobivanja protipravne premoženjske
koristi. Ugotovljenih je bilo 519
primanjkljajev v znesku 120
milijonov dinarjev in 897 poneverb v znesku 20 milijonov dinarjev. Ugotovila pa je tudi
5.712 primerov nezakonitih izplačil članom kolektiva in drugim osebam zaradi fiktivne in
lažne dokumentacije, v znesku
158 milijonov dinarjev.
UPORABA ZAKONSKIH
UKREPOV
Poročilo pravi, da je Služba
družbenega
knjigovodstva
proti storilcem ugotovljenih
nezakonitosti sprejela tudi z
zakonom predpisane ukrepe v
mejah svojih pooblastil. V
obravnavanem obdobju je izdala 4.902 sklepa, po katerih je
bilo izdanih prek 29.000 nalogov za odpravo nezakonitih
ravnanj. Za ugotavljanje nezakonitosti \in nepraviJnosti pri
uporabi in razpolaganju z
družbenimi sredstvi, je SDK
posredovala pristojnim organom več kot 20.000 prijav (za
kazniva dejanja 691, gospodarske prestopke 18.059, prekrške 1.280 in za druge primere kršitev 202 prijavi).
Zaradi težav, ki so se pojavile pri opravljanju nadzorstva,
SDK opozarja na neurejeno !n
neažurno knjigovodstvo, nejasne formulacije ali nedorečenosti posameznih določb v za21

konih. Zaradi tega namreč prihaja do različnih razumevanj,
pojavov kolizije med predpisi
republik ali pokrajin z zveznim
zakonom, kakor tudi zaradi te^
ga, ker posamezni zvezni
predpisi med seboj še niso usklajeni.
Ekonomsko finančna
revizija
Del Poročila je namenjen
obravnavi ekonomsko-finančne revizije, ki jo je SDK opravljala na zahtevo uporabnikov
družbenih sredstev, ki morajo
izpolnjevati to obveznost zaradi tujih partnerjev. Lani je bila
taka revizija zaključnih računov opravljena pri 38 organizacijah združenega dela s skupaj 360 temeljnimi organizacijami in delovnimi skupnostmi
in pri 6 sistemih združenih
bank s 104 temeljnimi bankami.
Revizija zaključnih računov
je pokazala, da v posameznih
organizacijah združenega dela
objektivno ne prikazujejo realnega finančnega stanja in rezultatov poslovanja. To je izrazito predvsem pri presojanju
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vrednosti zalog, ravnanju z garancijami in menicami, obračunavanju sumljivih in spornih
terjatev za kredite in podobno.
Pri opravljanju ekonomskofinančne revizije, omenja Poročilo, Služba prispeva tudi k
razreševanju nekaterih težav v
organizacijah združenega dela
v katere so bila vložena sredstva tujih oseb pri skupnem
poslovanaju. Problemi izhajajo
iz nerazumevanja našega
družbenoekonomskega sistema in iz določenih zahtev iz
pogodb domačih organizacij
združenega dela.
Povečana učinkovitost
plačilnega prometa
Služba je posebej zavzeto
spremljala učinkovitost in ekonomičnost opravljanja nalog
plačilnega prometa, racionalizacijo opravljanja teh zadev v
sedanjih sistemskih in tehnično-tehnoloških
pogojih,
skrbno pa je preučevala tudi
razvoj in posodabljanje tehnologije dela.
Lani je SKD obdelala 528 milijonov nalogov, kar je na ravni
obsega iz leta 1980. Vrednost

opravljenih plačil, ki jih je realizirala SDK, pa se je, v primerjavi z letom poprej, povečala
za 40 odstotkov. Povečana je
tudi učinkovitost plačilnega
prometa zaradi hitrosti prenosa sredstev in zaradi drugih
kazalcev. Tako Poročilo pravi,
da je bilo 81 odstotkov skupaj
opravljenih plačil opravljenih
istega dne, 19 odstotkov pa je
SDK obdelovala en dan ali več
dni.
Sredstva, ki so povprečno
dnevno v kanalih plačilnega
prometa znašaj 11,6 milijard
dinarjev ali za 26 odstotkov
več kot leta 1980. Knjiženje
skupnih sredstev plačilnega
prometa z računa nalogodajalca na račun uporabnika sredstev je trajalo povprečno 1,32
dneva ali nekoliko manj kot leta 1980, ko je ta čas znašal 1,37
dneva.
Ko Poročilo poudarja, da so
bili instrumenti zavarovanja
plačil (menica,vček, akreditiv in
garancija) uporabljeni v 48,5
odstotka več primerih kot leta
1980, opozarja, da » strukturi
uporabljenih instrumentov še
naprej narašča delež menice (s
88 v letu na 90,3 odstotka lani).

Poročilo sklepa, da se pri plačilu realizacije vse bolj povečuje delež odloženih plačil v
primerjavi s takojšnjimi.
Med ukrepi in dejavnostmi,
ki jih je SDK prevzemala za racionalizacijo plačilnega sistema in razvijanje sedanje delovne tehnologije, med drugim
omenja eksperimentalno uvajanje verižnega načina plačevanja za 916 uporabnikov
družbenih sredstev, sodelovanje pri določanju zakonskih
predpisov, s katerimi se ureja
delo internih bank in podobno.
Nadaljnje posodabljanje plačilnega prometa pa razen posameznih izboljšav v sedanjih
pogojih ni mogoče, saj bi bilo
za to potrebno tudi vsebinsko
spremeniti ta promet v tehnološko tehničnem smislu.
Poseben zadnji del Poročila
je namenjen opisu usposobljenosti Službe družbenega knjigovodstva za opravljanje zadev in nalog, njeno financiranje in delo pri modernizaciji
tehnologije dela. Ta del vsebuje tudi tabelarne preglede
osnovnih podatkov o Službi in
opravljenih nalogah v preteklem letu.

poročevalec
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