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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
14. oktobra 1982
Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine
SR Slovenije so sklicane za
četrtek, 14. oktobra 1982.
Zbor združenega deta, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor bodo obravnavali:
- poročilo o izvajanju stališč in sklepov Skupščine SR
Slovenije za nadaljnje uresničevanje družbene preobrazbe
pravosodnega sistema v Socialistični republiki Sloveniji
(ESA 95);
- informacijo o uresničevanju zakona o pravni pomoči
(ESA 87);
- predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah
zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja, z
osnutkom zakona (ESA 85);
- predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah
zakona o javnem pravobranilstvu (ESA 86);
- pobuda Skupščine mesta
Maribor za spremembo 26.
člena zakona o rednih sodiščih (ESA 93);
- predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah
zakona o samoprispevku (ESA
81);
- osnutek zakona o dopolnitvi zakona o stalnih sredstvih
Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik
in avtonomnih pokrajin v obdobju 1981-1985 (ESA 107);
- osnutek zakona o dopolnitvi zakona o razdelitvi sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja go-
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spodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v
obdobju 1981-1985 (ESA 108).
Zbor združenega dela in
Zbor občin bosta obravnavala:
- informacijo o uresničevanju zveznih intervencijskih zakonov o omejevanju nekaterih
oblik porabe in o izpopolnjevanju obveznosti SR Slovenije
do zveznega proračuna;
- poročilo o izvajanju energetske bilance v I. polletju
1982 (ESA 110);
- predlog za izdajo zakona
o sistemu zvez in PTT prometa
(ESA 82);
- pobudo Javnega tožilstva
SR Slovenije za spremembo
zakona o varnosti cestnega
prometa (ESA 94);
- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji
(projekt kmetijskega razvoja
Bosne in Hercegovine) med
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU-2136) (ESA 103);
- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (VU-2132, YU-2133) (ESA
104);
- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Socialistično federativno republiko
Jugoslavijo in Republiko Italijo
o skupni obrambi pred točo
(ESA 106);
- osnutek odloka o valorizaciji sredstev, ki so jih vplačale republike in avtonomni pokrajini za leto 1981 za odpravo

posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje
Socialistične republike Črne
gore v letu 1979 (ESA 102);
- predlog dogovora o usklajevanju temeljev sistema in
politike obdavčenja dobitkov
od iger na srečo (ESA 89);
- predlog družbenega dogovora o organiziranju in financiranju 36. svetovnega prvenstva v namiznam tenisu leta 1981 v Novem Sadu (ESA
109);
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Zbor združenega dela bo
obravnaval še:
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vlaganju sredstev tujih
oseb v domače organizacije
združenega dela (ESA 101).
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še:
- volitve in imenovanja
- preloge in vprašanja delegatov.

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
26. oktobra 1982
Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine
SR Slovenije so sklicane za
torek, 26. oktobra 1982.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor bodo obravnavali:
- poročila o uresničevanju
zakona o usmerjenem izobraževanju (ESA 99);
- osnutek zakona o družbenem sistemu informiranja
(ESA 797);
- predlog dogovora sprememb in dopolnitev dogovora
o temeljih družbenega plana
SR Slovenije za obdobje 1981
do 1985;
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona s poročilom o
njegovem uresničevanju (ESA
545);
Zbor združenega dela in
Zbor občin bosta obravnavala:
- predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah
zakona o usmerjenem izobra-

ževanju s predlogom zakona
(ESA 43);
- predlog zakona o spremembah zakona o proračunu
SR Slovenije za leto 1983;
- predlog za izdajo zakona
o varstvu kmetijskih zemljišč
pred spremembo namembnosti z osnutkom zakona (ESA
96;
- predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah
zakona o zdravstvenem varstvu z osnutkom zakona (ESA
42);
- predlog zakona o ustanovitvi Restavratorskega centra
Slovenije;
- analizo o uresničevanju
akcijskega programa boja proti alkoholizmu;
- nekatere statute visokošolskih organizacij združenega dela;
- samoupravne sporazume
in statute posebnih raziskovalnih skupnosti;

PRILOGA:
PREDLOG DOGOVORA
o spremembah in dopolnitvah dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije
za obdobje 1981-1985

- osnutek zakona o zagotovitvi sredstev Socialistične federativne republike Jugoslavije v Afriški sklad za razvoj ob
tretjem splošnem dopolnjevanju njegovih sredstev;

- osnutek zakona o dopolnitvah zakona o dolgoročni
proizvodni kooperaciji, poslovno-tehničnem sodelovanju ter pridobitvi in odstopu
materialne pravice do tehnolo-

gije med organizacijami zdru- gistru prebivalstva (ESA 759).
ženega dela in tujimi osebami.
Vsi trije zbori imajo na
Zbor občin bo obravnaval dnevnem redu sej še:
tudi:
- volitve in imenovanja
- osnutek zakona o eviden- predloge in vprašanja deci nastanitve občanov in o re- legatov.

VPRAŠANJA DELEGACIJ
ZBOR OBČIN - 28. 7. 1982
- Kako planiramo v gozdni proizvodnji?
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v zbor občin Skupščine SRS Skupščine
občine Radlje ob Dravi, je
obravnavala poročilo o gozdni proizvodnji v letu 1981 in v
začetku leta 1982, ki ga je izdelala Gospodarska zbornica
Slovenije in ob tem ugotavlja,
da je v poročilu zajeto le pridobivanje oz. blagovna proizvodnja gozdno-lesnih sortimentov, ni pa obdelano področje neposredne gozdne
proizvodnje, t. j. gozdno-biološke produkcije.
Glede na to dejstvo se delegacija sprašuje, s kakšno intenziteto so v tem trenutku izkoriščene proizvodne zmogljivosti slovenskih gozdov, oz.
ali ni že v celoti izkoriščen prirastek, ki ga naši gozdovi v
tem trenutku dajejo.
Mnenja smo, da bo načrtovana stopnja in rast izkoriščanja naših gozdov ob nebistveno povečanem gozdnobiološkem vlaganju, oz. vlaganju v
gozdove nasploh, v nasled-
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njem obdobju privedla do menjanja koncepta gospodarjenja z gozdovi, to je obhodnja
se bo znižala, vrednostna
proizvodnja se bo zmanjšala,
delež umetne obnove gozdov
pa bo skokovito naraščal.
V tem sklopu všrašanj postavlja naša delegacija konkretno vprašanje:
»Ali je plan blagovne proizvodnje gozdno-lesnih sortimentov v letu 1982 seštevek
načrtovanih sečenj po gozdnogospodarskih načrtih gozdno-gospodarskih enot, oziroma gozdno-gospodarskih
načrtov območij, ali le odraz
potreb lesno predelovalne industrije?«
Na vprašanje je odgovoril
Milan Knežević, predsednik
Republiškega komiteja za
kmetijstvo, gozdarstvo in
prehkrano:
Pri sestavi srednjeročnih
planov za obdobje 1981-1985
gozdnogospodarske organizacije in samoupravne interesne
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skupnosti za gozdarstvo niso
izhajale iz gozdnogospodarskih načrtov območij za obdobje 1981-1990, ker ti še niso
bili izdelani. Opirali so se na
prognozo razvoja gozdov iz
predhodnih gozdnogospodarskih načrtov območij obdobja
1971-1980 in na novo zbrane
podatke o stanju gozdov z dne
1. 1. 1980.
Posek v (bruto m3) za obdobje 1981-1985 je bil določen
po gospodarskih enotah tako:
a) na podlagi bilance med že
posekanim etatom in razpoložljivim 10-letnim etatom. Ta
bilančni etat je bil nato razporejen po posameznih letih tega
srednjeročnega obdobja in tudi za naslednja leta odvisno od
dobe veljavnosti načrta.
b) Za gospodarske enote,
katerih vejavnost bo v tem
srednjeročnem obdobju potekla, je za preostala leta tega
obdobja predviden posek v višini etata, ki bo predvidoma
določen z obnovo gozdnogospodarskih načrtov gospodarskih enot (prognoza).
Plan poseka gozdnogospodarskih organizacij in samoupravnih interesnih skupnosti
zato ne more biti seštevek povprečnih letnih etatov iz goz-

dnogospodarskih načrtov gospodarskih enot.
S samoupravnim sporazumom o temeljih plana samoupravnih interesnih skupnosti
za gozdarstvo je zato določeno (23. člen), da se naknadno
uskladi srednjeročni plan z
ugotovitvami gozdnogospodarskih načrtov območij za
obdobje 1981-1990.
Pripominjamo še, da je po
popravku srednjeročnega plana 1981-1985, ki je sprejete
obveznosti za leto 1985 prenesla kot obveznost že za leto
1982 in naslednja leta, tega
obdobja pričakovati, da se posek v naslednjem obdobju ne
bo mogel bistveno povečati,
ker je sedanja obremenitev
gozdov že na zgornji meji, ki
pa še zagotavlja progresiven
razvoj gozdov.
Plan blagovne proizvodnje
(neto m3) je izveden deduktivno iz bruto poseka, tako da
upošteva odpadek pri sečnji
(14%) in domačo
porabo lesa
(500.000 m3).
Pri sestavi srednjeročnih
planov so bile torej upoštevane potrebe po lesu in bile te
usklajevane v čim večji meri z
donosno sposobnostjo naših
gozdov.
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domačih
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za sodelovanje
s tujimi

firmami

• S spremembami in dopolnitvami zakon o vlaganju sredstev tujih oseb v
domače delovne organizacije je omogočeno uspešnejše vlaganje sredstev v
skupne načrte
• S pogodbo o vlaganju je določena skupna vrednost potrebnih sredstev za
uresničevanje ciljev vlaganj s tem, da je del sredstev mogoče nabavati iz
kredita
• Pogodbo o vlaganju lahko sklene tudi delovna organizacija v ustanavljanju, če
se s tem strinjajo njeni ustanovitelji
• Organizacija združenega dela lahko porabi brez omejitev devize, ki jih je vložila
tuja oseba, pod pogojem, da jih odplača iz deviznega priliva, ustvarjenega na
podlagi skupnega poslovanja
• Pogodbo o vlaganju je mogoče skleniti v jeziku, ki ustreza pogodbenicam,
vendar jo mora domača delovna organizacija prevesti
Zaradi reševanja problemov,
ki so se pokazali v dosedanji
praksi in omogočanja domačim organizacijam združenega
dela, da uspešneje dolgoročno
sodelujejo s tujimi firmami, je
Zvezni izvršni svet pripravil in
poslal delegatom v Skupščini
SFRJ v obravnavo Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vlaganju sredstev tujih oseb v domače organizacije združenega dela (AS
61). S predloženimi spremembami in dopolnitvami je pogodbenicam omogočeno, da
svobodneje vlagajo sredstva v
skupne načrte. Prav tako so
vnešene novosti, ki se nanašajo na subjekte skupnega vlaganja in na vloge. S spremembami in dopolnitvami veljavnega zakona se ne bi menjal režim sredstev organizacije v katero se vlagajo sredstva.
V obrazložitvi osnutka zakona je poudarjeno, da so do sedaj na podlagi veljavnega zakona tuje osebe vložile sredstva v različna področja in
sklenile številne pogodbe, kar
kaže, da obstaja interes za
takšno obliko dolgoročnega
sodelovanja med našimi orgaporočevalec

nizacijami združenega dela in
tujimi osebami. Skupna vlaganja s firmami iz držav EGS, EFTA in ZDA v letu 1981 naglo
upadajo. Število pogodb se je
z 8 povečalo na 18, vse pa z
zelo majhnimi vlogami tako,
da je vprašljiv namen vlaganja.
Tuje firme in njihove asociacije iz naštetih regionov, je
poudarjeno v obrazložitvi, predvidevajo, da se bo takšno sodelovanje še naprej zmanjševalo in to zaradi nekaterih temeljnih razlogov. Predvsem
zato, ker skupna vlaganja niso
zanimiva, ker ne prinašajo pričakovanega dobička. Razen
tega tudi zato, ker se za prenos
tehnologije; ki spremlja vlaganja, od tujih firm zahteva neustrezne garancije, ta pa v zvezi
z uporabo tehnologije ne more
vztrajati pri podrobnostih v
proizvodnji. Eden od razlogov
je tudi varstvo pravic industrijske lastnine, ki v Jugoslaviji ni
zagotovljena v skladu s prevzetimi mednarodnimi obveznostmi. In končno tuje firme
menijo, da sodelovanje upada
tudi zaradi tega, ker je poslovanje jugoslovanskih organizacij preveč institucionalizi-

zakona je kot novost predloženo, da se s pogodbo o vlaganju lahko določijo elementi
POGODBA O
razvoja temeljne organizacije
VLAGANJU TUJIH
združenega dela, v katero so
SREDSTEV V DOMAČO vložena
sredstva, stopnje po
OZD
katerih se bodo med veljavS predloženimi sprememba- nostjo pogodbe o vlaganju
mi in dopolnitvami zakona o izločala iz dohodka sredstva
vlaganju sredstev tujih oseb v za osebno in skupno porabo,
domače organizacije združe- za razširitev materialne osnove
nega dela je predvideno, da se dela takšne organizacije in za
s pogodbo o vlaganju določi oblikovanje sredstev rezerv za
skupen znesek sredstev, ki so skupno poslovanje. Pogodba
potrebna za uresničevanje ci- je veljavno sklenjena le, če jo
ljev vlaganja in da vlagatelji del prej z osebnim izjavljanjem
teh sredstev smejo preskrbeti sprejme večina delavcev v teiz kreditov oziroma posojil ob meljni organizaciji združenega
skupnem riziku. Kredit bi od- dela, v katero se vlagajo sredplačevala domača organizaci- stva.
Novost je tudi določba, ki
ja v katero so bila vložena
sredstva tuje osebe in to iz do- predvideva, da pogodbo o vlahodka ustvarjenega s skupnim ganju lahko sklene tudi delovposlovanjem pred delitvijo s na organizacija v ustanavljasopogodbenicami. V osnutku nju, če s tem soglašajo njeni
ustanovitelji.
»oeosooosocosooeoceeoooooocooos«
OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O VLAGANJU SREDSTEV
TUJIH OSEB V DOMAČE ORGANIZACIJE
ZDRUŽENEGA DELA - AS 61
»sooosooeoecoseceeot
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Posebna določba natančno
določa, če po sklenitvi pogodbe v vlaganju nastanejo okoliščine, ki otežujojo izvrševanje
pogodbe, ali se izdajo novega
predpisa spremenijo pogoji
poslovanja temeljne organizacije združenega dela, ki v večji
meri vplivajo na uresničevanje
pogodbe, smejo pogodbenice
spremeniti oziroma dopolniti
pogodbo o vlaganju. Te spremembe odobri Zvezni komite
za energetiko in industrijo po
prejšnjem mnenju pristojnega
republiškega ali pokrajinskega
organa.
UPORABA DEVIZ, KI
JIH VLOŽI TUJA
OSEBA
S predloženimi spremembami veljavnega zakona je tudi
predpisano kaj je mogoče razumeti z odločanjem o vprašanjih, ki se nanašajo na organizacijo dela in poslovanja in na
povečanje produktivnosti dela.
Pod tem je namreč mogoče razumeti sprejemanje odločitev
o obsegu in strukturi proizvod-

ANALIZE

Z

nje iz skupnega poslovanja, o
sredstvih, ki so potrebna za
energijo, surovine, material in
druge predmete dela za tekoče
in investicijsko vzdrževanje,
rekonstrukcijo in adaptacijo
osnovnih sredstev za skupno
poslovanje in drugo, kot tudi o
virih sredstev za kritje izgube,
nastale v skupnem poslovanju.
Določbe veljavnega zakona,
ki se nanašajo na preciziranje
pogojev za določanje maksimalne višine nadomestila za
gospodarjenje z vloženimi
sredstvi, so črtane v osnutku
zakona, da bi bila omogočena
večja svoboda dogovarjanja.
Kot je poudarjeno v obrazložitvi so vlagatelji opozarjali, da
te določbe zelo omejujejo
izvajanje pogodbe o vlaganju,
ker je pri sklenitvi pogodbe
težko ugotoviti in določiti
maksimalno višino nadomestila za gospodarjenje z vloženimi sredstvi odvisno od akumulacije v domači organizaciji
združenega dela, v zadevni
skupini in gospodarski panogi
v Jugoslaviji.
V osnutku zakona je kot novost predloženo, da sme organizacija združenega dela devi-

ze, ki jih ja vložila tuja oseba,
uporabljati brez omejitve za
namene iz pogodbe o vlaganju, pod pogojem, da jih bo
tuji osebi odplačala iz lastnega
deviznega priliva, ustvarjenega s skupnim poslovanjem.
JEZIK V KATEREM SE
SKLENE POGODBA
Novost je tudi določba, ki
predvideva, da se pogodba o
vlaganju lahko sklene v jeziku,
ki ustreza pogodbenicam, domača organizacija pa jo mora
prevesti in potrditi s podpisom
pooblaščene osebe v organizaciji združenega dela.
Predvideno je tudi, da spremembe in dopolnitve pogodbe, ki predidevajo dodatna vlaganja za investicije manjšega
obsega v proizvodnji istovrstnih proizvodov po že odobreni
pogodbi med istimi pogodbenicami, odobri Zvezni komite
za energetiko in industrijo po
poprejšnjem mnenju pristojnega republiškega oziroma
pokrajinskega organa o upravičenosti in potrebi sprememb
oziroma dopolnitev.
Predloženo je tudi, da se

črta člen veljavnega zakona, ki
se nanaša na pristojnost medresorne komisije, ki daje
mnenja o pogodbi o vlaganju.
Zaradi boljše obveščenosti
organov in organizacij o sklenjenih pogodbah je v osnutku
zakona predloženo, da se odločba o vpisu v register pogodbe o vlaganju pošilja organizacijam združenega dela, narodnim bankam republik in pokrajin na področju katere je
sedež organizacije, ki je sklenila pogodbo, pristojnim republiškim in pokrajinskim organom, Gospodarski zbornici Jugoslavije, zveznim sekretariatom za ljudsko obrambo in za
notranje zadeve, Zvezni carinski upravi, ter republiškim in
pokrajinskim SIS za ekonomske odnose s tujino na področju katerih se nahaja sedež organizacije, ki je sklenila pogodbo. Na ta način je razširjena določba veljavnega zakona,
ki predvideva samo obveznost
Zveznega komiteja za energetiko in industrijo, da obvešča
sovlagalce pristojne ter pritojne republiške in pokrajinske
organe o vpisu pogodbe o vlaganju v register.

IN OCENE

nadaljnjim

dohodka se

rušenjem

odnosov

poslabšujo

pri

materialni
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gospodarstva
• Skupni prihodek gospodarstva se je v prvih šestih mesecih letos povečal za
31,3 odstotka, vendar je to pretežno rezultat povečanja cen
• Delež sredstev gospodarstva v delitvi dohodka se je zmanjšal na 61,4 odstotka,
medtem ko je v istem obdobju lani znašal 63 odstotkov
• Več kot tri četrtine ustvarjenega dohodka je bilo razporejeno za osebno in
skupno porabo
• Osebni dohodki so naraščali dvakrat hitreje kot izločanje za akumulacijo in
TGZGTVG
• Še naprej se poslabšuje likvidnost gospodarstva in povečuje se njegova
zadolženost
na ustvarjena gibanja v prvem
Družbeno gospodarstvo v polletju letos, ki je bila poslana uresničujejo v predvidenih ok- trimesečju
Razlogi so v
naši državi je v prvem polletju v obravnavo Skupščini SFRJ. virih, kar je vplivalo tudi na fi- težavah pri letos.
preskrbi
s surovinančne
rezultate
gospodarInformacija
je
sestavljena
na
letos ustvarilo visoko nominalnami,
reprodukcijskim
matestva.
Značilnost
splošnih
gopodlagi
periodičnih
obračuno rast finančnih rezultatov
in energetskim goriposlovanja, vendar se sprejeti nov o finančnih rezultatih po- spodarskih gibanj v tem ob- rialom
kar je vplivalo tudi na
cilji družbenoekonomskega slovanja, ki so ga temeljne or- dobju je upočasnitev gospo- vom,
upočasnitev rasti skupne marazvoja ne uresničujejo v pre- ganizacije predložile Službi darske aktivnosti, ne samo terialne
proizvodnje.
glede na planirana ampak tudi
dvidenih okvirih. Ta ugotovitev družbenega knjigovodstva.
Kazalci poslovanja gospo- nsaooooocooosoceeeceo SOSOOOOSOOGOOOOC
je poudarjena v informaciji
Službe družbenega knjigovod- darstva v prvem polletju letos
FINANČNI REZULTATI POSLOVANJA TOZD
stva Jugoslavije o osnovnih fi- kažejo, da se cilji družbenoe- » GOSPODARSTVA
V PRVEM POLLETJU 1982
nančnih rezultatih poslovanja konomskega razvoja, sprejeti v
resoluciji
za
letošnje
leto
ne
TOZD gospodarstva v prvem
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Industrijska proizvodnja kot
temeljni kazalec gospodarske
aktivnosti se je povečala samo
za 1 odstotek, planirano pa je
bilo 3,5. Raven prometnih storitev se je zmanjšala za štiri
odstotke, gradbena dela pa za
1 odstotek.
Tudi v zunanjetrgovinski
menjavi naše države niso bili
doseženi planirani rezultati.
Vrednost izvoza blaga in storitev je nominalno večja kot v
istem obdobju lani za 6 odstotkov, planirano pa je bilo povečanje za 8,5 odstotka. Poleg
tega se je zmanjšala tudi nominalna vrednost uvoza in je pokritost uvoza z izvozom nekoliko ugodnejša kot lani.
Cene so v tem obdobju naraščale precej hitreje kot je bilo
planirano, pri tem pa so rušile
nadaljnje odnose med proizvodnjo in porabo. To je prispevalo k temu, da so vse oblike
porabe nad predvideno ravnijo. Obenem pa so osebni dohodki naraščali hitreje kot dohodek in čisti dohodek in ni
moglo priti do planiranega
večjega deleža gospodarstva v
dohodku, niti krepitve njene
reproduktivne sposobnosti.
Prihodki za splošne družbene in skupne potrebe in izplačila za investicije so prav tako
presegle vsa pričakovanja. Poleg tega pa v tem obdobju niso
bili ustvarjeni nekateri bistveni
kvalitativni elemonti gospodarjenja - produktivnost dela
in ekonomičnost v poslovanju
sta se zmanjšali za en odstotek.
Služba družbenega knjigovodstva ugotavlja v tem gradivu, da je gospodarstvo v pj-vih
šestih mesecih letos ustvarilo
visoko nominalno rast finančnih kazalcev poslovanja pod
pretežnim vplivom rasti cen.
Skupen prihodek gospodarstva je bil ustvarjen v vrednosti
4.178 milijard dinarjev, kar je
za 31,3 odstotka več kot v
istem obdobju lani. Prek tri četrtine skupnega prihodka je bilo ustvarjenega s prodajo blaga na domačem trgu. V strukturi skupnega prihodka se nadaljujejo pozitivne tandence iz
preteklega leta, kot je hitrejša
rast prihodkov ustvarjenih z
združevanjem dela in sredstev
in s prodajo na tujem trgu.
Podatki iz periodičnih obračunov kažejo, da so v prvih
šestih mesecih v gospodarstvu
porabljena sredstva znašala
3.299 milijard dinarjev, ali 32,2
odstotka več kot v enakem obdobju lani. Tako je bila v tem
obdobju v določeni meri upočasnena hitrejša rast stroškov
od rasti skupnega prihodka,
kar je posledica revalorizacije
vrednosti osnovnih sredstev in
poročevalec

povečanja amortizacijskih stopenj.
Temeljne organizacije združenega dela so si v tem obdobju prizadevale zmanjšati stroške in povečati ekorprničnost
v poslovanju, kar potrjujejo tudi podatki, da so stroški za surovine, porabljeni material in
energijo, ki predstavljajo največji del stroškov, naraščali
počasneje od skupnih stroškov. Počasneje od povprečja
so naraščali tudi izdatki za vse
oblike porabe, ki so z zakonom
omejeni, kot so izdatki za reklamo, propagando, avtorske
honorarje, reprezentanco in za
dnevnice na službenih potovanjih.
Pod pretežnim vplivom cen
so nekoliko hitreje od skupnih
stroškov naraščali tudi izdatki
za prehrano delavcev, za dnevnice za službena potovanja v
tujino, nadomestila za prevoze
na delo in za prehrano delavcev na terenu.
PORABLJENI
DOHODEK VEČJI OD
USTVARJENEGA
Po podatkih Službe družbenega knjigovodstva Jugoslavije je gospodarstvo v prvem
polletju letos ustvarilo dohodek v vrednosti 810,6 milijarde
dinarjev, ali za 27 odstotkov
več kot v istem obdobju leta
1981. Zaradi anticipirane porabe je bilo razporejeno in porabljeno za 38,4 milijarde dinarjev več kot je bil ustvarjeni
dohodek. Toliko znašajo tudi
izgube gospodarstva zaradi
nepokritih obveznosti iz dohodka in čistega dohodka.
Najnižje povečanje dohodka je
bilo zabeleženo v SR Črni gori
in SAP Kosovu - 29 odstotkov,
največja pa v SR Makedoniji 32 odstotkov. Rast dohodka
pod povprečjem za vso državo
je bila ustvarjena tudi v SR
Sloveniji, - 22 odstotkov.
Če pogledamo po gospodarskih področjih je bilo najmanjše povečanja dohodka ustvarjeno v vodnem gospodarstvu 18 odstotkov, največje pa v
kmetijstvu, gostinstvu in turizmu - 34 odstotkov. Hitreje od
rasti dohodka skupnega gospodarstva je naraščal dohodek v trgovini, obrti in pri finančnih in drugih storitvah.
Povprečno povečanje dohodka 27 odstotkov je bilo doseženo v industriji in rudarstvu,
kjer je ustvarjena polovica dohodka vsega gospodarstva.
Podatki iz periodičnih obračunov temeljnih organizacij
združenega dela kažejo, da je
v prvm polletju letos prišlo do
rušenja odnosov v delitvi dohodka. Zmanjšal se je delež
gospodarstva s 63 odstotkov v

prvem polletju lani na 61,4 odstotka. Do tega je prišlo predvsem zaradi večjega deleža
obresti na kredite in zaradi rasti splošne in skupne porabe
nad okviri, ki so predvideni v
resoluciji za letošnje leto.
Porušeni so tudi odnosi v
delitvi znotraj organizacij
združenega dela - povečal se
je delež sredstev za čiste osebne dohodke s 67,2 odstotka v
prvam polletju lani na 69,6 odstotka. Obenem pa so se
zmanjšala izločanja za akumulacijo, kar kaže, da se zaradi
nekontrolirane rasti cen vse
oblike porabe oblikujejo nad
ustvarjenimi rezultati gospodarstva. Na ta način se izničijo
doseženi pozitivni rezultati poslovanja gospodarstva.
NEZADOVOLJIVI
ODNOSI V DELITVI
DOHODKA
Razporejeni dohodek temeljnih organizacij združenega dela iz gospodarstva v tem
obdobju je znašal 849 milijard ■
dinarjev in je večji za 28,7 odstotka kot v prvih šestih mesecih lani. Po podatkih Službe
družbenega knjigovodstva Jugoslavije določeno število temeljnih organizacij ni imelo
možnosti, da iz ustvarjenega
dohodka pokrije vse obveznosti in je razporejeni dohodek
večji od ustvarjenega za 38,4
milijarde dinarjev, kolikor znašajo tudi njihove izgube.
Podatki kažejo, da se letos
nadaljujejo negativne tendence v delitvi. Na to so vplivala
velika izločanja i i dohodka za
namene izven temeljnih organizacij združenaga dela.
Za zadovoljevanje splošnih
družbenih potreb je bilo iz dohodka gospodarstva izločeno
25,9 milijarde dinarjev, kar je
za 24 odstotkov več kot v istem
obdobju lani. K temu so največ
prispevali davki iz dohodka iz
katerih se napaja več kot dve
tretjine splošne porabe. V masi
so se povečali za 23,6 odstotka, medtem ko so se davki iz
osebnih dohodkov povečali za
24,9 odstotka.
V informaciji Službe družbenega knjigovodstva Jugoslavije je puudarjeno, da bi v drugem polletju morali pričakovati nekoliko počasnejšo rast
sredstev za splošno porabo,
ker so z interventnimi zakoni
določene meje, v katerih republike in pokrajini ter druge
družbenopolitične skupnosti,
lahko določajo prihodke na
podlagi obdavčevanja prometa proizvodov in storitev, ki so
namenjene za to obliko porabe.
Za skupno porabo je bilo v

prvem polletju letos razporejeno 170,8 milijarde dinarjev, kar
je za 27,6 odstotka več kot v
istem obdobju lani. Tudi ta
oblika porabe je presegla planirano letno stopnjo in je z interventnim zakonom prepovedano začasno razpolaganje z
delom družbenih sredstev samoupravnih interesnih skupnosti in to višini 15 odstotkov
prihodka na podlagi prispevka
iz dohodka in osebnih dohodkov. Pretežni del sredstev za
skupno porabo izvira iz prispevkov iz osebnih dohodkov,
ki so se povečali za 28,4 odstotka, Služba družbenega
knjigovodstva meni, da je to
tudi v glavnem vplivalo na visoko rast skupnih sredstev za
skupno porabo.
Gospodarstvo je v prvih šestih mesecih letos izločilo na
račun davkov na kredite 83,5
milijarde dinarjev ali 49,5 odstotka več kot v istem obdobju
leta 1981. To je posledica ne
samo rasti mase kreditov, ampak tudi povečanja obrestnih
stopenj. Poleg tega so se v tem
obdobju zelo povečali tudi izdatki gospodarstva za premije
za zavarovanje.
HITREJŠA RAST
OSEBNIH DOHODKOV
OD AKUMULACIJE
V prvem polletju letos so se
očitno pokazala nezadovoljiva
gibanja tudi v delitvi čistega
dohodka. Tako je bila prekinjena tendenca pozitivnih
odnosov v delitvi dohodka iz
prejšnjih let. Zabeležena je tako rekoč dvakrat hitrejša rast
sredstev za čiste osebne dohodke od rasti sredstev za
akumulacijo in rezerve.
Glede na isto obdobje lani
se je povečal delež osebne in
skupne porabe v delitvi čistega
dohodka, kar je v nasprotju s
splošno sprejetimi opredelitvami o krepitvi materialne
osnove združenega dela.
Za osebno in skupno porabo
je bilo v tem obdobju razporejeno 480,5 milijarde dinarjev,
kar predstavlja več kot tri četrtine ustvarjenega čistega dohodka. Povečanje v primerjavi
z istim obdobjem lani znaša
30,4 odstotka. V okviru teh
sredstev so precej hitreje naraščala izločanja za osebne do- /
hodke kot pa sredstva skupne
porabe znotraj organizacij
združenega dela.
V prvem polletju letos je bilo
iz čistega dohodka gospodarstva naše države za akumulacijo in rezerve razporejeno
152,8 milijarde dinarjev, kar je
za 16,9 odstotka več kot v
istem obdobju lani. Tako se je
delež teh sredstev v razporeje5

nem čistem dohodku zmanjšal
s 26,2 odstotka v prvem poletju
lani na 24,1 odstotka. Pri tam
sa je najmanj povečal delež
sredstev čistega dohodka za
pospeševanje
materialne
osnove dela - na le 14,4 odstotka, medtem ko so se sredstva rezerv povečala za 37,2
odstotka v primerjavi z istim
obdobjem lani.
Osebni dohodki zaposlenih
v gospodarstvu so v tem obdobju zabeležili dvakrat večjo
rast od rasti izločanja za akumulacijo in rezerve. Na račun
čistih osebnih dohodkov je bilo v prvih šestih mesecih izplačano 327,5 milijarde dinarjev
ali 33,7 odstotka več kot v
istem obdobju lani. Takšna
rast mase osebnih izplačanih
čistih osebnih dohodkov ni v
skladu s postavkami v resoluciji za letošnje leto in je za 6,9
odstotka indeksnih točk večji
od planiranega.
Tako je povprečni osebni
dohodek delavca dosegel raven 11.668 dinarjev in se je v
primerjavi z istim obdobjem lani povečal za 30,3 odstotke.
Glede na povečanje življenjskih stroškov v tem obdobju so
se realni osebni dohodki povečali za 1 odstotek. Največja
rast povprečno izplačanih
osebnih dohodkov je bila
ustvarjena v letalskem prometu, proizvodnji železne rude,
ladjedelništvu,
zavarovanju
imetja in oseb in v kmetijski
proizvodnji, če pa pogledamo
po republikah in pokrajinah je
bila nadpovprečna rast osebnih dohodkov zabeležena v
SAP Vojvodini, SR Bosni in
Hercegovini, SR Srbiji brez pokrajin, SR Hrvatski in SR Makedoniji.
Največji povprečni osebni
dohodki so bili izplačani v proizvodnji nafte in plina, projektantskih in podobnih storitvah,
proizvodnji derivatov nafte, v
temeljnih organizacijah združenega dela raziskovalno-razvojnega sektorja in v proizvodnji premoga.
POVEČANE IZGUBE
GOSPODARSTVA
Po podatkih Službe družbenega knjigovodstva Jugoslavije je v prvih šestih mesecih tekočega leta izkazalo izgube
3.039 temeljnih organizacij gospodarstva ali vsaka deseta organizacija združenega dela.
Tako je skupno izkazana tekoča izguba gospodarstva zna-
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šala 44,8 milijarde dinarjev, kar
je za 52 odstotkov več kot v
istem obdobju lani. Ker je v tej
številki vsebovan tudi del izgube naftnega gospodarstva iz
preteklega leta, ki je bila medtem poravnana, so stvarne izgube iz tekočega poslovanja
gospodarstva v tekočem letu
41,9 milijarde dinarjev in so za
42 odstotkov večji kot v istem
obdobju lani.
V informaciji je omenjen tudi
pojav stalnega zmanjševanja
števila temeljnih organizacij
združenega dela z najmanjšimi
posameznimi izgubami, obenem pa na težnjo povečevanja
števila tistih s posameznimi
zneski izgube nad 20 milijonov
dinarjev. Tako je v 458 temeljnih organizacijah združenega
dela z največjimi posameznimi
izgubami koncentriranih tričetrtine izgub skupnega gospodarstva.
Polovica izgub letos je nastala zaradi neustvarjenega čistega dohodka za kritje osebnih dohodkov, precej pa tudi
zaradi nepokritih obveznosti iz
dohodka. To kaže na to, da v
določenem delu gospodarstva
delitev osebnih dohodkov ni
usklajena z materialnimi možnostmi.
Nespoštovanje načela delitve po delu in rezultatih dela je
pripeljalo določeno število organizacij združenega dela v
velike izgube. Podatki iz periodičnih obračunov kažejo, da
imajo najnižje osebne dohodke organizacije združenega
dela z najmanjšimi posameznimi zneski izgub, medtem koso
najvišje čiste osebne dohodke
na delavca delile organizacije
združenega dala z največjimi
izgubami. Na pojav izgub v gospodarstvu je vplivalo tudi povečanje neplaćene realizacije
v prvih šestih mesecih letos,
kar posebej velja za industrijo,
gostinstvo in turizem, gradbeništvo in trgovino. V tem obdobju se je povečal tudi delež
izgub v razporejanju dohodka
na 5,3 odstotka in to na vseh
gospodarskih področjih, posebej pa v prometu in zvezah.
NAJVEČJE IZGUBE V
INDUSTRIJI
V informaciji je ugotovitev,
da je bil pretežni del izgub v
gospodarstvu v prvih šestih
mesecih letos zabeležen v industriji, tako da je devet industrijskih panog nosilec izgub
skupnega gospodarstva. Nji-

hove izgube znašajo 22 milijard dinarjev, kar je 49 odstotkov skupnih izgub v gospodarstvu.
Največje izgube so bile zabeležene v gospodarstvu SR
Hrvatske, kjer je 913 organizacij združenega dela izkazalo
izgubo 14,5 milijarde dinarjev.
Nosilci izgub v tej republiki so
prav organizacije združenega
dela s področja industrije in to
proizvajalci nafte, proizvajalci
živilskih proizvodov in elektrogospodarstva. Visoke izgube v
SR Hrvatski so zabeležili tudi v
prometu in zvezah kot tudi v
gostinstvu in turizmu.
Industrijske panoge so bile
nosilke izgub tudi na področju
SR Srbije, posebej proizvodnja
prometnih srestev in proizvodnja kemičnih sredstev.
Najhitrejša rast tekočih izgub v gospodarstvu je bila zabeležena v tem obdobju v SR
Sloveniji - 49 odstotkov več
kot preteklo leto, nosilci izgub
pa so prav tako proizvajalci
prometnih sredstev.
POSLABŠANA
LIKVIDNOST
GOSPODARSTVA
V prvem poleltju 1982 je
prišlo, pod močnim pritiskom
inflacije, neusklajenih odnosov ponudbe in povpraševanja
ter ob restriktivnih ukrepih
ekonomske politike, do nadaljnjega poslabšanja likvidnosti
gospodarstva. To je posebej
prišlo do izraza pri organizacijah združenega dela, ki so
odvisne od uvoznih surovin in
drugega uvoznega blaga in pri
tistih, ki so poslovale z izgubo
ali na meji rentabilnosti.
V osnovne oblike obratnih
sredstev je bilo v tem obdobju
v gospodarstvu Jugoslavije
angažirano 2120 milijard dinarjev, ali 34 odstotkov več kot
v istem obdobju lani. Od tega
je bil največji del obratnih
sredstev angažiran v zalogah52,5 odstotka, ostanek pa v denarnih sredstvih in vrednostnih papirjih in v terjatvah za
dane avanse. Tudi takšna
struktura angažiranja obratnih
sredstev gospodatstva je nezadovoljivo vplivala na njeno likvidnost, ker se je velik del
sredstev zadrževal v manj likvidnih oblikah.
V tem obdobju so najbolj naraščale terjatve za dane avanse, kar kaže, da si je gospodar-

stvo zaradi oteženih pogojev
preskrbe zagotavljalo nujne
surovine in druge materiale s
plačevanjem v naprej. Sicer pa
so najpočasneje naraščala denarna sredstva in vrednostni
papirji, kar kaže, da so se poslabšali pogoji za vzdrževanje
tekoče likvidnosti.
Vse to je vplivalo tudi na
spremembo strukture obratnih
sredstev v prvem polletju letos
v primerjavi z istim obdobjem
leta 1981. tako da se je povečal
delež angažiranih sredstev s
strani kupcev in sredstva za
avanse, medtem ko se je
zmanjšal delež sredstev zalog
in denarnih sredstev ter vrednostnih papirjev.
Zaloge so v tem obdobju naraščale hitreje v proizvodnji
kot v trgovini. Kopičil se je
prav zaprav deficitarni reprodukcijski material v nekoliko
večjih količinah kot je potrebno, bili pa so tudi primeri kopičenja gotovih izdelkov zaradi
pričakovanja povečanja cen.
Osnovna sredstva gospodarstva so v prvih šestih mesecih letos znašala 5565 milijard
dinarjev in so se povečala za
39 odstotkov v primerjavi z
enakim obdobjem lani. Najvačji delež predstavljajo trajni
viri - 47,2 odstotka, krediti 34,5 odstotka, medtem ko so
precej manjši del^ž obveznosti
do dobaviteljev, obveznosti po
prejetih avansih in združenih
sredstvih.
V tem obdobju so najhitreje
naraščale obveznosti po prejetih avansih, trajni viri in združena sredstva, kar je vplivalo
tudi na spremembo strukture
osnovnih sredstev gospodarstva k povečanju deleža trajnih
virov, obveznosti po prejetih
avansih in združenih sredstvih.
Gospodarstvo je v tem obdobju najemalo več kreditov
za obratna kot za osnovna
sredstva. Razen tega pa je značilno, da so hitreje naraščali
kratkoročni krediti za obratna
sredstva kot pa dolgoročni. To
pomeni, da je bilo gospodartvo v tem obdobju zaradi pomanjkanja lastnih sredstev prisiljeno poiskati kratkoročne
kredite za vdrževanjo nujne tekoče likvidnosti, s tem pa je
povečalo svojo zadolženost.
Počasnejša rast dolgoročnih
kreditov kaže, da se je zmanjšala investicijska aktivnostgospodarstva in da so se zmanjšale možnosti bank za odobravanje takšnih kreditov.
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Smotrnejša uporaba družbenih
zveznih

sredstev v

organih

• Skupna vrednost družbenih sredstev, ki jih uporabljajo zvezni organi, znaša 30
milijard dinarjev
• Predlagan je način nadaljnje uporabe reprezentančnih objektov, s katerimi
razpolagajo zvezni organi
• Lani je bilo porabljenih 41,1 odstotka skupaj razpoložljivih sredstev za nakup
premičnin in nepremičnin
• Največji del sredstev je bil leta 1981 porabljen na modernizacijo posameznih
zveznih organov
• Okrepljeno družbeno nadzorstvo in zaščita družbenih sredstev, ki jih
uporabljajo zvezni organi
Delegati Zveznega zbora
Skupščine SFRJ so dobili v
obravnavo Poročilo o družbenih sredstvih (stvareh), ki jih
uporabljajo zvezni organi. Poročilo je pripravil Zvezni sekretariat za pravosodje in organizacijo zvezne uprave, prinaša
pa pregled stanja družbenih
sredstev, ki so jih uporabljali
zvezni organi leta 1981.
SEDANJE STANJE
DRUŽBENIH
SREDSTEV
Družbena sredstva, ki jih
uporabljajo zvezni organi, so:
zemljišča, poslovne zgradbe,
prostori in drugi gradbeni objekti, stanovanjske zgradbe,
stanovanja in garaže; nepremičnine za posebne namene;
reprezentančna
sredstva;
sredstva družbenega standarda; prevozna sredstva; predmeti umetniške in kulturne
vrednosti in oprema.
Skupna vrednost sredstev v
družbeni lastnini, ki jih uporabljajo zvezni organi, znaša
30.056,829.286 dinarjev.
Površina zemljišč je po razpoložljivih podatkih 137,78
hektarjev. Na njih so zgrajene
poslovne zgradbe, stanovanjske zgradbe, stanovanja in garaže, kakor tudi objekti za posebne namene in objekti družbenega standarda.
Poslovne zgradbe, prostori
in drugi gradbeni objekti, ki jih
uporabljajo zvezni organi se
razlikujejo tako po starostni
strukturi, funkcionalnosti in
različni stopnji varnosti ter
uporabnosti. Zvezni organi
uporabljajo veliko število starih zgradb, kjer ni ustraznih
pogojev za delo, precej teh
zgradb pa je tudi v slabem stanju. Ker doslej proračun federacijo za njihovo rekonstruiranje ni zagotavljal dovolj sredporočevalec

stev, določen del teh objektov
ni konstrukcijsko, kakor tudi
ne glede napeljave instalacij in
vgrajene opreme še usklajen s
tehničnimi predpisi in normativi. Zaradi tega je v teh objektih večja nevarnost, da pride
do požara ali drugih nesreč.
Mimo tega zveznim organom in zveznim organizacijam
primanjkuje poslovnega prostora. Te težave so bile precej
omiljene z dograditvijo nove
poslovne stavbe zveznih organov v Novem Beogradu. Še vedno pa posamezni zvezni organi in organizacije delajo v
neustreznih prostorih. To velja
za Zvezni zavod za patente, za
Zvezno upravo za radio zveze
in za Zvezno upravo za kontrolo letenja. Ob upoštevanju stabilizacijskih ukrepov v gospodarstvu, ki terjajo tudi restriktivnejše načrtovanje obsega
proračuna federacije, so
zmanjšane možnosti za trajnejše reševanje teh problemov.
Stanovanjski sklad zveznih
organov obsega skupaj 12.101
stanovanjskih enot, med katerimi jih je 9.894 v Beogradu,
2.207 pa v drugih krajih. Po
zaključnem računu stanovanjske interesne skupnosti za leto
1981 dosega skupna vrednost
stanovanjskih zgradb in stanovanj 13,5 milijarde dinarjev.
Lani se je za potrebe delavcev
in funkcionarjev zveznih organov začela graditev ali pa so se
začela pripravljalna dela za
graditev 1.241 stanovanj. Poleg stanovanj je v stanovanjskem skladu zveznih organov
tudi 771 garaž.
Zvezni organi imajo med
drugim posebna družbena
sredstva in nepremičnine za
posebne namene. V glavnem
se uporabljajo za potrebe tujih
državljanov ali ljudi brez državljanstva, ki jim naša država

prihodnjo uporabo teh objektov Zvezni izvršni svet, ob
predhodnem posvetovanju s
Predsedstvom SFRJ in republik ter avtonomnih pokrajin,
zavzelo ustrezna stališča, ki se
zdaj uresničujejo.
Kar zadeva objekte v Beogradu, se bo, po predlogu
Zveznega izvršnega sveta,
kompleks Belega in Starega
dvora še naprej uporabljal za
reprezentančne potrebe Predsedstva SFRJ, in sicer Beli
dvor kot uradna rezidenca
Predsedstva SFRJ, Stari dvor
pa kot rezidenca gostujočih
šefov držav. REzidenca in drugi objekti v Užički ulici 11-15,
ki so bili namenjeni za stanovanje in bivanje predsednika
Republike, se bodo, v skladu s
Predlogom zakona o Spominskem centru »Josip BrozTito«,
morali vključiti v ta center.
Celoten kompleks otokov
Brioni je bil namenjen kot reprezentančni objekt za potrebe predsednika Republike. O
SREDSTVA ZA
nadaljnji uporabi tega komREPREZENTANCO
pleksa je bila sprejeta rešitev,
Med družbena sredstva, ki da se »Bela vila« in vili »Brionjih uporabljajo zvezni organi, ka« ter »Jadranka« za enkrat
sodijo tudi sredstva za repre- zadržijo za reprezentančne
zentanco. Zajemajo premični- potrebe Predsedstva SFRJ.
ne in nepremičnine, namenje- Otok Vanga bo skupaj z objekne reprezentančnim potrebam ti na otoku odstopljen SR Hrzveznih organov (rezidence, vatski.
zemljišča, prevozna sredstva
Ob tem pa je treba s posebin drugo). Zvezni organi razpo- nim dogovorom opredeliti
lagajo s skupaj 29 reprezen- sprejetje zakona SR Hrvatske
tančnimi objekti (17 v Beogra- glede na spominski pomen tedu, 3 v Miločeru, 5 v Igalu in 3 v ga otoka. Nadalje je sklenjeno,
Tikvešu). Doslej so sredstva za da se vsi drugi objekti odstopireprezentanco zajemala tudi jo SR Hrvatski v trajno uporavse objekte na Brionih.
bo, kakor tudi, da se predlaga
Porpčilo poudarja, da je za tej Republiki, da sprejme zavecooosoeoooooBooooeoeoooaooeo

nudi zatočišče.
Doslej je v proračunu zagotovljenih 9,3 milijarde dinarjev
za zgraditev prizidka doma za
ostarele v Prištini, in sicer za
potrebe dela nezmožnih beguncev iz NSR Albanije. Za reševanje stanovanjskih vprašanj 40 begunskih družin iz
NSR Albanije pa je bilo v proračunu rezerviranih 19,9 milijonov dinarjev. V Banji Koviljači je zgrajen objekt hotelskega
tipa za namestitev političnih
beguncev. Za zgraditev tega
objekta je bilo zagotovljenih
50 odstotkov sredstev v proračunu federacije, medtem ko so
drugo polovico sredstev zagotovili Združeni narodi.
Iz sredstev proračuna federacije se prav tako financira
graditev objekta" hotelskega tipa v Padinski skeli za namestitev političnih beguncev. Orientacijska vrednost tega objekta
znaša 25 milijonov dinarjev.

POROČILO O DRUŽBENIH SREDSTVIH (STVAREH), KI
JIH UPORABLJAJO ZVEZNI ORGANI
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kon, po katerem bi Brioni postali nacionalni park.
Glede nadaljnje uporabe objektov v Igalu mora Zvezni
izvršni svet, po predhodnih
dogovarjanjih s Predsedstvom
SFRJ in Izvršnim svetom Črne
gore, preučiti možnosti odstopitve vile »Galeb« Zdravstvenemu centru »Dr. Sima Milošević«. Predlagano pa je tudi,
da se objekti v Miločeru dajo v
trajno uporabo SR črni gori.
Glede nadaljnje uporabe objektov v Tikvešu bo Zvezni
izvršni svet sprejel ustrezno
rešitev, in sicer prav tako po
opravljenih konzultacijah s
Predsedstvom SFRJ in SR Hrvatsko. Za objekte, ki jih je
uporabljala JLA, to pa je predvideno, da zanje še naprej velja sedanji status in režim uporabe.
Bodoči status in uporabo
objektov, ki jih upravljajo posamezne republike in avtonomni pokrajini morajo urediti te
republike in pokrajini. Prenos
objektov bo opravljen brez nadomestila, prenešene pa bodo
tudi obveznosti, ki jih ima federacija s temi objekti, uporaba teh objektov za organe federacije pa bo urejena s pogodbami.
DRUGA DRUŽBENA
SREDSTVA
Zvezni organi razpolagajo z
določenimi sredstvi družbenega standarda. Zajemajo kuhinje, restavracije družbene prehrane in nekaj objektov za letovanja delavcev v Vrnjački banji. v Srebrnom pri Dubrovniku, Čanju pri Sutomoru in v
Rovinju.
Prevozna sredstva zveznih
organov sestavljajo osebni avtomobili, avtobusi, mini busi,
tovorna cestna vozila, letala,
plovni objekti in nekatera tirna
vozila. Zvezni organi imajo
skupaj 916 osebnih avtomobilov, 50 avtobusov in mini busov, 173 kamionov, 8 letal in 30
plovnih objektov.
Zvezni organi pa posredujejo tudi precejšnje število predmetov kulturne in umetniške
vrednosti. Konec lani je bilo pri
zveznih organih 2.068 predmetov. V tej številki so zajete
umetniške slike, skulpture, tapiserije, gobelini in muzejski
eksponati. Največje število
predmetov umetniške in kulturne vrednosti uporablja
Uprava otokov Brioni (1.282
predmetov).
Zvezni organi razpolagajo
tudi z opremo, ki zajema računalnike in mikrografsko opremo, elektronske naprave za
vodenje letal, radarske instalacije,
hidrometereorološko
8

opremo, birotehnično opremo amortizacije. Sicer pa bi uvajanje sistema amortizacije
in pohištvo.
osnovnih sredstev pri zveznih
organih prispevalo k ekonomiPROBLEMI ZBIRANJA
ziranju
in smotrnejši uporabi
DRUŽBENIH
teh sredstev, kakor tudi k njiSREDSTEV
hovi reprodukciji.
S sprejetjem Zakona o pravicah in dolžnostih zveznih organov za sredstva v družbeni ZBIRANJE SREDSTEV
lastnini, ki jih uporabljajo, se je V LETU 1981
sistem in režim nabave, razpoPoročilo omenja, kaj so
laganja, uporabe in upravljanja s temi sredstvi v precejšnji zvezni organi kupovali lani.
meri objektiviziral in je uskla- Zemljišče v izmeri 22.036 kvajen s funkcijami in potrebami dratnih metrov je nabavila samo Zvezna uprava za kontrolo
zveznih organov.
Lani so zvezni organi naba- letenja. Lani so bila vložena
vili premičnine in nepremični- sredstva za upravne zgradbe
ne v skupni vrednosti in prostore sredstva namenje776,417.475 dinarjev, medtem na predvsem dograditvi posako so razpoložljiva denarna meznih delov nove poslovne
sredstva, namenjena za te po- zgradbe ter za nakup poslovtrebe znašala 1.113,304.043 di- nega prostora za delo Zveznenarjev. To pa pomeni, da je ga deviznega inšpektorata v
bilo lani porabljenih 41,1 od- Ljubljani in Titogradu.
stotka skupaj razpoložljivih
Za stanovanjsko gradnjo je
sredstev.
bilo lani porabljenih 165 miliNeporabljeni del sredstev je jonov
dinarjev, medtem ko je
v denarni obliki ostal pri zvez- proračun
federacije za te nanih organih. Do tega je prišlo mene predvidel
milijonov
predvsem zaradi začasne pre- dinarjev. Vendar 190
pa so obvezpovedi uporabe družbenih nosti za stanovanja
v gradnji
sredstev za financiranje nego- precej večje. Po predračunih
spodarskih in neproizvodnih je treba za te namene v letu
investicij v letu 1981.
1982 zagotoviti 173 milijonov
Največji del sredstev je bil dinarjev. Prav tako je treba zalani porabljen za izvajanje pro- gotoviti precej denarja za dograma modernizacije posa- končanje stanovanj, ki so jih
meznih zveznih organov začeli graditi v prejšnjih letih.
(Zveznega sekretariata za zu- Za plačilo vseh teh obveznosti
nanje in notranje zadeve, je potrebnih okoli 534 milijoZvezne carinske uprave. Zvez- nov dinarjev, tako da skupne
ne uprave za kontrolo letenja), obveznosti znašajo 707 milijodel sredstev pa tudi za nabavo nov dinarjev. Ker pa je letos za
opreme in dograditev nekon- financiranje stanovanjske gračanih delov nove poslovne ditve zagotovljenih le 289 milizgradbe. Za financiranje gradi- jonov dinarjev, nastajajo težatve stanovanj so bila uporab- ve z izpolnjevanjem omenjenih
ljena sredstva proračuna fede- obveznosti, kupovanje novih
racije in sredstva delovnih stanovanj pa je praktično oneskupnosti zveznih organov.
mogočeno.
Pri nabavi opreme za zamenjavo dotrajane, Poročilo poLani je bilo dograjenih 447
sebej opozarja na težave uva- stanovanj. To število je precej
janja amortizacije osnovnih pod načrtovanim, predvsem
sredstev, ki jih uporabljajo zaradi tega, ker razpoložljiva
zvezni organi. Zaenkrat zvezni finančna sredstva in dinamika
organi obračunavajo in izdva- porabe teh sredstev nista
jajo sredstva za amortizacijo ustrezali potrebam graditve
po predpisanih stopnjah le za stanovanj. Neurejene lokacije
stanovanjski sklad, kjer se ta za njihovo graditev pa so vplisredstva uporabljajo za dolo- vale tudi na celotno dinamiko
čene namene. Za druga sred- fizičnega obsega graditve stastva (poslovne stavbe in pro- novanj in njenega financiranja.
store, prevozna sredstva in
opremo) pa se amortizacija siMed letom 1981 niso bila
cer knjigovodsko obračunava, vložena družbena sredstva za
ne izločajo pa se sredstva za ta' nakup nepremičnin za posebnamen.
ne namene, za reprezentančne
Pri zbiranju sredstev za po- namene, družbeni standard in
trebe zveznih organov ni bilo za predmete kulturne ter
posebne razmejitve med pre- umetniške vrednosti. Zvezni
prosto zamenjavo iztrošenih organi pa so lani nabavili opresredstev in razširitvijo mate- mo v vrednosti 152 milijonov
rialnih temeljev dela, tako da dinarjev, vendar nabava te
sedaj ni mogoče predvideti oprema ni bila opravljena na
učinkov uvajanja sistema ustrezen način.

RAZPOLAGANJE IN
UPORABA DRUŽBENIH
SREDSTEV
Poročilo poudarja, da pri
uporabi zemljišč ni bilo večjih
težav. V skladu z Zakonom je
treba le urediti premoženjsko
plat tega vprašanja, to pa je, da
je treba v zemljiške knjige, kjer
to še ni storjeno, vpisati te objekte.
Težave z uporabo poslovnih
stavb so precej večje. Čeprav
je dograjena nova upravna
zgradba v Novem Beogradu,
problem ni v celoti rešen. Najtežje probleme ima Zvezni zavod za patente. Ustrezno tudi
ni rešeno vprašanje namestitve pravosodnih organov,
Zveznega zavoda za statistiko,
Zvezne uprave za radio zveze,
Avtomobilskega servisa zveznih organov, odprto pa je tudi
vprašanje graditve ustreznih
prostorov za dislocirane organe (carinarnice, izpostave, inšpektorate in drugih).
Za uporabo stanovanj iz
sklada zveznih organov, Poročilo omenja, daje bilo lani večkrat opozorjeno na posamezne primere njihove nepravilne
uporabe. Ob upoštevanju tega,
kakor tudi ob upoštevanju
družbene potrebe, da bi zagotovili ekonomsko smotrno
uporabo teh stanovanj, je
Zvezni izvršni svet že sprejel
predlog ukrepov, smeri in akcij
za nadzorstvo uporabe stanovanjskega sklada zveznih organov.
Nepremičnine za posebne
namene, ki so bile financirane
prejšnja leta, lani niso bilo deležne bistvenejših sprememb.
Glede uporabe reprezentančnih sredstev pa je treba izpeljati sklep Predsedstva SFRJ in
Zveznega izvršnega sveta o
prenosu uporabe republikam
in pokrajinama, tako da bi te
uporabljale prej omenjene reprezentančne objekte.
Posebej Poročilo opozarja
na dvojno problematiko uporabe sredstev družbenega
standarda. Najprej gre za
družbeno prehrano, kjer je treba nadalje analizirati organizacijo družbene prehrane, da bi
prišli do ekonomičnejših rešitev. V drugi sklop vprašanj pa
sodijo objekti, namenjeni za
počitek in rekreacijo, katerih
fond je zelo skromen.
Za uporabo prevoznih sredstev so zvezni organi sprejeli
ustrezne predpise, ki so se
uporabljali lani in so prispevali
k smotrnejši uporabi prevoznih sredstev in k učinkovitejšemu opravljanu del in nalog na
tem področju.
Predmeti kulturne in umetniške vrednosti pa so evidenporočevalec

tirani, zagotovljeni pa so tudi
pogoji za njihovo hranjenje in
uporabo. To je urejeno s posebno uredbo, in sicer enotno
za vse zvezne organe.
Zvezni organi uporabljajo
več vrst opreme. Del jo je nabavljen za modernizacijo zveznih organov, tako da bi bilo
smotrno, da bi jo racionalnejše
izkoriščali oziroma, da bi jo
uporabljali vsi zvezni organi.
UPRAVLJANJE
DRUŽBENIH
SREDSTEV
Za spremljanje in analiziranje stanja, za varstvo, smotrno
uporabo,, upravljanje in vzdrževanje, kakor tudi zaradi oblikovanja predloga modernizacije določenih služb, je bila
sprejeta Uredba o vodenju evidence sredstev v družbeni
lastnini, ki jih uporabljajo
zvezni organi. Na ta način je
uvedena enotna evidenca teh
sredstev. Ker pa je prvič predpisano vodenje evidence na
enoten način za vse zvezne or-

gane, se pojavljajo težave pri
zbiranju nujno potrebnih podatkov.
Pristojni organi morajo tudi
vsako leto Skupščini SFRJ poročati o stanju in pojavih pri
nabavljanju, uporabi, upravljanju in razpolaganju z družbenimi sredstvi, ki jih uporabljajo
zvezni organi. To pa bo tudi
omogočilo tudi vsem drugim
zveznim organom, da imajo
pregled nad stanjem in gibanjem teh sredstev in da sprejemajo ukrepe.
SMERI AKCIJE
Leta 1980 je bil sprejet Zakon o pravicah in dolžnostih
zveznih organov za sredstva v
družbeni lastnini, ki jih uporabljajo. S tem so bili dani temelji za celovitejše urejanje tega področja, predvsem pa za
nabavljanje, uporabo in razpolaganje s premičnimi stvarmi
in nepremičninami. Na koncu
Poročilo našteva najpomembnejše naloge v prihodnjem obdobju.
Ker so bili po sprejetju ome-

Povečanje osebnih
dejavnik

njenega Zakona sprejeti tudi
vsi najpomembnejši podzakonski predpisi, je Zvezni
izvršni svet oblikoval Predlog
za izdajo zakona o Stanovanjski interesni skupnosti zveznih
organov. S tem Zakonom bi
posebej uredili način kupovanja, in upravljanja s stanovanjskimi zgradbami, stanovanji,
garažami za potrebe delavcev
in funkcionarjev v zveznih organih.
Za nakupovanje stvari, potrebnih zveznim organom, se
izdeluje metodologija priprave
programa nabavljanja določenih sredstev, kakor tudi programa modernizacije služb.
Prav tako je pripravljen predlog uredbe, ki bo natančneje
urejala materialno in finančno
poslovanje zveznih organov.
Nadaljnje delo pri urejanju
vprašanj, ki zadevajo režim
razpolaganja z družbenimi
sredstvi, poudarja Poročilo,
mora biti usmerjeno k racionalnejši in ekonomičnejši uporabi, ki mora biti povsem v
skladu z zahtevami ekonomske stabilizacije.

Zaradi pogojev, ki jih terja
politika ekonomske stabilizacije, je treba čimprej preučiti
realne možnosti izvajanja posameznih programov modernizacije zveznih organov. Treba je določiti prioritete in načrtovati le tisto, kar je nujno potrebno za modernizacijo posameznih organov in služb in je
obenem v skladu s stabilizacijskimi zahtevami.
Pomembno je tudi vprašanje
nadaljnje organizacije in dela
skupnih strokovno-tehničnih
služb zveznih organov, ki morajo poslovati na načelih svobodne menjave dela in pod
enakimi pogoji oskrbovati vse
strukture na ravni federacije.
Med drugim pa je treba tudi
nadaljevati obravnavo problemov uvajanja amortizacije
družbenih sredstev, ki jih uporabljajo zvezni organi, razvijati
vse oblike družbenega nadzorstva in varstva družbenih sredstev in posebno pozornost nameniti evidenci sredstev v
družbeni lastnini, ki jih uporabljajo zvezni organi.

dohodkov - resen

inflacije

• Delež sredstev za osebne dohodke in skupno porabo v gospodarstvu je večji
za 30,4 odstotka in je naraščal hitreje od čistega dohodka za 5 odstotnih točk
• Skupaj izplačana sredstva za osebne dohodke v gospodarstvu so večja za
okrog 27,5 milijarde dinarjev od sredstev, ki bi bila izplačana, če bi osebni
dohodki naraščali v skladu s čistim dohodkom
• Povprečni osebni dohodki v organizacijah, ki poslujejo z izgubami, so
največkrat precej nad povprečjem panoge, ki ji ta organizacija pripada
• Do periodičnega obračuna za obdobje januar-september tekočega leta,
najpozneje pa po zaključnem računu je treba zagotoviti zmanjšanje osebnih
dohodkov v okvire, ki so določeni v resoluciji
V prvi polovici leta je bila
zabeležena precej hitrejša rast
sredstev za osebne dohodke in
skupno porabo od rasti čistega dohodka. To neugodno
vpliva na materialno sposobnost združenega dela in uresničevanje politike ekonomske
stabilizacije. Še posebej zaradi
tega, ker do povečanj dohodka
pogosto prihaja zaradi povečevanja cen, ne pa kakovostnih elementov gospodarjenja.
Poseben problem pa so tudi
pogosta izplačila visokih osebnih dohodkov v delovnih organizacijah, ki poslujejo z izgubo.
Skladno s tem je dosedanje
gibanje osebnih dohodkov, ob
težnjah njihove nadaljnje rasti,
poročevalec

v sedanjem ekonomskem trenutku resen dejavnik inflacije
in terja odločno akcijo vseh
družbenih subjektov.
Ta stališča prinaša Informacija o gibanjih osebnih dohodkov v obdobju od januarja do
julija 1982 in sprejetih ukrepih
ter dejavnosti v republikah in
avtonomnih pokrajinah za uresničevanje politike v letu 1982,
ki jo je Zvezni izvršni svet poslal v obravnavo delegatom
Skupščine SFRJ. Informacija,
ki jo je pripravil Zvezni komite
za delo, zdravstvo in socialno
varstvo, povzema podatke o
gibanjih osebnih dohodkov po
periodičnem obračunu ter o
izplačanih čistih osebnih dohodkih za prvih šest mesecev

letos. Prav tako pa našteva stvu Informacija poudarja, da
ukrepe in dejavnost v republi- se je do junija doseženi čisti
kah in pokrajinah pri uresniče- dohodek povečal za 25,4 odvanju družbeno dogovorjene stotka v primerjavi z enakim
politike osebnih dohodkov v obdobjem lani. Pri tem pa je bil
del sredstev za osebne dohodtekočem letu.
ke in skupno porabo za 30,4
HITREJŠA RAST
odstotka večji. Za 5 odstotnih
OSEBNIH DOHODKOV
točk je torej naraščal hitreje od
rasti čistega dohodka, kar,
OD ČISTEGA
opozarja gradivo, ni v skladu s
DOHODKA
določeno v Resoluciji
Za temeljne organizacije politiko,
ekonomskem razvoju v letu
združenega dela v gospodar- o1982.
jpoeceooe«09cocoQoso>906>soeo!
X INFORMACIJA O GIBANJU OSEBNIH DOHODKOV V
0 OBDOBJU JANUAR-JULIJ 1982 IN SPREJETIH
X UKREPIH IN AKTIVNOSTIH V REPUBLIKAH IN
0 AVTONOMNIH POKRAJINAH ZA URESNIČEVANJE
X POLITIKE V LETU 1982
ososco&eooeosiccieeoGoeGeoocooosoo«
9

akumulacijo in rezerve nara- prvih šestih mesecih izkazalo za 32,3 odstotka. To pa pomeščala hitreje od rasti sredstev izgube v višini 44,8 milijard di- ni, da so naraščali za 4,6 odza osebne dohodke in skupno narjev, kar je za 52 odstotkov stotka hitreje od rasti čistega
porabo. Ti podatki pa opozar- več kot v enakem obdobju lani. dohodka, kar velja za vse repujajo, da večina delovnih orga- V teh delovnih organizacijah blike in pokrajini.
Vendar pa so sredstva za
nizacij ni spoštovala dogovor- pa je mesečni osebni dohodek
na delavca znašal 11.081 di- osebne dohodke v teh dejavjene politike.
Negativen trend počasnejše- narjev in je bil za 5 odstotkov nostih naraščala po 1,5 odstotga naraščanja sredstev za raz- nižji od povprečnega osebne- ka nižji stopnji od njihove
stopnje rasti v gospodarstvu.
širitev materialnih temeljev de- ga dohodka v gospodarstvu.
Glede sredstev za akumulaHkrati pa gradivo prinaša tula od rasti sredstev za osebne
dohodke in skupno porabo je di podatek, da vse pogosteje cijo in rezerve Informacija pribil značilen za vse republike in prihaja, čeprav so osebni do- naša podatek, da je njihova
pokrajini. Te razlike se gibljejo hodki v organizacijah, ki po- rast dosegla 12,3 odstotno pov razponu od 36,2 odstotka (v slujejo z izgubami v celoti gle- večanje v primerjavi s prvim
SAP Kosovo) do 10,3 odstotka dan nižji, do pojavov, da so polletjem lani. Za 17,3 odstotpovprečni osebni dohodki v ka pa je bila ta rast manjša od
(v SAP Vojvodini).
Povprečni osebni dohodek takih organizacijah precej nad rasti sredstev za osebno in
delavca je po podatkih iz pe- povprečjem panoge, ki ji priza- skupno porabo na vseh poriodičnega obračuna znašal v dete organizacije pripadajo, dročjih razen na področju telekulture. V izobraževalnih
prvih šestih mesecih letos kar je seveda v nasprotju z re- sne
11.668 dinarjev mesečno. Po- publiškimi in pokrajinskimi za- dejavnostih pa je bil delež
večal se je torej, v primerjavi z konskimi predpisi. Tako so bili sredstev za razširitev materialenakim obdobjem lani, za 30,3 večji osebni dohodki od pa- nih temeljev dela za 11,8 ododstotka. Kakor poudarja In- nožnega povprečja izplačani v stotka nižji kot v enakem oblani.
formacija, so se v enakem ob- 12 panogah: v elektrogospo- dobju
Počasnejša rast sredstev za
dobju povečali življenjski stro- darstvu, proizvodnji premoga, akumulacijo
je bila zabeležena
ški za 29 odstotkov, tako da se ladjedelništvu, predelavi kavje realna vrednost povprečne- čuka, proizvodnji in predelavi v vseh republikah in pokrajiga osebnega dohodka delavca tobaka, ribištvu, železniškem, nah, v SR Bosni in Hercegovini
in SR Sloveniji pa so bila ta
v gospodarstvu povečala za 1 letalskem in mestnem prome- sredstva
celo manjša kot leta
tu, gostinstvu, turističnem poodstotek.
Osebni dohodki so se nomi- sredovanju in v komunalnih 1981 in sicer za 4 oziroma 1,7
odstotka.
nalno najbolj povečali v kme- dejavnostih.
tijstvu in ribištvu (za 33,9 odstotka), gozdarstvu (32,8 od- NIŽJA STOPNJA RASTI UPADANJE
stotka), v gostinstvu in turizmu V DRUŽBENIH
REALNEGA
pa za 31,8 odstotka. V 10 go- DEJAVNOSTIH
OSEBNEGA DOHODKA
spodarskih panogah je znašal
Poseben del Informacije je V DRUŽENIH
povprečni osebni dohodek delavca več kot 15.000 dinarjev, v namenjen gibanju osebnih do- DEJAVNOSTIH
56 panogah pa je dosegel hodkov v družbenih dejavnoPovprečni osebni dohodek
10.000 dinarjev. Samo v 3 go- stih. Najprej je povedano, daje
v družbenih dejavnospodarskih panogah je bil pov- bil v prvih šestih mesecih letos delavca
je znašal 12.629 dinarjev.
prečni osebni dohodek manjši ustvarjeni čisti dohodek TOZD stih
v teh dejavnostih za 27,7 od- Za 28,6 odstotka je bil večji kot
od 10.000 dinarjev.
enakem obdobju lani, vendar
Do rasti nominalnih osebnih stotka večji v primerjavi z ena- vInformacija
da je bil
dohodkov v gospodarstvu je kim obdobjem lani. Pri tem so potemtakemopozarja,
realni
dohodek
se
sredstva
za
osebne
dohodprišlo, kakor pravi Informacija,
0,3 odstotka nižji. Povprečv vseh republikah in pokraji- ke in skupno porabo povečala za
ni niminalni osebni dohodek v
nah. Največja stopnja rasti je za 29,6 odstotka oziroma za teh
dejavnostih je bil za 8,2
bila v SAP Vojvodini (32,3 od- 1,9 odstotka več od čistega odstotka
višji kot v gospodarstotka) in SR Bosni in Herce- dohodka. Do največjih odsto- stvu. Največjo
rast (za 31,2 odgovini (32,2 odstotka), najnižja panj od določene politike je stotka) in najvišji
pa v SAP Kosovo (24,1 od- prišlo v znanstveno raziskoval- osebni dohodek so povprečni
dosegli v
ni dejavnosti (2,4 odstotka),
stotka).
znanstveno-raziskovalni
denajmanjše
pa
je
bilo
na
poSicer pa so skupaj izplačana
javnosti
(16.373
dinarjev),
dročju
socialnega
varstva
(0,9
sredstva za osebne dohodke v
medtem ko je bila najnižja
gospodarstvu za prvo polletje odstotka). Na področju telesne stopnja
rasti (23 odstotna) in
letos znašala 27,5 milijarde di- kulture in športa so sredstva najnižji povprečni
osebni doza osebno in skupno porabo
narjev
več
od
sredstev,
ki
bi
PREDNOST OSEBNI IN smela biti izplačana, če bi naraščala počasneje od čiste- hodek dosežen na področju
kulture in športa
SKUPNI PORABI
osebni dohodki naraščali v ga dohodka za okoli 1,1 od- telesne
(10.470 dinarjev).
stotka.
NAMESTO
skladu z rastjo čistega doSkupaj izplačana sredstva
Sredstva za osebne dohodhodka.
AKUMULACIJI IN
ke in skupno porabo so nara- za osebne dohodke so bila v
REZERVAM
ščala hitreje od rasti čistega prvih šestih mesecih za okoli
OSEBNI DOHODKI V
dohodka v vseh republikah in 2,6 milijarde dinarjev večja od
Informacija nadalje navaja, ORGANIZACIJAH Z
pokrajinah, pri čemer je do sredstev, ki bi smela biti izplada so, nasprotno s predvidevanajvečjih razlik prišlo v SAP čana, če bi osebni dohodki nanji, sredstva za razširitev mate- IZGUBAMI VEČJI OD
Kosovo
(4,3 odstotka), naj- raščali v skladu z rastjo čistega
PANOŽNEGA
rialnih temeljev združenega
manjše
pa
so nastale v SR Sr- dohodka.
dela, čeprav so se povečali za POVPREČJA
Po podatkih Informacije je v
biji
brez
pokrajin (0,8 od14,3 odstotka v primerjavi z
prvi polovici leta 1.191 temeljZa temeljne organizacije stotka).
enakim obdobjem lani, naraSkupno izplačani osebni do- nih organizacij združenega
ščala kar za 16,1 odstotka po- združenega dela v gospodar(z okoli 119.000 delavci)
časneje od rasti sredstev za stvu, ki so zabeležile negativne hodki so se v delovnih organi- dela
poslovalo z izgubo, ki je doseosebne dohodke in skupno finančne rezultate, Informacija zacijah družbenih dejavnosti v gla
milijonov dinarjev ali
porabo. Samo v 12 gospodar- poudarja, da je 3.039 organiza- času od januarja do junija, po 60,61.913
odstotka
več kot v enapodatkih
Informacije,
povečali
cij
(z
okoli
600.000
delavci)
v
skih panogah so sredstva za

Sicer pa je bila hitrejša rast
sredstev za osebne dohodke in
skupno porabo od rasti čistega dohodka zabeležena v vseh
republikah in pokrajinah, pri
čemer je do največjih razlik
prišlo v SR Sloveniji (8,3 odstotka) in v SAP Kosovo (7,4
odstotka), najmanjše pa v SR
Srbiji brez območja pokrajin
(3,6 odstotka). Od skupaj 69
gospodarskih panog so sredstva za osebne dohodke in
skupno porabo naraščala počasneje od rasti čistega dohodka samo v 13 panogah, v
vseh drugih 56 pa se je dogajalo prav nasprotno (na primer v
zračnem prometu, cevovodnem transportu, črni metalurgiji, pomorskem prometu, proizvodnji rezanega lesa in drugih panogah, kjer je zabeležen
razpon od 0,2 do 56,7 odstotka). Tak trend, opozarja Informacija, bi se lahko nadaljeval
tudi do konca leta.
Masa izplačanih osebnih dohodkov je bila v gospodarskih
delovnih organizacijah povečana v prvem polletju za 33,8
odstotka v primerjavi z enakim
obdobjem lani. To pa je za 8,4
odstotka več od rasti čistega
dohodka in 6,1 odstotka več
od ustvarjenega dohodka. Hitrejša rast mase izplačanih
osebnih dohodkov od rasti čistega dohodka, do česar je
prišlo v vseh republikah in pokrajinah, je bila značilna za vsa
gospodarska področja, in sicer v razponu od 2,8 odstotka
(v gostinstvu in turizmu) do
12,8 odstotka (v gozdarstvu),
podoben pa je tudi položaj v
posameznih gospodarskih panogah. Samo v 10 panogah je
masa izplačanih osebnih dohodkov naraščala po nižji
stopnji od rasti čistega dohodka (predelava premoga, proizvodnja nafte, plina in derivatov, proizvodnja železove rudo, kož in krzna, ladjedelništva, nizke gradnje In hidrogradnje, zunanja trgovina, turistično posredovanje in zavarovanje premoženja in oseb).
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kem obdobju lani. V organizacijah, ki so poslovale z izgubo
je znašal povprečni osebni dohodek delavca 12.368 dinarjev
ali le 261 dinarjev manj od povprečnega osebnega dohodka v
vseh družbenih dejavnostih. V
primerjavi s povprečnim osebnim dohodkom delavca v gospodarstvu pa je bil za 700 dinarjev višji.
V posameznih družbenih dejavnostih
(izobraževanje,
zdravstvo in socialno varstvo)
so bili osebni dohodki v delovnih organizacijah, ki so poslovale z izgubo, celo nekaj višji
kot osebni dohodki delavcev v
teh dejavnostih. To pa pomeni,
da so v teh organizacijah izplačevali višje osebne dohodke
kot je njihova predpisana raven.
Za delovne skupnosti drugih
negospodarskih dejavnosti Informacija poudarja, da so bili v
prvi polovici leta skupaj izplačani osebni dohodki večji za
34,3 odstotka v primerjavi z
enakim obdobjem lani. Naraščali pa so za 0,5 odstotka hitreje od rasti izplačanih osebnih dohodkov v gospodarstvu.
Tako so osebni dohodki v delovnih skupnostih bank narasli
za 35,4 odstotka, delovnih
skupnostih zavarovalnic za
33,1 • odstotka, v delovnih
skupnostih SIS in družbenopolitični organov, organizacij
in skupnosti pa za 34 odstotkov.

ja\7nostih so bili za 34 odstotkov večji, tako da so naraščali
za 5 odstotkov počasneje od
rasti v gospodarstvu. Med vsemi republikami in pokrajinama
je bila le v Sloveniji in na Kosovem stopnja rasti mase izplačanih osebnih dohodkov v
družbenih dejavnostih za 7
oziroma 5 odstotkov večja od
stopnje rasti v gospodarstvu.
Delovne skupnosti gospodarskih TOZD so, v celoti gledano, zabeležile počasnejšo
naraščanje izplačanih osebnih
dohodkov od gospodarskih
TOZD (33 odstotkov), izjema
pri tem so le SR Makedonija,
SR Slovenija in SAP Kosovo.
Hitrejša rast od rasti v gospodarstvu je bila v delovnih skupnostih bank in finančnih organizacij v SR Makedoniji, SR Srbiji brez pokrajin in SAP Vojvodini, kakor tudi v delovnih
skupnostih družbenih dejavnosti v SR Sloveniji in SAP Kosovo. Delovne skupnosti SIS v
SR Bosni in Hercegovini in SR
Makedoniji so prav tako izplačevale višje osebne dohodke
kot gospodarstvo, kar se je
zgodilo tudi v delovnih skupnostih organov in organizacij
družbenopolitičnih skupnosti
v SR Sloveniji in SAP Kosovo.
Ti podatki, poudarja Informacija, opozarjajo na nadaljnje naraščanje rasti osebnih
dohodkov, kakor tudi na velike
razlike in odstopanja od dogovorjene politike pri izplačevanju osebnih dohodkov v delovGIBANJA IZPLAČANIH
nih skupnostih, gospodarstvu
ČISTIH OSEBNIH
in družbenih dejavnostih v poDOHODKOV
sameznih republikah in pokraPosebno poglavje Informa- jinah.
cije je namenjeno opisu gibanj
izplačanih osebnih dohodkov
v obdobju od januarja do julija UKREPI
letos. Po nepopolnih podatkih IN DEJAVNOST
Službe družbenega knjigovod- V REPUBLIKAH
stva Jugoslavije se je masa izplačanih osebnih dohodkov IN POKRAJINAH
povečala za 38 odstotkov v priInformacija namenja posebmerjavi z enakim obdobjem le- no pozornost tudi ukrepom in
ta 1981. Najbolj se je povečala dejavnosti v vseh republikah in
v SR Srbiji brez pokrajin (46 pokrajinah, da bi prilagodili
odstotkov), v SR Bosni in Her- obseg sredstev za osebne docegovini (40 odstotkov), naj- hodke in skupno porabo okvimanj pa v SR Sloveniji (32 od- rom Resolucije o ekonomstotkov). Tako so bili skupaj skem razvoju v letu 1982.
izplačani osebni dohodki julija
V SR Bosni in Hercegovini
za 2 odstotka večji kot junija
(brez podatkov za SR Črno go- so, poleg aktivnosti Sveta Zveze sindikatov, pristojni organi
ro za lani in letos).
V gospodarskih delovnih or- občinskih skupščin, na zahteganizacijah se je masa izplača- vo Izvršnega sveta, dolžni ponih osebnih dohodkov pove- skrbeti za vračanje presežkov
čala za 39 odstotkov. Največja izplačanih sredstev za osebne
rast je bila zabeležena v SR dohodke za 3 mesece, začenši
Srbiji brez pokrajin (49 odstot- od avgusta. Če ta dejavnost ne
kov), najnižja pa v SAP Kosovo bo dala rezultatov, je predviden sprejem zakona o usklaje(27 odstotkov).
Izplačani osebni dohodki v vanju osebnih dohodkov z
temeljnih organizacijah zdru- družbeno dogovorjeno poliženega dela v družbenih de- tiko,
poročevalec

TOZD in delovne skupnosti v
SR Hrvatski, ki niso spoštovale
meril iz Družbenega dogovora,
morajo najkasneje do septembra letos uskladiti izplačevanje
osebnih dohodkov z dogovorjeno politiko. Če tega ne bodo
storile, bodo sprejeti potrebni
ukrepi družbenega varstva. V
delovnih organizacijah, ki poslujejo z izgubo, se bodo v prihodnje lahko izplačevali večji
osebni dohodki le, če so izgube nastale zaradi zastoja v proizvodnji (zaradi pomanjkanja
reprodukcijskega materiala,
povečanega
izvoza
itd.).
TOZD, ki pa gospodari v izjemno ugodnih pogojih, pa bo
moral več sredstev nameniti iz
čistega dohodka za akumulacijo in rezerve, sorazmerno
manj pa za rast osebnih dohodkov.
Po stališču izvršnega sveta
Skupščine SR Srbije, če nadaljujemo povzemanje Informacije, naj bi pristojni organi občinskih skupščin čimprej izpeljali določeno politiko delitve,
kar še posebej velja za tiste
organizacije, ki so prekoračile
dovoljeno višino izplačil osebnih dohodkov. Proti TOZD, ki
niso spremenili svojega ravnanja pri delitvi, pa bodo sprejeti
potrebni ukrepi. Predvideno je
tudi sprejetje zakona, po katerem bi osebne dohodke prilagodili predvidenim okvirom.
Poleg dejavnosti Sveta Zveze sindikatov je Izvršni svet
Skupščine SAP Vojvodine poslal zahtevo vsem TOZD za dosledno izvajanje temeljev in
meril za razporejanje čistega
dohodka in osebnih dohodkov. Organizacije, ki so po
šestmesečnem obračunu za
osebne dohodke in skupno
porabo namenile več sredstev
kot bi smele, bodo morale to
uskladiti do devetmesečnega
obračuna.
VRAČANJE
PRESEŽKOV Z
ZMANJŠANJEM
AKONTACIJ
V SR črni gori morajo TOZD,
ki so izplačale več od načrtovanih osebnih dohodkov, presežke vrniti prek zmanjševanja
akontacij osebnih dohodkov v
prihodnjih mesecih. Sicer pa
se bo spoštovanje določb
družbenega dogovora o razporejanju čistega dohodka in
delitvi sredstev za osebne dohodke predpisalo z zakonom.
V,11 grupacijah od skupaj 62
v SR Makedoniji morajo, kakor
je ugotovljeno, osebni dohodki naraščati za 10 do 40 odstotkov počasneje od rasti osebnih dohodkov v gospodarstvu.
V družbenih dejavnostih in delovnih skupnostih zunaj mate-

rialne proizvodnje pa mora biti
rast za 5 do 25 odstotkov
manjša. Poleg tega morajo samoupravni organi vseh grupacij zagotoviti vračanje presežkov izplačanih osebnih dohodkov.
V SR Sloveniji morajo poslovodni organi delovnih organizacij, ki so izplačale višje
osebne dohodke kot bi jih
smele, takoj poslati izvršnim
svetom skupščin občin plan
usklajevanja osebnih dohodkov z rastjo dohodka, pojasniti
pa morajo tudi vzroke, ki so
privedli do prekoračitve. Za organizacije, ki so poslovale z
izgubami, pa morajo najvišji
osebni dohodki doseči raven
povprečnega osebnega dohodka grupacije, ki ji posamezna organizacija pripada.
Podobne ukrepe in dejavnosti, poudarja Informacija, sprejemajo in uveljavljajo tudi v
SAP Kosovo.
ANGAŽIRANJE VSEH
DRUŽBENIH
DEJAVNIKOV
Med sklepi Informacija ugotavlja, da kljub precejšnjim odstopanjem na področju rasti
osebnih dohodkov v primerjavi
z rastjo čistega dohodka, ni bila dosežena večja rast realnih,
osebnih dohodkov. V prvih šestih mesecih letos se je realni
osebni dohodek v gospodarstvu povečal za 1 odstotek, v
družbeni dejavnosti pa je bil za
0,3 odstotka nižji. Nujno je zaradi tega treba selektivno
obravnavati posamezne prekoračitve, tako da bi bila zagotovljena prilagoditev visokih
osebnih dohodkov okvirom čistega dohodka, hkrati pa bi bil
zavarovan standard delavca.
Za izvajanje dogovorjene
politike je bil sprožen ves samoupravni mehanizem dejavnosti in ukrepov ob polnem
angažiranju sindikatov, izvršnih svetov, gospodarskih zbornic in organov, ki spremljajo
izvajanje družbenih dogovorov
v republikah in pokrajinah. Kakor poudarja Informacija je bilo težišče akcije prenešeno v
občine, grupacije, reprodukcijske celote in SIS, ker je mogoče v teh okoljih celoviteje
preučiti stanje v vsaki konkretni delovni organizaciji in skupnosti. Pomembno vlogo imajo
tudi delavski sveti, samoupravne delavske kontrole, zveza
komunistov in občinske skupščine, tako da bi do periodičnega obračuna za obdobje januar-september tekočega leta
ali najkasneje do zaključnega
računa za leto 1982 prilagodili
gibanje osebnih dohodkov resolucijskim okvirom.
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Samoupravno
dohodkov

usklajevanje osebnih

namesto administrativnega

omejevanja
® Zaradi povečanega izločanja za splošne in skupne potrebe se nadaljuje težnja
zmanjševanja deleža gospodarstva v razporejanju dohodka
la rast osebnih dohodkov nih dohodkov usklajena z doSvet Zveze sindikatov Jugo- upadanju deleža čistih oseb- mnogo
višje opredeljena s te- govorjeno politiko in da bodo
nih
dohodkov
v
družbenem
slavije je poslal v obravnavo
mi
kazalci,
kot pa s poveča- osebni dohodki vse manj vpliproizvodu
in
dohodku,
kar
podelegatom v Skupščini SFRJ
njem
dohodka,
ki je pogojen s vali na rast inflacije in poglabinformacijo o uresničevanju staja očitno, ko se vzporejajo porastom
produktivnostjo ljanje motenj v skupni porabi.
politike delitve dohodka in podatki v zadnjih desetih letih. dela.
V informaciji je tudi trdna
osebnih dohodkov v prvih še- Tako je naprimer delež čistih
Z druge strani so nezadovo- opredelitev
Zveze sindikatov,
stih mesecih leta 1982 in o ak- osebnih dohodkov v družbe- ljiva
gibanja na področju inve- da je treba odnose na področtivnosti Zveze sindikatov Jugo- nem proizvodu pred desetimi sticijske,
skupne in splošne
leti znašal okrog 40 odstotkov,
delitve čistega dohodka in
slavijo.
porabe onemogočila usklaje- ju
delitve sredstev za osebne doV informaciji je poudarjeno, lani in letos pa se je delež vanje
rasti
osebnih
dohodkov
zmanjšal
na
34
odstotkov.
Ko
hodke usklajevati na samouda se po podatkih o gibanjih
resničnimi možnostmi go- pravni način in z družbenopona ključnih sektorjih repro- je govor o sredstvih za osebne zspodarstva
in
spodbudila
dukcije, cilji in naloge, sprejeti dohodke je v informacije pou- uravnilovko v nagrajevanju, litično akcijo. To pa zaradi tev resoluciji o ekonomskem darjeno, da je bila v prvem pol- kar prispeva k pospešeni rasti ga, ker bi zadrževanje osebnih
dohodkov na sedanji ravni
razvoju za letošnje leto v naj- letju letos ustvarjena hitrejša
večini delovnih orgavečji meri ne uresničujejo. rast teh sredstev od deleža za inflacije.
slike obnašanja delov- ustrezalo
nizacij,
ki
poslujejo z izgubami
Poudarjeno je, da so največja akumulacijo, obenem pa je do- nihPrave
organizacij v delitvi oseb- ali na meji
rentabilnosti, kot
odstopanja od dogovorjenih dano, da se situacija menja, če nih dohodkov
ni
mogoče
dobise
upošteva
struktura
razporetudi tistim, ki dajejo prednost
okvirov zabeležena na področti
z
analizo
gibanja
dohodka
v
ju cen, življenjskih stroškov in jenega čistega dohodka pove- kratkem obdobju, ker se konč- visokim osebnim dohodkom,
zapostavljajo pa izločanja za
inflacije in da vse oblike pora- čanega za amortizacijo.
Upoštevajoč tudi delež za na delitev opravi po zaključ- razširitev materialne osnove
be rastejo po višji stopnji kot je
nem
računu.
Razen
tega
pribilo predvideno in to največ- amortizacijo (stopnja rasti 76 merjanje podatkov izključno z dela. Takšen način urejanja
krat hitreje od rasti dohodka. odstotkov), so skupna sred- istim obdobjem preteklega le- odnosov bi ustrezal tudi delovnim skupnostim izven mateOcena, da se dogovorjena stva za reprodukcijo naraščala
ne more predstavljati podla- rialne proizvodnje, kjer se
politika delitve sredstev za po stopnji 36,9 odstotka oziro- ta
ge
za
ocenjevanje
celote
urema
za
6,5
odstotka
hitreje
od
osebni dohodki oblikujejo
osebne dohodke prav tako ne
politike delitve do- neodvisno od rezultatov dela,
uresničuje je podkrepljena s rasti sredstev za osebne do- sničevanja
hodka.
podatki o gibanju mase izpla- hodke in skupno porabo. Na ta
V infomaciji je posebno po- negativno pa bi se pokazal v
čanih čistih osebnih dohodkov način se težnja hitrejše rasti glavje posvečeno aktivnostim TOZD v katerih je delitev v
in rasti deleža za osebne do- sredstev za akumulacijo in re- družbenih dejavnikov pri us- skladu z ustvarjenimi rezultati
hodke in skupno porabo v go- zerve iz preteklega leta (55 od- klajevanju odnosov na po- dela. Na takšen način delavci v
spodarstvu in družbenih de- stotkov) v primerjavi s sredstvi dročju delitve dohodka. Ob takšnih organizacijah ne bi bili
za osebne dohodke in skupno
dovolj stimulirani za uresničejavnostih.
porabo (29 odstotkov) nadalju- tem je poudarjeno, da so v ve- vanje osnovnih ciljev ekonomčini
republik
in
pokrajin
sveti
je tudi v prvih šestih mesecih
ske stabilizacije.
ZMANJŠAN DELEŽ
tekočega leta, nadaljuje pa se Zveze sindikatov, odbori sindiObenem z usklajevanjem
GOSPODARSTVA V
katov
in
občinski
zbori
sprejeli
tudi rast deleža sredstov za
akumulacijo in rezerve v struk- že na začetku leta programe odnosov na področju dohodka
DOHODKU
turi razporejanja čistega do- akcij in ukrepov za uresničeva- bi kazalo urediti odnose tudi v
S tem v zvezi je Zveza sindi- hodka.
nje dogovorjene politike deli- ostalih oblikah porabe in to še
katov opozorila, da je treba pri
V informaciji je nato prikaza- tve. Republiški in pokrajinski prej ker se hitreje menja stanje
oceni uresničevanja politike no gibanje dohodka v delovnih sveti Zveze sindikatov so več- na področju osebnih dohoddelitve osebnih dohodkov v organizacijah, ki poslujejo z iz- krat obravnavali to gradivo, kov kot na drugih področjih
prvom polletju letos upošteva- gubami. Pri naštevanju podat- akcija pa je bila še posebej po- porabe. V prid temu govorijo
ti, da se je zaradi povečanega kov je poudarjeno, da so pri- spešena po oceni rezultatov tudi rezultati aktivnosti Zveze
izločanja za splošne družbene meri kjer so osebni dohodki poslovanja po trimesečnem sidnikatov in drugih subjektov
in skupne potrebe nadaljevala naraščali hitreje v teh organi- obračunu, kjer so prišla do pri izvajanju politike dohodka
težnja zmanjševanja deleža zacijah kot v tistih, ki dobro izraza odstopanja od spreje- in osebnih dohodkov v pretegospodarstva v razporejenem poslujejo, pripadajo pa isti pa- tega.
klem letu. Tako so se v obdobdohodku. Medtem ko je pred nogi ali grupaciji.
Poudarjeno pa je, da lahko jih najvišje stopnje inlacije
desetimi leti znašal delež godohodki gibali v mejah
Glede ocene vzrokov, ki so pričakujemo določene pozitiv- osebni
spodarstva v dohodku okrog
no rezultate, posebej ker so se dogovorjene ravni, medtem ko
pogojili
nespoštovanje
dogo68 odstotkov, v letu 1981 vorjene politike na področju v akcijo vključili.vsi družbeno- se na področju investicij, cen,
okrog 63 odstotkov, se je v delitve osebnih dohodkov je politični dejavniki. Širina akci- splošne in skupne porabe doprvih šestih mesecih letos
je nudi določeno garancijo, da govorjena politika ni uresničezmanjšal za dve odstotni točki. opozorilo, da je treba upošte- bo do konca leta delitev oseb- vala.
tudi kršenje predpisov na ^sosoooocoooocooosoeoBoaoooscoooooooooGOOj
Ta podatek jasno kaže, je pou- vati
cen, visoko stopnjo mooooooocooc«c«
darjeno v informaciji, da se ne področju
inflacije
in
življenjskih 8 INFORMACIJA O URESNIČEVANJU POLITIKE DELITVE 0
uresničuje predvideno pove- stroškov, karporast
je povzročalo pri- S DOHODKA IN OSEBNIH DOHODKOV V PRVIH ŠESTIH
8
čanje deleža čistega dohodka tisk na povečanje
o
osebnih do- v MESECIH LETA 1982 IN O AKTIVNOSTI ZVEZE
v dohodku. To seveda vpliva hodkov zaradi zaščite
življenj- S SINDIKATOV JUGOSLAVIJE
X
na razporejanje čistega do- skega standarda. Ob tem
je bi- §000800000oo9sooo«»«soe<»e«ooc«^^
hodka in prispeva k stalnemu
12
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