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S to informacijo podajamo zgoščen pregled aktivno- 
sti v prvem letu uresničevanja zakona o združenem 
delu, oris doseženih premikov in bistvenih problemov, 
ki se pojavljajo pri praktičnem uveljavljanju zakona, 
ter na tej osnovi pregled nekaterih najpomembnejših 
usmeritev za nadaljnje delo. 

Informacija naj služi kot osnova za sprejem doku- 
menta Skupščine SR Slovenije v zvezi z uresničeva- 
njem zakona o združenem delu, ki naj spodbudi še bolj 
poglobljeno in vsestransko dejavnost delavcev, de- 
lovnih ljudi in občanov v samoupravnih organizacijah 

in skupnostih, njihovih organov in vseh drugih družbe- 
nih dejavnikov. Informacija ne vsebuje podrobnejših 
podatkov, zasnovana pa je na ugotovitvah organizacij 
združenega dela, družbenopolitičnih organizacij, ob- 
činskih Komisij za spremljanje izvajanja zakona o 
združenem delu ter na spoznanjih, ki so bila osnova 
gradivom, pripravljenim v sindikatih, v drugih družbe- 
nopolitičnih organizacijah, v gospodarski zbornici in 
upravnih organih. Zato jo je treba obravnavati hkrati s 
temi gradivi, iz katerih so zaradi njihove celovitosti 
povzete le temeljne vsebinske opredelitve. 

I. PRIZADEVANJA IN AKTIVNOSTI PRI 

URESNIČEVANJU ZAKONA 

Zakon o združenem delu celovito ureja z ustavo opredeljen nih socialističnih družbenih odnosov. Sam po sebi zaradi 
samoupravni položaj delavca, delovnega človeka in občana in zamotanih in marsikdaj protislovnih družbenih gibanj ne more 
je zato pomembna prelomnica v nadaljnji graditvi samouprav- reševati niti vsakega konkretnega primera, še manj pa samo- 



dejno spreminjati odnose v združenem delu. Terja, da delavci 
sami, prek samoupravnih organov in družbenopolitičnih orga- 
nizacij ter s poglobljenim delovanjem vseh samoupravnih 
subjektov in celotne samoupravne organizirane socialistične 
zavesti, z nenehno aktivnostjo vsebinsko spreminjajo družbe- 
noekonomske odnose in s tem utrjujejo svoj ustavni položaj. 
Uspešnost takega delovanja torej temelji v doslednem uveljav- 
ljanju ustavnega položaja delovnega človeka, njegovih neod- 
tujljivih pravic pri ustvarjanju in razpolaganju z ustvarjenimi 
sredstvi, njegove solidarnosti in vzajemne povezanosti in od- 
govornosti v združenem delu. Zato se delavci, delovni ljudje in 
občani kot ustvarjalci vseh materialnih in duhovnih dobrin v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih vse bolj 
uveljavljajo kot nosilci odločanja o razvoju proizvajalnih sil in o 
celotni družbeni reprodukciji. Z družbenim dogovarjanjem, 
samoupravnim sporazumevanjem, delegatskim odločanjem in 
z organizirano dejavnostjo subjektivnih sil ustvarjajo pogoje, v 
katerih resnično v vedno večji meri odločajo o sredstvih in 
sadovih svojega dela, upravljajo procese družbene reproduk- 
cije in neposredno odločajo o svojih osebnih ter skupnih in 
splošnih družbenih interesih, s tem pa nenehno utrjujejo 
temelje nadaljnje revolucionarne preobrazbe družbenoeko- 
nomskih odnosov, samoupravne socialistične demokracije in 
celovitega družbenega razvoja. Široka in razgibana aktivnost 
na vseh ravneh družbenega življenja je usmerjena v pogloblje- 
no razčlenjevanje družbenoekonomskih odnosov, zlasti zdru- 
ževanja dela in sredstev in novih odnosov v svobodni menjavi 
dela, v spreminjanje samoupravne organiziranosti v skladu z 
ustavno opredelitvijo temeljne organizacije in v zakonodajno 
dejavnost pri urejanju sistemskih temeljev na področju druž- 
benega planiranja ter uveljavljanja sporazumevanja in dogo- 
varjanja o skupnih interesih združenega dela. Vsebinsko je bila 
ta aktivnost usmerjena s stališči in priporočili družbenopolitič- 
nih organizacij ter skupščin in drugih pristojnih organov 
družbenopolitičnih skupnosti, ustanovljena pa so bila tudi 
različna delovna telesa za spremljanjete aktivnosti in za pomoč 
organizacijam združenega dela in drugim samoupravnim or- 
ganizacijam in skupnostim pri izvajanju zakona. 

Rezultati, ki so jih delavci dosegli v prvem letu uresničevanja 
zakona, so zelo različni tako po izvirnosti v pristopu in intenziv- 
nosti delovanja pri spreminjanju družbenih odnosov, kot po 
ustvarjalni iznajdljivosti in sposobnosti pri iskanju, razčlenitvi 
in uresničevanju teh sprememb. Kljub nekaterim zavestnim 
odporom, kolebanjem, oviram ter ponekod formalnemu in 
normativističnemu pristopu pa so delavci dosegli pomembne 
rezultate pri uveljavljanju samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov in vse bolj prevladuje njihovo spoznanje, da 
zakona o združenem delu ne moremo uresničiti naenkrat, 
temveč v dolgoročnem procesu, v katerem je treba obvladovati 
nastale probleme in vztrajno iskati nove rešitve za njihovo 
skladno vsebinsko razreševanje. 

Uresničevanje ustave in zakona o združenem delu spreminja 
odnose med politično oblastjo in njeno normativno dejavnost- 
jo ter neposrednimi nosilci gospodarskega, socialnega in 
kulturnega življenja. To se v največji meri odraža v občinah kot 
samoupravnih in teritorialnih celicah ter prvemu širšemu druž- 
benemu okviru za upravljanje z družbenim dohodkom in za 
reševanje vseh tistih družbenih zadev, ki povezujejo ljudi, ki v 
tem prostoru delajo in živijo. Zakon nalaga skupščinam teh 
skupnosti, da v okviru svojih-ustavnih pristojnosti spremljajo in 
spodbujajo njegovo uresničevanje in da sprejemajo potrebne 
odločitve in ukrepe, zlasti pri uresničevanju sistema samou- 
pravnega družbenega planiranja in pri uveljavljanju novih 
družbenoekonomskih odnosov, samoupravnega organizira- 
nja združenega dela, družbenega varstva samoupravnih pravic 
in družbene lastnine ter nadzora zakonitosti. Ob tem pa občin- 
ske skupščine in njihovi organi svoje naloge uresničujejo 
počasneje in se zbori občinskih skupščin, zlasti zbori združe- 
nega dela prepočasi vključujejo v obravnavanje problematike 
uresničevanja zakona. 

Vse občinske skupščine in Skupščina SR Slovenije so usta- 
novile komisije za spremljanje izvajanja zakona o združenem 
delu kot skupne družbene organe, v katerih delujejo tudi 
predstavniki organov družbenopolitičnih organizacij in go- 
spodarske zbornice. Aktivnost komisij je dokaj različna, pone- 
kod pa njihove naloge še niso dovolj jasno opredeljene. 
Komisije neposredno spremljajo uresničevanje zakona v orga- 
nizacijah združenega dela in v drugih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih, zlasti procese združevanja dela in sred- 
stev, razvoj dohodkovnih odnosov, poglabljanje samouprav- 

nega sporazumevanja, razvijanje samoupravnih odnosov v 
samoupravnih interesnih skupnostih, uresničevanje svobodne 
menjave dela in izpopolnjevanje delegatskega sistema na vseh 
ravneh družbene organiziranosti. Komisije spremljajo vse po- 
jave pri praktični uporabi zakona, opozarjajo na neustrezne 
rešitve in razčlenjujejo tista vprašanja, ki so po svojih razsež- 
nostih širšega ali splošnega pomena. S stališči in priporočili 
usmerjajo akcijo in sodelujejo pri iskanju in oblikovanju prvin 
dohodkovnih odnosov v združenem delu ter spremljajo aktiv- 
nosti, ki jih terjajo procesi družbene preobrazbe v oblikovanju 
in vnašanju novih spodbud pri ustvarjanju in delitvi dohodka 
ter prisvajanju osebnih dohodkov. Pri tem pa ugotavljajo, da 
delavci niso bili povsod enako uspešni pri razčlembi in uveljav- 
ljanju družbenoekonomskih izhodišč. Razlogi zato so različni. 
Ponekod niso dojeli razrednega bistva, ki ga zakon o združe- 
nem delu vnaša v družbenoekonomske odnose, marsikje so še 
močni vplivi različnih struktur, ki zadržujejo obstoječe odnose, 
nemalokrat so bili delavci postavljeni pod rešitve brez možno- 
sti, da bi jih ustvarjalno oblikovali, ponekod pa niso seznanjeni 
s posledicami neizpolnjevanja zakona. Komisije tudi ugotav- 
ljajo, da samoupravna organiziranost v delovnih skupnostih z 
manjšim številom zaposlenih, predvsem v krajevnih skupno- 
stih, samoupravnih interesnih skupnostih, družbenih organi- 
zacijah in društvih še ni ustrezna, niti ni zakonsko urejena 
osnova za njihovo delovanje. 

Komisija Skupščine SR Slovenije za spremljanje izvajanja 
zakona o združenem delu je bila ustanovljena v začetku 
lanskega leta z nalogo, da v sodelovanju s pristojnimi organi in 
organizacijami v republiki spodbuja aktivnost delavcev v te- 
meljnih in drugih organizacijah združenega dela ter delovnih 
ljudi in občanov v drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih in družbenopolitičnih skupnostih, njihovih delega- 
tov in delegacij, da spremlja samoupravno prakso in opozarja 
na izkušnje in da daje pojasnila in pobude za sprejemanje 
aktov in ukrepov, ki prispevajo k hitrejšemu uresničevanju 
zakona. Komisija z nenehnim spodbujanjem družbene aktiv- 
nosti zagotavlja usklajevanje rešitev, pomembnih za celovito 
uveljavljanje zakona o združenem delu. 

Komisija je izhajajoč iz pobud samoupravnih organizacij in 
skupnosti in iz- izkušenj pri izvajanju zakona obravnavala in 
analizirala številna vprašanja, probleme in rešitve, ki so se 
pojavljale v praksi. Pri tem je sodelovala s komisijo Skupščine 
SFRJ za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu in 
komisijami v občinah, kjer je težišče neposrednega spremlja- 
nja izvajanja zakona. Komisija je spremljala tudi dejavnost na 
zakonodajnem področju, zlasti še usklajevanje republiških 
zakonov z zakonom o združenem delu ter pri tem spodbujala 
pospešeno sprejemanje prioritetnih aktov. Spremljala je aktiv- 
nost organizacij združenega dela in drugih samoupravnih 
organizacij in skupnosti ter obravnavala posamezna vprašanja 
in probleme, sprejemala stališča, sklepe in priporočila ter s tem 
prispevala k usmerjanju nadaljnje aktivnosti. Posebno pozor- 
nost je posvetila vprašanjem družbenoekonomskih odnosov, 
predvsem izvajanju zakonskih določb o ugotavljanju celotne- 
ga prihodka, razporejanju dohodka in čistega dohodka ter 
delitvi sredstev za osebne dohodke in za skupno porabo. Ob 
spremljanju te problematike je ugotovila, davštevilnih samou- 
pravnih okoljih akcija zaostaja za predvidevanji. Zato je spod- 
budila akcijo za hitrejšo preobrazbo družbenoekonomskih 
odnosov, ter v ta namen opozorila tudi na prednostne naloge in 
s stališči usmerila aktivnost ustreznih komisij v občinah in 
drugih družbenopolitičnih dejavnikov. Zavzemala seje, da se v 
oblikovanje samoupravnih splošnih aktov v skladu s svojimi 
dolžnostmi vključi čimveč poslovodnih, strokovnih in družbe- 
nopolitičnih delavcev in naj se predlagane rešitve sproti pre- 
verjajo, saj le taka obravnava omogoča sprejemanje najustrez- 
nejših in vsestransko razčiščenih rešitev v interesu združenih 
delavcev. 

Organizirane sile družbene zavesti v družbenopolitičnih 
organizacijah razvijajo intenzivno in široko aktivnost in zago- 
tavljajo enotnost in celovitost delovanja vseh družbenih in 
političnih dejavnikov v boju za take družbene pogoje, v katerih 
bodo delavci, delovni ljudje in občani uresničevali vsebino 
svojega samoupravnega družbenoekonomskega položaja, kot 
so ga določili z ustavo in sklepi X. kongresa Zveze komunistov 
Jugoslavije in VII. kongresa Zveze komunistov Slovenije. 
Spremljajo in spodbujajo predvsem aktivnosti pri uveljavljanju 
dohodkovnih odnosov, temeljev samoupravnega družbenega 
planiranja, samoupravnega združevanja dela in sredstev ter 
oblikovanju medsebojnih razmerij, obveznosti in sredstev ter 
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oblikovanju medsebojnih razmerij, obveznosti in odgovornosti 
v svobodni menjavi dela, kot pomembnih sistemov, ki omogo- 
čajo uresničevanje samoupravljanja delavcev, delovnih ljudi in 
občanov v temeljnih organizacijah, krajevnih skupnostih, sa- 
moupravnih interesnih skupnostih in v vseh drugih oblikah 
samoupravnega povezovanja ter združevanja dela in sredstev. 
Te aktivnosti se zlasti stopnjujejo v okviru priprav na XI. 
kongres Zveze komunistov Jugoslavije in VIII. kongres Zveze 
komunistov Slovenije. 

Komunisti so že v javni razpravi o osnutku zakona o združe- 
nem delu na podlagi sklepov 6. seje Centralnega komiteja 
Zveze komunistov Slovenije namenili posebno pozornost 
preobrazbi družbenih odnosov v številnih organizacijah zdru- 
ženega dela po vsej Sloveniji. S sklepi in usmeritvami 8. seje 
Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije in 29. seje 
Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Sloveni- 
je so na podlagi pridobljenih izkušenj in spoznanj svojo akcijo 
v vseh družbenopolitičnih organizacijah, drugih družbenih 
organizacijah in društvih pri uresničevanju zakona usmerili 
neposredno v temeljne organizacije, krajevne skupnosti in 
samoupravne interesne skupnosti. 

Socialistična zveza delovnega ljudstva je v okviru svojih 
prizadevanj za uresničevanje zakona o združenem delu pose- 
bej pozorno obravnavala uresničevanje samoupravnega druž- 
benega planiranja, razvijanje svobodne menjave dela in uve- 
ljavljanje družbenoekonomskih odnosov v kmetijstvu in goz- 
darstvu ter socialistično samoupravno preobrazbo vasi. Zveza 
socialistične mladine Slovenije je prispevala k uresničevanju 
zakona z usposabljanjem in izobraževanjem mladih v politič- 
nih šolah in z usmeritvami na problemskih konferencah. Zlasti 
je bila v uresničevanju ena aktivnost sindikata v skladu z 
usmeritvami, ki so bile oblikovane na zaključni konferenci 
sindikata ob zaključku javne razprave o osnutku zakona. 
Posebno pozornost je sindikat posvečal angažiranju delavcev 
pri samoupravni preobrazbi združenega dela in uresničevanju 
njihovega vpliva pri iskanju in sprejemanju najustreznejših 
rešitev. Posebej je treba omeniti njegov prispevek pri sezna- 
njanju delavcev z vsebino zakona in vsebinsko uporabo njego- 
vih določb v vsakdanji praksi. Vse te procese je spremljal v 
posebej za ta namen izbranih organizacijah združenega dela 
(akčija 130). Ob spremljanju problemov, ki so se pojavili pri 
uresničevanju zakona, je sindikat pripravil več gradiv o bistve- 
nih vprašanjih in o njih razvil široke razprave med delavci. 

Gospodarska zbornica Slovenije je preko regionalnih odbo- 
rov svojo aktivnost usmerila predvsem v razreševanje vprašanj 
samoupravne organiziranosti, povezovanja in združevanja po 
načelih skupnega ustvarjanja dohodka in spremljala samou- 
pravno preobrazbo odnosov med proizvodnjo in trgovino. 
Posredovala je izmenjavo izkušenj in strokovno pomoč organi- 
zacijam združenega dela in opredelila naloge pri urejanju meril 
za ocenjevanje poslovne uspešnosti, naloge pri vključevanju v 
mednarodno delitev dela ter pri preobrazbi monetarnega, 
kreditnega in bančnega sistema. 

Vrsto pomembnih nalog so v skladu z zakonom prevzeli 
družbeni pravobranilci samoupravljanja, zlasti na področju 
družbenega varstva samoupravnih pravic delavcev in družbe- 
ne lastnine. Z nasveti, pripombami, priporočili in z analizami 
pripravljajočih se rešitev dohodkovnih odnosov sodelujejo pri 
preobrazbi družbenoekonomskih odnosov v združenem delu. 
Z neposrednimi pobudami so že ukrepali, tako da delavci in 
samoupravni organi sami odpravljajo nezakonite rešitve ter 
kršitve samoupravljanja in družbene lastnine. V nekaterih 
primerih, kjer je šlo za zavestne odpore posameznikov ali 
skupin pa so predlagali ukrepe družbenopolitičnim skupno- 
stim in sodiščem združenega dela. 

II. UTRJEVANJE MESTA IN 

DRUŽBENI REPRODUKCIJI 

Celotna družbena aktivnost pri preobrazbi družbenoeko- 
nomskih in drugih samoupravnih odnosov z vključevanjem 
vseh subjektivnih socialističnih sil je usmerjena v spreminjanje 
mesta in vloge delavca v temeljni organizaciji kot samoupravni 
skupnosti družbenega dela in življenja. Že v času javne razpra- 
ve o osnutku zakona o združenem delu je zato ta aktivnost v 
sleherni temeljni organizaciji in krajevni skupnosti izhajala iz 

Pomembno vlogo pri uresničevanju zakona imajo tudi sodi- 
šča združenega dela, zlasti pri razreševanju sporov in protislo- 
vij, ki izvirajo iz družbenoekonomskih in drugih samoupravnih 
odnosov. S svojimi odločitvami uveljavljajo tista določila zako- 
na, ki se lahko neposredno uporabljajo zlasti v sporih v zvezi s 
samoupravnim organiziranjem združenega dela, iz delovnih 
razmerij in glede odgovornosti in razrešitve poslovodnih orga- 
nov. Le redki so primeri sporov iz dohodkovnih odnosov ali ob 
organiziranju temeljnih ali drugih organizacij združenega de- 
la, iz svobodne menjave dela v samoupravnih interesnih skup- 
nostih, sodišča združenega dela pa doslej še niso obravnavala 
sporov o veljavnosti ali ničnosti samoupravnih sporazumov. 
Prepočasi se ustanavljajo posebna sodišča združenega dela, 
različne notranje arbitraže, razsodišča in poravnalni sveti za 
samoupravno razreševanje sporov. 

Uresničevanje zakona o združenem delu spremlja intenzivna 
zakonodajna aktivnost. Izvršni svet je pripravil vrsto sistemskih 
zakonov. Skupščina SR Slovenije je sprejela zakon o delovnih 
razmerjih, zakon o referendumu in drugih oblikah osebnega 
izjavljanja, zakon o volitvah in odpoklicu organov upravljanja 
in o imenovanju poslovodnih organov v organizacijah združe- 
nega dela, zakon o samoupravni interesni skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino in zakon o blagovnem prometu. Z 
zveznimi zakoni je bilo podrobneje urejeno ugotavljanje in 
razporejanje celotnega prihodka in dohodka s spremljajočimi 
izvršilnimi predpisi, samoupravno družbeno planiranje, bla- 
govni promet, temelji denarnega kreditnega in bančnega siste- 
ma, devizni in kreditni odnosi s tujino, sprejeti pa so bili tudi 
nekateri organizacijski zakoni. Ti zakoni so bili prioritetno 
sprejeti zaradi njihovega vsebinskega pomena za samouprav- 
no urejanje teh področij v temeljnih in drugih organizacijah 
združenega dela. 

Poleg teh zakonov je bil sprejet osnutek obrtnega zakona, v 
obravnavi pa je zakon o družbenem planiranju in nekateri 
drugi zakoni iz republiške pristojnosti. Pripravlja se zakonska 
ureditev svobodne menjave dela na področju družbenih dejav- 
nosti, opravljene pa so bile tudi mnoge pomembne tematske 
razprave o vprašanjih nadaljnjega razvoja našega družbeno- 
političnega in ekonomskega sistema. V prilogi navajamo tudi 
nekatere druge zakone, ki so bili sprejeti, oziroma so v zakono- 
dajnem postopku ali v pripravi. 

Poleg obsežnega dela na zakonodajnem področju je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije sodeloval pri izdelavi stališč za 
uveljavljanje dohodkovnih odnosovterpri razčiščevanju posa- 
meznih sistemskih vprašanj in se pri tem povezoval s strokov- 
nimi organizacijami. Izvršni svet je z aktivnim sodelovanjem v 
medrepubliških dogovarjanjih, zlasti v medrepubliških komite- 
jih za posamezna področja, pomembno prispeval tudi k uskla- 
jenim rešitvam na zvezni ravni, nekatera odprta vprašanja pri 
uresničevanju zakona o združenem delu pa je obravnaval in 
razčiščeval tudi z izvršnimi sveti občinskih skupščin in nepo- 
sredno z nekaterimi organizacijami združenega dela. 

K zakonski ureditvi sistemskih in drugih vprašanj v zvezi z 
uresničevanjem zakona sta s stališči in mnenji prispevala 
Republiški svet za vprašanja družbene ureditve in Republiški 
svet za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko. 

Poleg tega so bili v zvezi z uresničevanjem zakona organizi- 
rani številni seminarji, strokovna posvetovanja in druge oblike 
obravnavanja posameznih z zakonom urejenih področij, v 
katere so se vključile tudi znanstvene institucije in posamezni- 
ki. Za nekatere od njih pa je značilno, da so bile vse preveč 
posplošene, njihovo učinkovitost so zmanjševala tudi strokov- 
no in metodološko pomanjkljivo pripravljena gradiva, poleg 
tega pa so bile organizirane brez nujnega usklajevanja. 

VLOGE DELAVCA V 

poglobljenega ocenjevanja dejanskih vzrokov, ki pogojujejo 
doseženo stopnjo uresničenosti ustavno opredeljenega polo- 
žaja delavca in delovnega človeka v samoupravni socialistični 
družbi. Z uresničevanjem akcijskih programov so v dinamični 
družbeni aktivnosti doseženi prvi začetni rezultati. Subjektivne 
sile usmerjajo delavca vedno bolj na ključna vprašanja odno- 
sov o združenem delu in družbi. Na tej podlagi se vse bolj 

poročevalec 3 



oblikujejo in krepijo enotni pogledi glede nalog, ki jih moramo 
uresničiti v sedanjem družbenem trenutku, da bi zagotovili 
pogoje za nadaljnjo kontinuirano preobrazbo. Na osnovi prvih 
začetnih rešitev se tako odpira pot hitrejši preobrazbi v nepo- 
sredni samoupravni praksi. Delavci v temeljnih organizacijah 
vse bolj spoznavajo, od katerih dejavnikov je resnično odvisen 
njihov ekonomski in socialni položaj. Izgrajuje in krepi se 
njihova zavest, da je prihodnost njihovega dela in ustvarjanja 
odvisna od tega, kako hitro in dosledno bodo sami v temeljni 
organizaciji združenega dela z uresničevanjem vsebine zakon- 
skih določil-posegli v vzpostavljanje samoupravnih odnosov 
na vseh področjih družbenega dela in življenja, kjer se uresni- 
čujejo njihovi interesi. Na tej podlagi so se v praksi že začeli 
uveljavljati družbeni odnosi vzajemnosti in solidarnosti, v 
katerih združeni delavci vedno bolj odgovorno odločajo o 
ustvarjanju, pridobivanju in razporejanju dohodka in se name- 
sto odnosov delavcev do družbenih sredstev kot do stvari 
začenjajo uveljavljati družbenolastninski odnosi, torej odnosi 
med samimi delavci. Ocene družbene prakse kažejo, da nismo 
povsod dosegli pričakovanih rezultatov pri preseganju razko- 
raka med dejanskim in ustavno opredeljenim položajem delav- 
ca, največ zaradi tega, ker akcije nismo dosledno gradili na 
neizčrpnem ustvarjalnem potencialu delavcev in delovnih lju- 
di. Uspešni smo bili praviloma v samoupravnih organizacijah 
in skupnostih, v katerih so subjektivne sile znale usmerjati 
delavce, da so odgovorni za reševanje svojih živih problemov 
dela, življenja in ustvarjanja iskali v uresničevanju zakona o 
združenem delu in drugih sistemskih zakonov. 

Na teh osnovah pa so delavci tudi začeli presegati svoje 
posamične in kratkoročne interese, ter namesto njih vse bolj 
uveljavljati dolgoročne skupne interese združenih delavcev. 
Temeljni vzrok za še vedno prepočasno spreminjanje delavče- 
ve zavesti pa moramo iskati ne samo v inerciji starega, temveč 
zlasti v premajhni mobilizaciji vseh delavcev, njihovih samou- 
pravnih organov in drugih družbenih dejavnikov - celotne 
družbene zavesti v iskanju in uveljavljanju konkretnih rešitev, 
ki izhajajo iz zakona o združenem delu. 

Zaradi preglednosti smo nekatere dosežene rezultate, pa 
tudi probleme in slabosti pri dosedanjem uresničevanju zako- 
na o združenem delu strnili po posameznih zaključnih področ- 
jih. 

1. Samoupravno družbeno planiranje 
Delavci, delovni ljudje in občani v temeljnih samoupravnih 

organizacijah in skupnostih vse bolj uresničujejo svojo pravico 
in dolžnost, da planirajo družbeni in materialni razvoj svojih 
organizacij in skupnosti, saj vse bolj spoznavajo soodvisnost 
svojega položaja v družbeni reprodukciji in pri pridobivanju 
dohodka in skladnega razvoja celotne družbe. Zato je skupno 
planiranje objektivno pogojeno z neposrednim interesom vseh 
subjektov družbenega planiranja in dobiva svoj družbenoeko- 
nomski temelj v dohodku temeljne organizacije. Zahtevni 
procesi usklajevanja odnosov in različnih interesov v usmerja- 
nju družbenega razvoja terjajo, da delavci odgovorno z oseb- 
nim izjavljanjem določajo realne smernice in elemente za 
plane in jih nato v procesu sporazumevanja in dogovarjanja 
delegatsko uveljavljajo v samoupravnih sporazumih in dogo- 
vorih o temeljih planov ter v planih temeljnih organizacij, v 
planih asociacij združenega dela, samoupravnih interesnih 
skupnosti ter ožjih in širših družbenopolitičnih skupnosti. Prav 
tako je pomembno, da delavci z družbenim planiranjem in z 
vsakoletnimi izvedbenimi planskimi dokumenti dosledno ure- 
sničujejo srečujoče in kontinuirano planiranje kot bistveni 
prvini sistema planiranja. 

V sistemu in metodologiji planiranja je dosežen določen 
napredek, vendar pa se le postopoma uveljavljajo samouprav- 
ni družbenoekonomski odnosi, s tem pa tudi vloga in odgovor- 
nost delavcev, delovnih ljudi in občanov v temeljnih samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih ter družbenopolitičnih 
skupnostih pri uresničevanju posebnih in skupnih interesov in 
ciljev gospodarskega in družbenega razvoja. Samoupravni 
sporazumi in dogovori o temeljih planov in plani še niso v 
zadostni meri sredstvo in instrument družbene in ekonomske 
kontrole nad celoto pogojev družbene reprodukcije, pogoji in 
rezultati združevanja dela in sredstev, uresničevanja pravice 
dela z družbenimi sredstvi, svobode in enakopravnosti pri delu 
s temi sredstvi in odločilne vloge delavcev v socialistični 
samoupravni družbi. Prav tako v planih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti ni dosle- 

dno zajeto planiranje ekonomskih, socialnih, kulturnih, pro- 
storskih, ekoloških in drugih pogojev in osnov za pridobivanje 
in večanje dohodka in njegovo razporejanje na osebno, skup- 
no in splošno porabo, za razširitev materialne osnove združe- 
nega dela in za rezerve. 

Dosledno uveljavitev samoupravnega planiranja še zavirajo 
razlike v stopnji razvitosti samoupravnih odnosov na posamez- 
nih področjih in pomanjkljivosti pri doslednem uresničevanju 
samoupravnega položaja subjektov planiranja in so zato spre- 
jeti planski dokumenti po vsebini in kvaliteti zelo različni. Prav 
tako delavci še niso povsem presegli starih okvirov pri spreje- 
manju obveznosti iz samoupravnih sporazumov in dogovorov 
o temeljih planov, kar omejuje uresničevanje določenih skup- 
nih interesov in ciljev, večjo stabilnost gospodarstva in enako- 
pravnost delavcev pri delu in pridobivanju dohodka. Zato plani 
temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti še niso v 
celoti postali izhodiščna točka in hkrati cilj skupnega planira- 
nja na vseh ravneh združevanja dela in sredstev. Zaradi teh 
pomanjkljivosti se porajajo neskladja pri uresničevanju najpo- 
membnejših nalog družbenega razvoja, hkrati pa so organi 
družbenopolitičnih skupnosti premalokrat ukrepali za dosle- 
dno zagotovitev skladnega razvoja, saj niso redke organizacije 
in skupnosti, ki še nimajo planskih dokumentov za tekoče 
srednjeročno obdobje, odgovornost za tako stanje pa ostaja 
nerazčiščena. Ugotavljamo tudi, da so pristojni organi in 
službe pripravile premalo strokovnih in jasnih podlag, ki bi 
delavcem v temeljnih organizacijah omogočale celovito in 
odgovorno odločanje. 

2. Dohodkovni odnosi 
Delavci pri celovitem opredeljevanju svojega položaja v 

združenem delu vse bolj spoznavajo, da združevanje dela in 
sredstev temelji v načrtnem in doslednem razvijanju medse- 
bojnih razmerij in soodvisnosti pri ustvarjanju, pridobivanju in 
razporejanju dohodka. Zato je bila družbena akcija že doslej 
usmerjena v utrjevanje takih temeljevdohodkovnega in razvoj- 
nega povezovanja, ki z upoštevanjem osnovnih načel sociali- 
stične družbene reprodukcije izhajajo iz ekonomskih zakoni- 
tosti ter na tej osnovi oblikovane vsebine dohodkovnih odno- 
sov. Tem usmeritvam v vsakdanji praksi nismo dosledno sledi- 
li, saj je samoupravno sporazumevanje o dohodku potekalo 
predvsem po skupinah dejavnosti in se zato prepočasi uveljav- 
lja sporazumevanje produkcijsko in dohodkovno soodvisnih 
temeljnih organizacij ne glede na njihovo organizacijsko pove- 
zovanje. To je pomembno zlasti zaradi uresničevanja vsebine 
sporazumevanja o razporeditvi ustvarjenega dohodka in ra- 
zmejitvi doslej sprejetih obveznosti in odgovornosti ter iz tega 
izhajajočih samoupravnih pravic, ki pomenijo dohodkovno 
spodbudo za večjo produktivnost in ekonomičnost delavčeve- 
ga in celotnega družbenega dela. Obenem tako opredeljene 
osnove bistveno prispevajo k pospešitvi in poglabljanju vseh 
najrazličnejših procesov združevanja in hkrati zagotavljajo, da 
v njih delavec uresničuje svoje pravice iz ustvarjenih sredstev 
in s svojimi delovnimi in ustvarjalnimi napori prispeva k skup- 
nim prizadevanjem za nenehno izboljševanje materialnih, so- 
cialnih in kulturnih pogojev svojega in celotnega družbenega 
dela. 

Pri dosedanjem uresničevanju družbenoekonomskih odno- 
sov so sicer doseženi nekateri premiki, vendar so delavci te 
odnose prepogosto uredili le s formalnim usklajevanjem sa- 
moupravnih aktov brez poglobljenega vsebinskega razčlenje- 
vanja z zakonom opredeljenih sistemskih osnov. Tako smo 
torej šele na začetku vsebinskega uresničevanja teh odnosov 
in šele nekaj posamičnih uspehov delavcev pri razčlenjevanju 
in opredeljevanju osnov konkretnih dohodkovnih odnosov 
potrjuje, kako se načela ustave in zakona v praksi uresničujejo. 

Sporazumi v delovnih organizacijah glede odnosov pri pri- 
dobivanju in razporejanju dohodka so pogosto nejasni ali 
preveč splošni in je njihova neposredna uporaba otežkočena. 
V sporazumevanju o udeležbi v skupnem prihodku in v skup- 
nem dohodku se ta problem zaostruje s prehodom od splošnih 
družbenih opredelitev na konkretizacijo odnosov med temelj- 
nimi organizacijami, ko so tehnološko in ekonomsko poveza- 
ne in jim povezovanje narekujejo tudi drugi objektivni pogoji 
za uveljavljanje družbenoekonomskih odnosov na temeljih 
skupnega ustvarjanja dohodka. Dohodkovno povezovanje te- 
meljnih organizacij je v glavnem potekalo v dosedanjih organi- 
zacijskih okvirih in zato prepočasi prihaja do poglabljanja 
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odnosov pri uresničevanju skupnih ciljev in razvojnih intere- 
sov. Ugotovljeni odkloni ponovno dokazujejo, da združevanje 
dela in sredstev lahko uresničujemo le s temeljnimi analizami 
medsebojne delovne, poslovne in dohodkovne soodvisnosti in 
s tehtnim preudarkom v vsakem konkretnem primeru, nikakor 
pa ne hitro, izhajajoč iz trenutnega položaja, predvsem pa ne 
brez vsestranskega vsebinskega določanja delavcev. 

Dohodkovni odnosi se le postopoma uveljavljajo tudi vširših 
oblikah združevanja, ker ti odnosi še niso v celoti urejeni 
znotraj delovnih organizacij, niti ni pri razmejevanju doslej 
ustvarjenega dohodka in iz tega izhajajočih pravic prišlo do 
bistvenih sprememb v ekonomskem položaju posamezne te- 
meljne organizacije. Zaradi tega so pobude za samoupravno 
združevanje dela in sredstev priotne predvsem v tistih temelj- 
nih organizacijah, ki si žele položaj pri pridobivanju dohodka 
na novih osnovah izboljšati, sporazumevanju pa se izogibajo 
tiste temeljne organizacije, ki žele obdržati v dosedanjem 
ekonomskem sistemu dosežen ugodnejši ekonomski položaj. 

Pomanjkljivo so razrešena razmerja pri vzpostavljanju do- 
hodkovnih odnosov med organizacijami združenega dela na 
podlagi standardov stroškov in zlasti na podlagi meril za 
udeležbo v skupnem dohodku na osnovi tekočega in minulega 
dela, saj se pretežno še zadržujejo cene kot merilo za to 
udeležbo in torej prevladujejo kupoprodajni odnosi. 

Tehnični in izkustveni standardi in normativi porabe energije 
in materiala, izkoristka dela in znanja, uporabe tehnoloških 
zmogljivosti in podobno, ki so ena od osnov za ugotavljanje 
deleža v skupno ustvarjenem dohodku, temeljijo na bistveno 
različnih metodah in postopkih določanja in se zato zelo 
razlikujejo v kakovosti. Doslej sklenjeni samoupravni sporazu- 
mi o skupnem ustvarjanju dohodka večinoma urejajo to po- 
dročje le z upoštevanjem dejanskih stroškov, niso pa urejena 
merila za ugotavljanje posameznih stroškov in strukture tako 
ustvarjenega dohodka v celoti. Ugotavljamo tudi, da aktivno 
vključitev v urejanje teh odnosov ovira tudi neustrezna obve- 
ščenost delavcev in pomanjkljivosti v celotnem pretoku infor- 
macij in zato delavci še vedno nimajo stalnega vpogleda v 
podatke o rezultatih dela in poslovanja, kar ovira njihovo 
celovito odločanje. 

Vse podpore so deležna tista prizadevanja delavcev, ki 
uveljavljajo medsebojna razmerja pri skupnem ustvarjanju 
dohodka v vseh procesih združevanja dela in sredstev in 
udeležbe v tako ustvarjenem dohodku, saj s tem še bolj 
spodbujajo iskanje najustreznejših rešitev, hkrati pa potiskajo 
\/ ozadje podjetniško miselnost in skupinsko lastniške težnje. 
Dbenem se s tem vse bolj uveljavlja dohodkovno povezovanje 
istih temeljnih organizacij, ki jih družbena reprodukcija v to 
;ili že s samo logiko skupnega proizvajanja in poslovanja. 
Jgotovljene pomanjkljivosti pri združevanju dela in sredstev 
pa hkrati terjajo odpravljanje še prisotnih kupoprodajnih 
odnosov med temeljnimi organizacijami, utrjevanju pripravlje- 
nosti in enakopravnosti pri prevzemanju rizika in zmanjšanje 
kreditne odvisnosti s povečanjem skupnih vlaganj. 

Na področju razporejanja dohodka še vedno nismo uspeli 
zagotoviti celovitega in sočasnega odločanja o zadovoljevanju 
osebnih, skupnih in splošnih družbenih potreb ter o sredstvih 
za razširitev materialne osnove dela in o sredstvih rezerv, kar 
onemogoča uveljavljanje načela soodvisnosti med gibanjem 
dohodka in vsemi nameni porabe. To povzroča neskladja v 
razvoju in stalne zahteve za povečevanje vseh oblik porabe nad 
realne dohodkovne možnosti ob hkratnem zmanjševanju mož- 
nosti gospodarstva za vlaganje v razširitev materialne osnove 
dela. Ob tem so se tudi sredstva za osebne dohodke v mnogih 
primerih oblikovala ne glede na doseženi dohodek in bolj pod 
vplivom tekočih ekonomskih gibanj, zlasti življenjskih stro- 
škov, ter neodvisno od rezultatov dela in dosežene produktiv- 
nosti delavčevega in celotnega družbenega dela. Čeprav so 
delavci v nekterih temeljnih organizacijah z izvirnimi rešitvami 
uspeli izpeljati načelo, da se dohodek temeljne organizacije in 
osebni dohodek delavca oblikujeta iz živega in minulega dela, 
pa do večjih premikov še ni prišlo, kar je tudi ena temeljnih 
pomanjkljivosti samoupravnih aktov. Pri tem pa je pomembno, 
da so vendarle v planskih dokumentih že opredeljene osnove 
in merila ustvarjanja in pridobivanja in ne le razporejanja 
dohodka, kar terja doslednejše povezovanje samoupravnih 
sporazumov s sprejetimi plani ter sporazumi in dogovori o 
njihovih temeljih. 

Pri zadovoljevanju skupnih potreb v družbenih dejavnostih 
so še odprta vprašanja skladnosti njihovega obsega z mož- 

nostmi gospodarstva in doseženo stopnjo produktivnosti ce- 
lotnega družbenega dela, čeprav je s samoupravnimi sporazu- 
mi o temeljih planov teh dejavnosti dosežen pomemben napre- 
dek. Vpliv uporabnikov na oblikovanje programov in s tem na 
obseg in kvaliteto storitev družbenih dejavnosti je premajhen, 
niti še ni povsem uresničena vsebina svobodne menjave dela. 
To povzroča, da se obseg sredstev za skupno porabo giblje v 
premajhni odvisnosti od dejanskih možnosti temeljnih organi- 
zacij, ki zagotavljajo sredstva, da se ne uresničuje vpliv in 
prispevek teh dejavnosti na porast produktivnosti celotnega 
družbenega dela, in da se tudi ne uresničujejo prednostne 
naloge v razvoju družbenih dejavnosti. Vse to terja globlje 
vsebinske spremembe v načinu dogovarjanja in sporazumeva- 
nja na vseh ravneh svobodne menjave dela, saj smo doslej 
beležili pogosto formalistično reševanje vsebine teh vprašanj, 
prav tako pa so še prisotna obeležja, značilna za administrativ- 
no proračunsko financiranje. 

Pri zadovoljevanju splošnih družbenih potreb prek proraču- 
nov družbenopolitičnih skupnosti so bili doseženi nekateri 
pomembni premiki. Tako je ta poraba v veliki meri usklajena z 
gibanji družbenega proizvoda in dohodka, njen obseg pa je 
omejen na izvajanje ustavnih nalog in obveznosti, ki jih druž- 
benopolitičnim skupnostim nalagajo zakoni in sprejeti družbe- 
ni plani. Prav tako so iz proračunov v glavnem izločene vse tiste 
funkcije, ki po svoji vsebini vanje ne sodijo, obenem pa so 
ustvarjeni pogoji, da se te drugače uresničujejo, npr., v mate- 
rialni proizvodnji posebnega družbenega pomena s samou- 
pravnim združevanjem sredstev. 

Postopoma se uresničujejo tudi določila zakona, ki se nana- 
šajo na vsebinsko preobrazbo in organiziranje samoupravnih 
interesnih skupnosti na določenih področjih materialne proi- 
zvodnje posebnega družbenega pomena, katerih razvoj je 
plansko prioritetno opredeljen. Te samoupravne interesne 
skupnosti se kljub temu še vedno v precejšnji meri pojavljajo 
kot center odtujevanja in razpolaganja z dohodkom delavcev. 
Dejstvo je, da gre za velike ekonomske sisteme, v katerih 
delavci še nimajo odločujočega vpliva, strokovne službe zato 
prepogosto prevzemajo vlogo izvajalcev, v iskanju novih 
ustreznih rešitev pa se pojavljajo tudi težave pri zakonskem 
urejanju teh področij. Uporabniki niso v enakopravnem polo- 
žaju z izvajalci in svojih ustavnih in zakonskih pravic ne morejo 
uresničiti, saj je samoupravna organiziranost prav na teh 
področjih pomanjkljiva, čeprav gre za dejavnosti, od katerih je 
odvisen nemoten potek družbene reprodukcije. Prisotne so 
tudi težnje za ustanovitev samoupravnih interesnih skupnosti 
tudi na tistih področjih, kjer za to ni ustavne in zakonske 
osnove in pri čemer je cilj le zbiranje sredstev ob ohranjevanju 
starih in preživelih oblik dela. 

Posebno vprašanje pri razporejanju dohodka predstavlja 
Ugotavljanje dohodka, ustvarjenega v posebno ugodnih pogo- 
jih. V veljavnih samoupravnih sporazumih se to vprašanje 
različno ureja, od upoštevanja kriterijev povečanih cen nad 
dogovorjene okvire, do raznih sprememb v zakonskih in po- 
godbenih obveznostih, najpogosteje pa so povzeta načela iz 
ustave in zakona brez nujno potrebne konkretizacije. Tako 
ugotavljamo, da v organizacijah združenega dela in v posa- 
meznih panogah niso izdelane osnove in merila za ugotavlja-* 
nje, v kolikšni meri je dohodek rezultat izjemnih ugodnosti, v 
kolikšni meri pa povečanja produktivnosti dela delavcev oziro- 
ma boljših rezultatov poslovanja nasploh. 

Pri razporejanju dohodka in čistega dohodka na sredstva za 
osebne dohodke in skupno porabo, za razširitev materialne 
osnove dela in za oblikovanje in obnavljanje rezerv delavci 
iščejo nove rešitve, ki bi jih na samoupravno opredeljenih 
osnovah, temelječih na rezultatih živega in minulega dela, 
spodbujale za nenehno povečevanje dohodka temeljne orga- 
nizacije in za njihovo smotrno delitev in združevanje. Pri 
opredeljevanu osnov in meril za ugotavljanje delavčevega 
prispevka beležimo slabosti pri njihovi vsebinski razčlembi in 
se zato osebni dohodki gibljejo dokaj neodvisno od ustvarje- 
nega dohodka in dosežene stopnje produktivnosti dela, prav 
tako pa še niso ustrezno razčlenjeni drugi elementi, ki bi v 
celoti omogočali najustreznejše vrednotenje prispevka delav- 
cev. V tem sklopu se prepočasi uveljavlja tudi ugotavljanje 
delavčevega prispevka, ki ga daje z inovacijami, racionalizaci- 
jami in drugimi oblikami ustvarjalnosti pri delu z družbenimi 
sredstvi in s tem k povečanju dohodka temeljne organizacije, 
čeprav so že uveljavljene nekatere zelo ustrezne izvirne rešitve. 
Med pomembne zadržke moramo prišteti doslej zelo pavšalno 
obravnavo pravic iz naslova upravljanja in gospodarjenja z 
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družbenimi sredstvi, tako da rezultati gospodarjenja z minulim 
delom še niso ustrezno zajeti pri vrednotenju rezultatov dela 
samoupravnih organizacij in delavcev. Zaradi izredne zahtev- 
nosti vsebine teh odnosov se kaže potreba po zakonski ureditvi 
tega področja, kar bo prispevalo k skladnejšemu urejanju teh 
pravic v samoupravnih aktih v temeljnih organizacijah. 

Upoštevaje velik pomen stimulativne delitve po delu na 
povečanje produktivnosti je bila temu že v razpravah o osnutku 
zakona o združenem delu in zlasti po njegovem sprejetju 
posvečena vsa politična pozornost, pripravljene pa so bile tudi 
strokovne podlage za oblikovanje ustreznih rešitev. Za usklaje- 
no delovanje so bila v sindikatu pripravljena gradiva s področja 
samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarja- 
nja, o razporejanju čistega dohodka in delitvi sredstev za 
osebne dohodke po zakonu, gospodarjenja in upravljanja z 
družbenimi sredstvi kot podlagi delavčevega delovnega pri- 
spevka v delitvi osebnih dohodkov iz minulega dela, samou- 
pravnega sporazumevanja o skupnih osnovah in merilih za 
razporejanje čistega dohodka in delitvi sredstev za osebne 
dohodke ter drugih prejemkov za leto 1978, svobodne menjave 
dela med delavci temeljnih organizacij združenega dela in 
delavci delovnih skupnosti za opravljanje zadev skupnega 
pomena ter o dosedanjih spoznanjih o vsebini in nekaterih 
možnih rešitvah v pravilnikih o osnovah in merilih za delitev 
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo delavcev v 
temeljnih in drugih organizacijah združenega dela. 

Pri uveljavljanju dohodkovnih odnosov se pojavljajo nekate- 
ra neskladja samoupravnih odločitev z duhom in zahtevami 
zakona. Priprava samoupravnih aktov o osnovah in merilih za 
delitev osebnih dohodkov in skupno porabo je ponekod pote- 
kala bolj zaradi bojazni, da ne bi bile uveljavljene zakonske 
sankcije, premalo pa je bilo vsebinskegaspreminjanjadružbe- 
noekonomskih odnosov, zlasti pri izpopolnjevanju in nadaljnji 
konkretizaciji osnov dohodkovnih odnosov. Ugotavljamo tudi 
primere formalno-pravnega usklajevanja splošnih aktov z za- 
konom, ne da bi delavci osnove razčlenili glede na konkretne 
razmere v posamezni temeljni organizaciji. Najpomembnejše 
rešitve na tem področju so prevečkrat iskale le ožje strokovne 
skupine ali posamezniki in izločali delavce. 

Zaradi pomembnosti teh vprašanj je Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije v svojih stališčih januarja 1978 pouda- 
ril, da je glede na zakonsko določen rok treba ugotoviti, ali ima 
posamezna temeljna organizacija sprejet samoupravni splošni 
akt o osnovah in merilih za delitev sredstev za osebne dohodke 
oziroma ali ima v skladu s sklepom Zveznega zbora Skupščine 
SFRJ sprejet sklep, s katerim potrjuje, da so sedanji samou- 
pravni splošni akti v skladu z vsebinskimi opredelitvami zako- 
na o združenem delu. Zbor združenega dela je zato opozoril, 
da je treba v primerih, ko delavci, sindikat in druge družbeno- 
politične organizacije, ter organi družbenopolitičnih skupno- 
sti pri vsebinskem ocenjevanju ugotovijo, da gre leza navidez- 
no uskladitev oziroma za neutemeljen sklep glede skladnosti z 
zakonom, s temi ugotovitvami seznaniti vse delavce, jim obra- 
zložiti, kje so vzroki za tako stanje, opredeliti odgovornost 
pristojnih organov, hkrati pa ukrepati za pripravo vsebinsko 
ustreznih samoupravnih splošnih aktov. Ko se ugotovi, da 
organizacija združenega dela ne izpolnjuje zakonskih določb 
oziroma nima določenih osnov in meril za delitev sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo, naj tudi skupščina družbe- 
nopolitične skupnosti v okviru svoje pristojnosti določi ukrepe 
za družbeno varstvo samoupravnih pravic delavcev. 

Do konca januarja 1978 so delavci večinoma sklenili samou- 
pravne sporazume in sprejeli pravilnike o osnovah in merilih za 
delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo, čeprav 
nekateri slabše uspeli referendumi opozarjajo, da določila 
vseh aktov niso najbolj v interesu delavcev, ponekod pa je bil 
samoupravni postopek nezadovvoljivo speljan. Iz pregleda 
rešitev v nekaterih organizacijah združenega dela pa izhaja, da 
je delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo 
večinoma dokaj dobro urejena, čeprav iz sprejetih osnov in 
meril ni razvidno, kako se sredstva oblikujejo, neredko pa so 
zadržane tudi obračunske osnove. Zato se osebni dohodki še 
vedno gibljejo neodvisno od rasti dohodka temeljne organiza- 
cije in mimo razmerij za razporejanje dohodka, opredeljenih v 
planih in v sporazumih o njihovih temeljih. Zato se dogaja, da 
so tudi delavci, ki so osebne dohodke uredili v skladu z 
zakonom, izpostavljeni pritisku povečevanja osebnih dohod- 
kov mimo rasti dohodka v temeljnih organizacijah, ki še niso 
ustrezno uredile osnov in meril. Te ugotovitve zahtevajo stalno 

spremljanje sprejetih osnov in meril in bo treba nedorečene, 
neuporabne ali neprimerne rešitve dopolnjevati ali poiskati 
nove boljše, ter s tem sistem delitve po delu nenehno dograje- 
vati v skladu z gibanji dohodka, tako da bodo merila za delitev 
po delovnem prispevku stimulativno delovala in bo vsak dela- 
vec vedno več prispeval k dvigu lastne in celotne družbene 
produktivnosti dela. Pri tem se morajo kot mesto usklajevanja 
vse bolj uveljavljati tudi zbori združenega dela skupščin druž- 
benopolitičnih skupnosti. 

Zakon o združenem delu je ustvaril najširše možnosti za 
stabilni razvoj samostojnega osebnega dela s sredstvi v lasti 
občanov in za njegovo povezovanje z združenim delom. Tako 
se je začelo na novih dohodkovnih osnovah združevanja dela, 
zemljišč in delovnih sredstev kmetov v zadruge, njihovo pove- 
zovanje z družbenimi kmetijskimi posestvi in organizacijami 
združenega dela s področja predelave in trgovine ter drugimi 
samoupravnimi organizacijami, prav tako pa se organizirajo 
temeljne zadružne organizacije in temeljne organizacije koo- 
perantov ter druge temeljne organizacije v sestavu kmetijskih 
zadrug. Uveljavljajo se nova razmerja pri razporejanju dohod- 
ka in čistega dohodka, kakor tudi pri zagotavljanju deleža v 
dohodku iz naslova lastninske pravice na združenih sredstvih. 
Vse to prispeva, da se kmetje prostovoljno in svobodno odlo- 
čajo o obsegu, trajanju in raznolikosti oblik združevanja svoje- 
ga dela in sredstev, kar pospešuje procese podružbljanja 
kmetijske proizvodnje na višji ravni družbene produktivnosti, 
obenem pa se s tem zagotavlja uresničevanje dogovora o 
agrokompleksu, zelenega plana in drugih razvojnih ciljev, kar 
je zlasti pomembno pri pospeševanju skladnejšega regional- 
nega razvoja. Ti doseženi premiki pospešujejo izenačevanje 
položaja kmeta in njegove družine s položajem drugih delov- 
nih ljudi in ustvarjajo pogoje za njegovo socialno varnost in 
stabilnost. 

Vzporedno s tem se izboljšuje družbeno vzdušje za razvoj 
obrti, čeprav pri razvoju storitvenih dejavnosti zaostajamo. Z 
zakonom so zagotovljene široke možnosti za povezovanje na 
tem področju, od neposredne kooperacije, zasnovane na do- 
hodkovnih odnosih, do združevanja dela in sredstev v pogod- 
benih organizacijah združenega dela. Kljub temu pa bo treba 
na tem področju z ustreznimi ukrepi spodbujati stabilnejši 
hitrejši in skladnejši razvoj osebnega dela in njegovo povezo- 
vanje v sistem samoupravnega združenega dela. 

3. Uresničevanje svobodne menjave 
dela 

Po sprejemu zakona je na področju družbenih dejavnosti 
potekal intenziven in dinamičen proces uveljavljanja novih 
odnosov svobodne menjave dela med uporabniki in izvajalci 
storitev. Vse bolj se utrjuje zavest, da se v dohodku, ki ga 
pridobivajo delavci v materialni proizvodnji, odraža tudi delo 
delavcev na drugih področjih družbenega dela, ki sicer ne 
ustvarjajo nove vrednosti, vendar pa z učinki svojega dela 
posredno vplivajo na rast družbene produktivnosti dela in na 
povečevanje dohodka v materialni proizvodnji. S tem se uve- 
ljavlja družbena narava dohodka, delitev po prispevku k njego- 
vi rasti in se postopoma izenačuje družbenoekonomski polo- 
žaj delavcev na vseh področjih družbenega dela in njihova 
odgovornost za trajno povečevanje družbene produktivnosti 
dela in splošen družbeni razvoj. 

Kljub tem prizadevanjem smo v praksi šele na začetku 
celovitega uveljavljanja teh odnosov. Vzroki za njihovo prepo- 
časno uveljavljanje so predvsem v premajhnem vplivu delav- 
cev, delovnih ljudi in občanov na oblikovanje in medsebojno 
usklajevanje planov in programov dela in razvoja, v neustrez- 
nosti sistema solidarnosti in vzajemnosti in v neupoštevanju 
vseh zakonskih oblik svobodne menjave dela, kar povzroča v 
teh odnosih le formalno odločanje. Programi so vsebinsko in 
vrednostno sicer razčlenjeni, čeprav so le redke temeljne 
organizacije in krajevne skupnosti opredelile smernice in 
elemente za plane družbenih dejavnosti. Obenem zaostajamo 
v dogovarjanju o programih, o prednostnih nalogah, o kon- 
kretnih načrtih ter o združevanju potrebnega dela dohodka in 
osebnih dohodkov za uresničitev skupno določenih nalog. 
Novi odnosi, ki se uresničujejo v svobodni menjavi dela, 
postopoma prodirajo v zavest delovnih ljudi, čeprav se zaradi 
neuveljavljenega načrtovanja v številnih primerih izvajalci še 
vedno odločajo o programih in sredstvih sami, uporabniki pa 
so le plačniki storitev, na katerih obseg in kvaliteto praktično 
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nimajo vpliva. Zato se pri izvajalcih ohranja proračunska 
miselnost, uporabniki pa sredstva za družbene dejavnosti 
pogosto obravnavajo kot strošek, ki nima vzročne zveze z 
njihovimi dejanskimi potrebami. Tako se na vseh ravneh še 
vedno iščejo rešitve v zvezi z oblikovanjem osnov družbenoe- 
konomskih odnosov med delavci v družbenih dejavnostih in 
uporabniki njihovih storitev, v okviru katerih terja posebno 
proučitev vprašanje vrednotenja prispevka izvajalcev k pora- 
stu dohodka in družbene produktivnosti. To hkrati prispeva k 
zakonski opredelitvi samoupravne organiziranosti in delova- 
nja posameznih področij družbenih dejavnosti. 

Sklepanje samoupravnih sporazumov o temeljih planov 
družbenih dejavnosti je razgibalo razprave o nalogah družbe- 
nih dejavnosti z vidika razvoja organizacij združenega dela in 
krajevnih skupnosti. Izhodišča za svobodno menjavo dela so 
omogočila, da so bile s programi opredeljene skupne potrebe 
in sprejete obveznosti za združevanje sredstev, vendar zaradi 
nedorečenosti medsebojnih obveznosti izvajalcev in uporab- 
nikov storitev pri izvajanju teh programov prihaja do odstopanj 
od dogovorjenih nalog, do neenakomernosti pri razvoju posa- 
meznih dejavnosti ter do neskladij pri izenačevanju družbe- 
noekonomskega položaja izvajalcev in uporabnikov. Zato je 
potrebno pospešti takšno povezovanje družbenih dejavnosti s 
temeljnimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, iz 
katerih se bo razširjala neposredna svobodna menjava dela in 
skupna odgovornost uporabnikov in izvajalcev za gospodarje- 
nje in dohodek, za skladnejši razvoj in solidarnostno uresniče- 
vanje družbenih smotrov, za skupne programe in vzajemnost 
pri njihovem uresničevanju. Utrjevati je treba tudi vlogo krajev- 
nih skupnosti pri uveljavljanju svobodne menjave dela. 

Pri spreminjanju družbenoekonomskih odnosov med delav- 
ci temeljnih organizacij in delavci delovnih skupnosti skupnih 
služb, ki opravljajo administrativno strokovna in podobna dela 
skupnega pomena, nismo dosegli bistvenega napredka. Zao- 
stajanje pri sporazumnem oblikovanju programov dela in 
uveljavljanju dohodkovne soodvisnosti povzroča, da delovne 
skupnosti še ohranjajo položaj in vlogo nekdanjih uprav podje- 
tij in še zadržujejo proračunsko financiranje ter pridobivajo 
dohodek ne glede na svoj dejanski prispevek k razvoju in 
dohodku temeljnih organizacij. Zato morajo delavci te odnose 
s samoupravnim sporazumevanjem hitreje razreševati in obli- 
kovati delovne skupnosti ter medsebojna razmerja, pravice in 
odgovornosti v skladu z vsebinsko preobrazbo in potrebami 
temeljnih organizacij. 

4. Dohodkovni odnosi med proizvodnjo 
in trgovino 

Pomemben prispevek pri ustvarjanju novih dohodkovnih 
odnosov pomenijo tudi uzakonjena načela samoupravnega 
dohodkovnega povezovanja materialne proizvodnje in organi- 
zacij združenega dela na področju prometa blaga in storitev v 
okviru enotnega jugoslovanskega trga in tudi v mednarodni 
menjavi dela. 

Ta načela se že uresničujejo, čeprav smo pri urejanju medse- 
bojnih pravic, obveznosti in odgovornosti pri skupnem ustvar- 
janju dohodka ter pri uveljavljanju meril in kriterijev za določa- 
nje deleža, nadomestila in vračila združenih sredstev v trajnih 
odnosih poslovnega sodelovanja storili premalo. Tako so še 
prisotne težnje, da trgovinske organizacije ustvarjenega do- 
hodka niso pripravljene razporejati med proizvodne organiza- 
cije, temveč se še vedno pojavljajo kot ločen faktor vseh 
integracijskih procesov v združenem delu in njegovega institu- 
cionalnega povezovanja, pri čemer njihova vloga v procesu 
menjave ostaja nedorečena. 

Samoupravni sporazumi o temeljih srednjeročnih planov, s 
katerimi proizvodnja in trgovina usklajujeta razvoj sicer posta- 
jajo osnovni instrumenti za izvajanje poslovne politike na tem 
področju, vendar pa v dosedanjem sporazumevanju še ni bilo 
dosledno uveljavljeno načelo medsebojne odvisnosti pri 
ustvarjanju dohodka, niti pri oblikovanju meril za udeležbo v 
skupnem dohodku, saj se pretežno vztraja na kupoprodajnih 
odnosih. Zato se spremembe teže uveljavljajo, saj še premalo 
izhajamo iz ekonomskih zakonitosti socialističnih tržnih odno- 
sov. V relativno kratkem časovnem razdobju je bilo sicer 
sklenjeno precej samoupravnih sporazumov, vendar so po- 
manjkljivi, saj so v glavnem deklarativni in ne izhajajo iz 
skupnih programov razvoja kot osnove za dolgoročna medse- 
bojna razmerja v menjavi. Tako so zlasti pomanjkljivo oprede- 

ljeni pogoji in politika skupnega nastopanja na domačem in 
tujem trgu, merilaza oblikovanje cen, način prevzemanja rizika 
iz skupnega poslovanja in način uresničevanja vzajemne od- 
govornosti za pospeševanje proizvodnje in prodaje blaga 
oziroma opravljanje storitev. Prav tako so nezadovoljivo ureje- 
ne osnove in merila za razporejanje skupnega prihodka. Anali- 
ze samoupravnih sporazumov tudi kažejo, da v izhodiščih za 
pripravo teh sprazumov ni enotnih pogledov in se v tako 
imenovanih branžnih sporazumih, ki jih pripravljajo nekatera 
poslovna združenja, skušajo ponovno uveljaviti monopoli 
proizvodnje ali trgovine. Še bolj nesprejemljive pa so mono- 
polne težnje znotraj sestavljenih organizacij združenega dela. 

Neenotnosti pri uveljavljanju novih družbenoekonomskih 
odnosov na tem področju terjajo sprejem zveznega zakona, ki 
bo uredil sistem povezovanja proizvodnje in trgovine, pri 
čemer pa bodo potrebna večja prizadevanja pri usklajevanju 
interesov. Samoupravni sporazumi, ki so bili doslej sprejeti, 
pogosto uveljavljajo le parcialne interese in bo zato oblikova- 
nje teh sporazumov, spremljanje njihovega izvajanja in njihovo 
dograjevanje pomembnega naloga, hkrati pa tudi podlaga za 
preoblikovanje samoupravnih sporazumov o skupnih temeljih 
planov. 

V tem okviru bo treba pozorno spremljati samoupravno 
dohodkovno povezovanje na področju opravljanja ekonom- 
skih poslov s tujino, zlasti z vidika vloge zunanjetrgovinskih 
organizacij združenega dela v okviru novih interesnih skupno- 
sti na tem področju. Samoupravno organiziranje delavcev v 
teh skupnostih je urejeno z republiškim zakonom, ki določa 
tudi osnove za skupno urejanje ekonomskih odnosov s tujino. 
V teh skupnostih se zagotavlja planiranje in usklajevanje 
interesov ter sprejemanje mehanizmov in ukrepovza pospeše- 
vanje izvoza blaga in storitev, pa tudi dogovarjanje o kreditnih 
odnosih s tujino in o drugih obveznostih v okviru plačilno in 
devizno bilančnega položaja republike. Pri tem pa se je združe- 
vanje deviznih sredstev kot enega od pogojev za enotnejše in 
učinkovitejše nastopanje na tujem trgu šele začelo, saj v 
temeljnih organizacijah še ni dozorelo spoznanje o prednosti 
skupnih vlaganj in pridobivanje dohodka na tujih trgih. Ta 
vprašanja se ustrezneje rešujejo v organizacijah, ki so trajno 
vezane na poslovanje s tujino, obenem pa so še pristone težnje 
zunanjetrgovinskih organizacij, da zadrže svoj priviligiran po- 
ložaj izven proizvodnih organizacij združenega dela. Nerazči- 
ščena so še vprašanja urejanja dohodkovnih odnosov in zlasti 
prevzemanja rizika med trgovinskimi organizacijami, ki proi- 
zvodne organizacije oskrbujejo s surovinami, pa ne sodelujejo 
v prodaji končnih proizvodov, prav tako pa se prepočasi 
uresničuje povezovanje zastopstev in podobnih dejavnosti ter 
njihova dohodkovna soodvisnost s proizvodnimi organizacija- 
mi združenega dela. 

Ugotavljamo tudi, da se občani prepočasi organizirajo v 
potrošniških svetih in se prepočasi povezujejo s proizvodnimi 
in trgovinskimi organizacijami na svojih območjih. To povzro- 
ča, da še niso sklenjeni ustrezni samoupravni sporazumi in se 
zato ohranjajo neskladja pri redni in kakovostni preskrbi, pri 
opravljanju storitev, pri razvijanju teh dejavnosti in zagotavlja- 
nju potrebnih rezerv. Uresničevanje teh razmerij pa ovirajo še 
nerazčiščeni odnosi v zvezi z udeležbo potrošnikov pri doseže- 
nem prihodku in zaostajanje kasnitev pri zakonskem urejanju 
tega področja. 

5. Preobrazba bančništva in 
zavarovalstva 

Uveljavljanje združevanja dela in sredstev med temeljnimi 
organizacijami na podlagi ugotovljenih skupnih interesov in 
skupnega planiranja ter ustvarjanja skupnega dohodka je 
eden glavnih razlogov za združevanje sredstev v bančne in 
druge finančne organizacije. Ker smo te procese šele začeli, v 
praksi zagotavljanje sredstev za izvajanje razvojnih programov 
organizacij združenega dela po načelih združevanja dela in 
sredstev še ni prevladalo, temveč je kreditni odnos še naprej 
poglavitni vir družbene reprodukcije. Zato je družbena repro- 
dukcija še vedno v preveliki meri odvisna od sredstev, združe- 
nih v bankah, povečanje skupnih vlaganj pa med drugim ovira 
nepripravljenost bank za prevzemanje rizika in zapiranje te- 
meljnih organizacij v ozke podjetniške in skupinsko lastniške 
okvire. 

Poseben pomen pri vsebinski preobrazbi bančništva ima 
uveljavljanje delegatskih odnosov v upravljanju bank. Delavci, 
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delovni ljudje in občani imajo neposreden vpogled v gospo- 
darjenje z združenimi sredstvi. S tem se vse bolj uveljavlja 
njihov odločujoč vpliv na upravljanje z denarnimi sredstvi, 
banke pa tako postajajo sestavina združenega dela. 

Z zakonom o temeljih kreditnega in bančnega sistema so 
zagotovljeni enotni pogoji za uveljavljanje novih odnosov na 
tem področju, obenem pa je vzpostavljena tudi odvisnost 
preobrazbe bančništva od sprememb na drugih področjih 
družbene reprodukcije, posebej še v samoupravni organizira- 
nosti združenega dela in njegovem dohodkovnem položaju. 
Tako je bilo v Sloveniji po skoraj celoletni razpravi ustanovlje- 
no 16 temeljnih bank in združena banka, ki so z izjemo 
stanovanjske temeljne banke organizirane po teritorialnem 
načelu. 

V preobrazbi bančnega in kreditnega sistema zaostajamo 
predvsem pri konstituiranju internih bank in posebnih finanč- 
nih služb kot oblike samoupravne finančne organiziranosti 
temeljnih organizacij. Interne banke zato le postopoma posta- 
jajo mesto ekonomskega in dohodkovnega povezovanja de- 
lavcev, vir zagotavljanja denarnih sredstev za financiranje 
tekočih in razvojnih programov ter središče samoupravnega 
združevanja sredstev delavcev in učinkovitega gospodarjenja 
z njimi. 

Proces preobrazbe kreditnega in bančnega sistema je odprl 
tudi številna druga vprašanja, katerih razrešitev bo v mnogo- 
čem prispevala k uveljavljanju novih družbenoekonomskih 
odnosov v gospodarjenju z denarnimi sredstvi družbene re- 
produkcije, zlasti glede razporejanja prihodkov, ki jih ustvari 
banka s svojim poslovanjem in glede delitve skupnega dohod- 
ka med člane banke. Posebno proučitev terja vloga oziroma 
politika obrestnih mer kot elementa kreditnih odnosov in 
njihovega nadomeščanja z udeležbo v skupaj ustvarjenem 
dohodku. Kljub doseženim premikom ugotavljamo, da organi- 
ziranost bančništva še vedno premalo odraža proizvodno in 
dohodkovno povezanost združenega dela, prav tako pa še 
vedno temelji preveč na teritorialnih načelih, kar ovira ustrez- 
nejšo reprodukcijsko povezanost. Zato bo treba razvijati nove 
posebne in prilagodljive oblike, zlasti prek konzorcijev, po- 
slovnih enot in namenskega združevanja sredstev oziroma 
skupnih vlaganj. Ob tem mora organiziranost bančništva še 
bolj izhajati iz enotnosti jugoslovanskega gospodarskega in 
tržnega prostora. 

Pri preobrazbi samoupravnih družbenoekonomskih odno- 
sov v zavarovalništvu so doseženi pomembni uspehi, saj je bila 
že v preteklem letu na novih osnovah ustanovljena zavarovalna 
skupnost z območnimi in temeljnimi skupnostmi. Zavarovalni- 
ce torej preraščajo okvire zavarovalne tehnologije in se v 
procesu načrtovanja, ustvarjanja in odločanja o dohodku vse 
bolj uveljavljajo kot samoupravna dohodkovna soodvisnost 
zavarovancev, ki se organizirajo v rizične skupnosti. 

Vsi ti doseženi rezultati pri preobrazbi kreditnega, bančnega 
in zavarovalnega sistema pomenijo začetek trajnih naporov za 
spreminjanje družbenoekonomskih odnosov na tem pomemb- 
nem področju združevanja sredstev družbene reprodukcije. 

6. Samoupravna organiziranost 
Že razprava o osnutku zakona je spodbudila delavce, da so 

iskali objektivno najustreznejše oblike svoje samoupravne 
organiziranosti. V Sloveniji je 415 delovnih organizacij z 2132 
temeljnimi organizacijami in 1988 enovitih delovnih organiza- 
cij. Od uveljavitve zakona o združenem delu do konca leta 1977 
se je povečalo število delovnih organizacij, ki imajo v svojem 
sestavu temeljne organizacije za 49, temeljnih organizacij 
združenega dela pa za 272. Iz priloge je razviden pregled 
samoupravne organiziranosti v naši republiki. 

Čeprav so pri konstituiranju temeljnih organizacij doseženi 
pomembni uspehi, pa se ni moč povsem zadovoljiti z dosežki 
pri uveljavljanju teh temeljnih celic družbene reprodukcije. 
Marsikje so se namreč tudi v novih oblikah povezovanja še 
ohranili stari odnosi ne glede na spremenjene organizacijske 
oblike, predvsem tam, kjer delavci še ne odločajo o ustvarje- 
nem dohodku ali pa odločajo le o njegovem manjšem delu, 
medtem ko ostajajo vse bistvene odločitve še vedno na ravni 
delovne organizacije. Eden ključnih vzrokov za tako stanje je 
tudi neustrezna samoupravna organiziranost skupnih služb, 
saj se iz delovnih skupnosti prepočasi izločajo tisti deli, ki 
izpolnjujejo pogoje za organiziranje v temeljno organizacijo. 
Obenem je še premalo upoštevana nujnost združevanja raču- 

novodsko finančnih opravil v zvezi z organiziranjem posebnih 
finančnih služb kot zasnove nastajanja internih bank. 

Pri konkretizaciji in uporabi zakonskih določb o organizira- 
nju v posameznih dejavnostih so se zastavljala predvsem 
vprašanja o tem, kateri del organizacije združenega dela 
predstavlja delovno celoto v neki dejavnosti, kolikšno število 
delavcev je potrebno za organiziranje temeljne organizacije, 
vprašanja o kriterijih za združevanje v sestavljeno organizacijo 
in druge oblike združevanja dela in sredstev, o organiziranju 
delovnih skupnosti za opravljanje del skupnega pomena ter o 
organiziranju društev v skladu z zakonom. 

Pri tem ugotavljamo, da so bile opravljene analize samou- 
pravne organiziranosti, vendar ponekod brez poglobljenih 
iskanj novih rešitev, pri čemer se tak formalističen pristop 
največkrat opravičuje z izgovori o preuranjenosti novih sa- 
moupravnih oblik organiziranosti. Nekatere manjše organiza- 
cije sploh niso sprejele ocene obstoječe organiziranosti, niti 
programa za nadaljnje uresničevanje zakona o združenem 
delu, kar opravičujejo z neznanjem, s pomanjkanjem strokov- 
nih kadrov ipd. Prav v takih organizacijah pa prihaja največkrat 
tudi do prevzemanja modelov in čakanja pomoči drugih. 
Posebej pa moramo opozoriti na probleme, ki se pojavljajo v 
organizacijah združenega dela posameznih dejavnosti poseb- 
nega družbenega pomena, kjer samoupravno organiziranje 
med drugim zaostaja tudi zaradi neusklajene zakonodaje na 
teh področjih. Za organiziranje temeljnih organizacij v teh 
dejavnostih bi moral družbeni dogovor razčleniti merila za 
uporabo v zakonu o združenem delu določenih pogojev za te 
dejavnosti, kar pa v naši republiki še ni urejeno. V praksi se 
pogosto premalo upošteva, da izhaja samoupravno organizi- 
ranje združenega dela in uresničevanje samoupranih pravic iz 
družbenoekonomskih odnosov in zato še marsikje poteka 
samoupravno organiziranje od vrha navzdol in ne od temeljne 
organizacije združenega dela kot osnove za vse nadaljnje 
združevanje. 

Dosedanja prizadevanja in doseženi razultati pri združeva- 
nju v sestavljene organizacije kažejo, da so sestavljene organi- 
zacije pomembna oblika širšega povezovanja med reproduk- 
cijsko in dohodkovno soodvisnimi organizacijami. Ob tem 
ugotavljamo, da nekatere sestavljene organizacije s svojim 
delom še niso opravičile vloge, saj je združitev opravljena brez 
vsebinskih sprememb dosedanjih družbenoekonomskih 
odnosov. Celoten proces združevanja dela in sredstev v se- 
stavljene organizacije še vedno v premajhni meri temelji na 
skupnih dolgoročnih ciljih in interesih, ker še niso sklenjeni 
ustrezni samoupravni sporazumi o temeljih srednjeročnih pla- 
nov sestavljenih organizacij, obenem pa je bilo to združevanje 
opravljeno preden so bili razčiščeni problemi združevanja v 
temeljnih in v delovnih organizacijah. Pri združevanju v po- 
slovne skupnosti so vidni le posamični pozitivni premiki, 
medtem koje za večino značilen formalen pristop brez vsebin- 
ske podlage v proizvodnem, delovnem ali poslovnem povezo- 
vanju, delitvi dela, vzajemnem zboljševanju pogojev za delo in 
poslovanje ter v skupnem proučevanju in nastopanju na doma- 
čem in tujem trgu. Obenem je značilno, da tudi dosedanje 
poslovne skupnosti v svoji preobrazbi še niso presegle ozkega 
panožnega povezovanja, v začetnih poskusih povezovanja v 
skupnosti združenega dela za medsebojno plansko in poslov- 
no sodelovanje je vrsta pomanjkljivosti, saj se njihova dejav- 
nost v glavnem odvija po načelih delovanja poslovnih skupno- 
sti. Zato bo treba zaradi pomembnosti teh skupnosti skrbno 
proučiti neustrezne rešitve in tudi s tem prispevati k hitrejšemu 
uveljavljanju njihove vloge v sistemu samoupravnega družbe- 
nega planiranja. 

V okviru aktivnosti pri samoupravnem organiziranju so orga- 
nizacije združenega dela s programi za izvajanje zakona dolo- 
čile tudi naloge in roke za pripravo samoupravnih splošnih 
aktov. Pri tem so premalo upoštevale pomembnost nalog in 
rokov iz zakona in je bilo zato sprejeto mnogo samoupravnih 
splošnih aktov, ki so urejali predvsem statusna vprašanja ter 
samoupravno organiziranost, dohodkovni odnosi pa so osta- 
jali nerazrešeni. Pri tem ugotavljamo, da je bilo organizacijam 
združenega dela ponujeno premalo ustreznih strokovnih pod- 
lag za izdelavo samoupravnih splošnih aktov. Še posebej velja 
to za samoupravni sporazum o združevanju dela delavcev v 
temeljni organizaciji kot najpomembnejši in temeljni konstitu- 
tivni akt temeljne organizacije, ki vsebuje osnove za vse druge 
samoupravne splošne akte in samoupravne sporazume med 
temeljnimi organizacijami Čeprav si je sindikat prizadeval, da 
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bi delavci v temeljnih organizacijah razjasnili vsebino in dolo- 
čili obseg tega akta, še vedno niso v celoti razčiščena vsa 
vprašanja, zlasti glede njegove vsebine. 

Ugotavljamo tudi, da so bili samoupravni sporazumi marsik- 
je pripravljeni zelo na hitro, da o njihovi vsebini delavci niso bili 
pravočasno obveščeni, da bi lahko še vplivali na spremembe 
predlogov, da so ponekod spreminjali samo naslove in ne 
vsebine aktov, da so nekritično prepisovali modele, ki so jih 
ponujale nekatere institucije in posamezniki, da so v aktih 
nesprejemljive rešitve, vendar so delavci ponekod sprejeli take 
na hitro pripravljene akte, saj so jim sestavljalci aktov pojasnje- 
vali, da bodo prejeli le zajamčene osebne dohodke. Prav tako 
so nekateri samoupravni sporazumi o skupnih osnovah in 
merilih za delitev sredstev za osebne dohodke v okviru delovne 
organizacije presplošni in je vsa konkretizacija prepuščena 
pravilnikom. Nekateri pa so preveč podrobni, tako da delavci v 
temeljnih organizacijah in delovnih skupnostih določila spora- 
zumov le prenesejo v svoje pravilnike, ali pa neposredno 
uporabljajo take sporazume. 

V nekaterih organizacijah združenega dela so bile prisotne 
tudi nejasnosti o postopku sprejemanja samoupravnih sploš- 
nih aktov oziroma pravilnikov. Ponekod so obliko sprejemanja 
povezovali z nazivom akta, ne pa z vsebino (pravilnik ali 
samoupravni sporazum). Dogajalo se je tudi, da so samouprav- 
ni sporazum o skupnih osnovah in merilih za delitev osebnih 
dohodkov v delovni organizaciji sprejemali delavci z referen- 
dumom, sporazum o osnovah in merilih za delitev sredstev za 
osebne dohodke in za skupno porabo v temeljnih organizaci- 
jah pa so sprejemali delavski sveti. Pri oblikovanju in sprejema- 
nju ključnih samoupravnih splošnih aktov ponekod niso spo- 
štovani z zakonom določeni postopki, saj so bili npr. samou- 
pravni sporazumi o združevanju v poslovne skupnosti in se- 
stavljene organizacije sprejeti brez referendumskega odloča- 
nja delavcev v temeljnih organizacijah. Ti primeri opozarjajo, 
da procesi preobrazbe in rezultati tega dela v temeljnih in 
delovnih organizacijah ter širših oblikah združevanja niso 
usklajeni, zato bo treba rezultate na tem področju spremljati in 
dograjevati rešitve za čimustreznejše organiziranje. 

7. Uresničevanje samoupravljanja 
delavcev 

Z ustavo in zakonom so opredeljeni načini, obiike in postop- 
ki pri uresničevanju samoupravljanja delavcev v združenem 
delu, .pri čemer je največji poudarek na osebnem izjavljanju 
delavcev ter na njihovem odločanju prek delegacij samouprav- 
ne skupnosti, ki so ključni člen celotnega delegatskega in 
demokratičnega samoupravnega sistema. Odločanje po dele- 
gatih zagotavlja delavcem neposreden vpliv pri odločanju v 
organih upravljanja v vseh oblikah združevanja dela in sred- 
stev, v skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti in skup- 
ščinah družbenopolitičnih skupnosti. Pri tem je pomembno, 
da so delegacije povezane z delovnimi ljudmi in občani in s 
svojo samoupravno skupnostjo in njenimi organi, da od te 
baze dobivajo usmeritve za svoje delo, jo obveščajo o dejavno- 
sti in problemih delegatskih organov in skupščin, da so odgo- 
vorne za svoje delo in torej vedno zamenljive. Prav tako pa 
morajo biti delegacije sposobne stalno usklajevati stališča in 
mnenja in se opirati naširševire poznavanja vprašanj, o katerih 
se odloča ter s tem uresničevati širše in splošne interese, v 
okviru katerih se usklajujejo in uresničujejo posamični intere- 
si. 

Odločanje delavcev z osebnim izjavljanjem o neodtujljivih 
pravicah se uveljavlja zlasti pri združevanju dela in sredstev in 
sklepanju samoupravnih sporazumov, odločanju o spremem- 
bah pri organiziranju temeljnih organizacij, o elementih za 
plane, o osnovah in merilih za delitev sredstev za osebne 

dohodke in za skupno porabo ter o drugih vprašanjih, za katere 
je določeno, da se o njih odloča referendumsko ali z drugimi 
oblikami osebnega izjavljanja. Pri dosedanjem uresničevanju 
teh načel ugotavljamo, dasejesicer referendumsko odločanje 
uveljavilo, čeprav se kažejo tudi nekatere slabosti, zlasti pri 
pripravi vsebine aktov, o katerih se odloča in pri predhodnih 
obravnavah te vsebine v sklopu priprav za izvedbo referendu- 
ma, od kvalitete katerih je odvisen njegov uspeh. Zaradi 
pomanjkljivosti v pripravah in izvedbi referenduma, od kvalite- 
te katerih je odvisen njegov uspeh. Zaradi pomanjkljivosti v 
pripravah in izvedbi referendumov je prihajalo tudi do odporov 
in neuspelih referendumov zlasti v večjih in ekonomsko moč- 
nejših organizacijah, ki so se želele zapirati in so odklanjale 
upravičeno in ekonomsko utemeljeno združevanje. 

Zbori delavcev so pomembna oblika uresničevanja samou^ 
pravljanja, zlasti kot oblika predhodne razprave, dograjevanja 
in usklajevanja stališč in določanja smernic za delo delegacij in 
delegatov. Ugotavljamo pa, da še vedno niso povsem uresniče- 
ne intence zakona, in da se odločanje prepočasi prenaša v 
delegatsko sestavljene delavske svete, prav tako pa delavci še 
niso jasno razmejili, o katerih vprašanjih odločajo z referendu- 
mom. V zvezi z odločanjem v delavskih svetih ugotavljamo 
primere, ko se delegati posvetujejo le s strokovnimi in vodilni- 
mi delavci in odločajo brez predhodnega posvetovanja z 
delavci, pri čemer pa se tudi dogaja, da so gradiva za seje 
predložena prepozno in se delegati z delavci ne morejo posve- 
tovati. 

Ugotavljamo tudi, da še ni v celoti zagotovljeno redno, 
pravočasno, resnično, popolno ter po vsebini in obliki dostop- 
no obveščanje delavcev o vseh vprašanjih dela in poslovanja 
temeljne organizacije in drugih širših oblik združevanja dela in 
sredstev, čeprav se vse bolj razvija obveščanje z glasili, na 
zborih delavcev in z drugimi oblikami obveščanja v temeljnih 
organizacijah. Hkrati pa so ponekod še vedno prisotne mono- 
polne težnje pri obveščanju, kar vodi tudi v monopole odloča- 
nja skupin in posameznikov. 

Pomembno vlogo pri uresničevanju samoupravnih pravic in 
družbene lastnine ima samoupravna delavska kontrola, ki jo 
delavci uresničujejo neposredno, po organih opravljanja in po 
posebnem organu. Marsikje pa še niso dojeli nje,nega pomena, 
saj so jo uresničevali le po posebnem organu, ki je bil prepogo- 
sto usmerjen v delo iz pristojnosti drugih organov ali služb. 
Zaradi tega so zanemarjali nenehno neposredno kontrolo in 
zato prihaja do nepravilnosti pri sprejemanju in izvajanju 
samoupravnih splošnih aktov, družbeno in gospodarno smotr- 
ni uporabi družbenih sredstev in razpolaganju z njimi, uresni- 
čevanje načela delitve po delu in drugih samoupravnih pravic, 
dolžnosti in interesov. Prav tako še ni povsod razumljena 
preventivna vloga samoupravne delavske kontrole. 

Pri uresničevanju zakona o združenem delu mora dobiti 
načelo ustavnosti in zakonitosti svojo pravo vsebino v zagoto- 
vitvi v zakonu določenega samoupravnega položaja delavca. 

Načelo zakonitosti morajo uveljavljati pri svojih odločitvah 
delavci sami, prek samoupravnih organov kakor tudi prek 
samoupravnih sodišč. Ustanavljanje samoupravnih sodišč se 
prepočasi uresničuje. Dosedaj delujejo le splošna sodišča 
združenega dela in posebno sodišče združenega dela pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja ter starostnega zavaro- 
vanja kmetov v SR Sloveniji. Le v posameznih OZD so ustanov- 
ljene notranje arbitraže, v družbenih organizacijah in društvih 
še ni v večjem obsegu ustanovljenih samoupravnih sodišč, 
poravnalni sveti v krajevnih skupnostih se še niso organizirali v 
skladu z zakonom. Postopoma se uresničujejo določila zakona 
o združenem delu, da delovni ljudje po samoupravnih sodiščih 
v organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih tudi sami razrešujejo spore, ki nastaja- 
jo iz odnosov v teh organizacijah in skupnostih. 

III. POGLAVITNE USMERITVE ZA NADALJNJE 

URESNIČEVANJE ZAKONA 

Leto 1978 je prvo leto uresničevanja dohodkovnih odnosov, 
določenih z ustavo in zakonom o združenem delu. Sprejeti so 
tudi ustrezni zakonski in izvršilni akti, s katerimi se zagotavlja 
enotno izvajanje dohodkovnih odnosov. To terja stalno aktiv- 

nost in poglobljeno obravnavanje teh odnosov v vseh njihovih 
razsežnostih in v vsej pestrosti združevanja dela in sredstev. 
Nadaljnje delo mora biti usmerjeno v stalno spremljanje dose- 
ženih rezultatov, njihovo preverjanje in ocenjevanje, obenem 
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pa bo treba zagotoviti, da bodo že sprejete rešitve pravočasno 
dograjevane z novimi spoznanji, ki jih prinaša dinanličen 
razvoj. V tej smeri je treba stalno izpopolnjevati vsebino 
ustreznih samoupravnih sporazumov in drugih splošnih aktov, 
da bodo s tem postavljeni institucionalni in dohodkovni temelji 
integracijskih procesov in vseh oblik združevanja dela in 
sredstev. Na teh osnovah vzpostaljena in utrjena povezanost, 
soodvisnost in odgovornost pri ustvarjanju in pridobivanju 
dohodka je temelj za nenehno povečevanje produktivnosti in 
ekonomičnosti delavčevega in celotnega družbenega dela, za 
skladen in stabilen družbeni razvoj, za učinkovitejšo samou- 
pravno integracijo združenega dela na celotnem jugoslovan- 
skem območju in s tem za njegovo večjo vlogo v mednarodni 
delitvi dela. 

Zavestna družbena akcija mora biti usmerjena v uveljavljanje 
takšnega združevanja, ki bo zagotavljalo dosledno in načrtno 
razvijanje odnosov na osnovi skupaj ugotovljenih interesov, to 
povezovanje pa mora izhajati iz ekonomskih zakonitosti in 
razmer na domačem in tujih tržiščih, upoštevaje nujnost skup- 
nega reševanja in urejanja vseh bistvenih vprašanj medseboj- 
nih odnosov, zlasti pri skupnem ustvarjanju dohodka. Na tem 
področju bo treba še naprej dograjevati tehnične in delovne 
normative in standarde, zagotoviti samoupravno izvajanje si- 
stema oblikovanja cen z ustreznim družbenim nadzorstvom ter 
druge osnove in merila, od katerih je odvisno ustvarjanje, 
pridobivanje in razporejanje skupnega prihodka in skupnega 
dohodka. 

V okviru gospodarjenja in upravljanja z družbenimi sredstvi 
ter razporejanja dohodka bo treba bistveno pospešiti tudi 
združevanje sredstev za skupne naložbe na podlagi skupnih 
proizvodnih in razvojnih programov ob sodelovanju internih 
bank. Pri tem močno zaostajamo, kar povzroča, da se po 
nepotrebnem povečuje kreditna odvisnost oziroma zakonsko 
obvezno združevanje dela sredstev družbene reprodukcije. 

V tem zavzema pomembno mesto samoupravna preobrazba 
bančnega sistema ter ves sklop z družbenimi plani opredelje- 
nih nalog pri združevanju sredstev, skupnih naložbah in iz tega 
izhajajočih pravic in obveznosti, zlasti v materialni proizvodnji 
posebnega družbenega pomena, katere razvoj je dolgoročno 
prioritetno opredeljen. 

Ena najpomembnejših nalog je tudi izoblikovanje in uveljavi- 
tev dohodkovnih osnov, ki naj spodbude široko preobrazbo in 
vnesejo nove usmeritve pri ustvarjanju, pridobivanju, razpore- 
janju in delitvi dohodka in prisvajanja osebnih dohodkov. Te 
osnove mora bolj kot doslej oblikovati delavčev družbenoeko- 
nomski interes kot motiv in gibalo njegovega dela. 

Ob tem bo treba dograjevati ustrezne ekonomske osnove 
dohodkovnih odnosov, ki bodo neposredno oblikovale in 
spodbujale delavčev osebni ekonomski interes pri razreševa- 
nju tako perečih vprašanj, kot so problemi pri planiranju, pri 
združevanju dela in sredstev, v odnosih pri ustvarjanju skupne- 
ga dohodka, v svobodni menjavi dela ipd. Med pomembne 
naloge uvrščamo tudi uresničevanje načela delitve po razulta- 
tih živega dela in gospodarjenja in upravljanja z minulim delom 
v skladu s takšnimi samoupravno določenimi skupnimi osno- 
vami in merili, ki bodo dejansko prispevala k dvigu družbene 
produktivnosti dela ter spodbujala delavce za nenehno pove- 
čevanje dohodka in za njegovo smotrno delitev in združevanje. 
V okviru teh opredelitev pa morajo konkretno vsebino ustvar- 
jalno izoblikovati delavci v vsaki temeljni organizaciji, upošte- 
vaje specifičnosti njihovega razvoja, in s tem odpravljati mez- 
dno miselnost in uravnilovske težnje. 

Poleg zakonske ureditve svobodne menjave na področju 
družbenih dejavnosti, bo treba temu vprašanju posvetiti večjo 
pozornost, zlasti pa dosledno uveljaviti načela o medsebojni 
odvisnosti dohodkovnega položaja delavcev v družbenih de- 
javnostih in v delovnih skupnostih z vidika njihovega prispevka 
k porastu dohodka, družbenega proizvoda ter družbene pro- 
duktivnosti celotnega družbenega dela. To je eden bistvenih 
členov v samoupravnem preoblikovanju združenega dela in 
družbenoekonomskega položaja delavcev, hkrati pa glavni 
pogoj, da se te dejavnosti in skupnosti razvijajo na samouprav- 
nih osnovah kot organski sestavni del samoupravnega združe- 
nega dela in ne kot institucije izven njega. 

Kar zadeva celovitost in sočasnost odločanja o dohodku, bo 
treba z učinkovito akcijo zagotoviti, da se že za leto 1979 
omogoči uresničitev teh načel. Tako bo zagotovljeno soočanje 
vseh potreb z realnimi dohodkovnimi okviri in možnostmi 
temeljnih organizacij in bo izostreno presojanje jjosameznih 
potreb, zlasti z vsebinsko ustreznejšim in jasnejšim opredelje- 

vanjem prioritet skladno s srednjeročnimi plani ter dogovori in 
sporazumi o njihovih temeljih. To bo vplivalo tudi na racional- 
nejše gospodarjenje z ustvarjenim dohodkom in omogočalo, 
da bodo pri odločanju o dohodku prvenstveno prisotni tisti 
dejavniki, ki v največji meri povečujejo dohodek in družbeno 
produktivnost dela. S tem bodo onemogočene zahteve za 
povečevanje sredstev nad okvire ustvarjenega dohodka, obe- 
nem pa bodo v samoupravno oblikovanih programih učinkovi- 
teje reševana vprašanja solidarnosti in vzajemnosti. 

Pri razporejanju čistega dohodka bo treba dosledno spošto- 
vati s planskimi dokumenti opredeljena razmerja in zagotoviti, 
da bodo sredstva za osebne dohodke in skupno porabo 
neposredno odvisna od ustvarjenega dohodka. S tem se bo 
povečevala akumulativna sposobnost združenega dela, obe- 
nem pa se bodo povečale tudi možnosti za smotrno združeva- 
nje sredstev, zlasti v skupna vlaganja, kar bo ponovno prek 
udeležbe v skupnem dohodku vplivalo na stalno rast dohodka. 

Možnosti nadaljnjega razvoja glede na stopnjo razvitosti 
proizvajalnih sil v SR Sloveniji zahtevajo, da pri nadaljnjih 
odločitvah vsi nosilci družbenega planiranja upoštevajo real- 
nost planiranja, ki izhaja iz dejanskih materialnih možnosti. Na 
ta način bodo uveljavljena tudi prizadevanja za skladnejši in 
stabilnejši razvoj, ki bo omogočal tako uresničevanje interesov 
vsakega posameznega nosilca razvoja, kot tudi uresničevanje 
interesov družbe kot celote. Zato bo treba pri dogovarjanju in 
odločanju o ciljih in nalogah razvoja bolj odgovorno in zavest- 
no usmeriti vse sile v reševanje ključnih problemov družbenoe- 
konomskega razvoja, pri čemer pa se bo potrebno izogibati 
kratkoročnim rešitvam ter sprejemati vse pomembne odločitve 
v skladu z dolgoročnimi razvojnimi cilji. V to delo bo treba 
ustvarjalno vključevati vse več domače znanosti in strokovno- 
sti, pri uresničevanju dogovorjenih ciljev pa bo potrebno 
zagotoviti odgovorno spoštovanje prevzetih obveznosti. Pri 
tem pa je še posebej potrebno poudariti vlogo in odgovornost 
organizirane socialistične zavesti, ki je s konkretnim in aktiv- 
nim delovanjem prisotna povsod tam, kjer poteka samouprav- 
na in politična aktivnost delavcev. 

Pri nadaljnjem uresničevanju sistema samoupravnega druž- 
benega planiranja bo treba v prvi vrsti zagotoviti, da bo 
planiranje odraz resničnih interesov delavcev, delovnih ljudi in 
občanov ter njihovih zmožnosti in bodo vsi nosilci čimprej 
sprejeli svoje planske dokumente, tako sporazume in dogovo- 
re za temelje planov kot tudi plane za tekoče srednjeročne 
obdobje. Hkrati bo treba sproti preverjati uresničevanje plan- 
skih nalog ter skladnost vseh gibanj glede na dogovorjene 
planske usmeritve ter na to z vsakoletnimi izvedbenimi plan- 
skimi dokumenti dosledneje uresničevati načela srečujočega 
in kontinuiranega planiranja, čimprej je treba sprejeti republi- 
ški zakon o družbenem planiranju ter v skladu z njim dopolniti 
samoupravne sporazume in dogovore o temeljih planov ter 
pospešiti sprejem srednjeročnih planov družbenih dejavnosti. 

Temeljne in druge organizacije združenega dela, poslovne 
skupnosti in organizacije poslovnega združevanja morajo pri- 
lagoditi svojo organizacijo in uskladiti samoupravne sporazu- 
me o združevanju, druge samoupravne sporazume, statute in 
druge samoupravne splošne akte z zakonom o združenem 
delu v roku, ki so jih določile s programi za izvajanje zakona, 
najpozneje pa v dveh letih od njegove uveljavitve, to je do 11. 
decembra 1978. 

kmetijske in druge zadruge ter samoupravne interesne 
skupnosti morajo prilagoditi svojo organizacijo in uskladiti 
samoupravne sporazume o ustanovitvi, druge samoupravne 
sporazume, statute in druge samoupravne splošne akte z 
zakonom o združenem delu do dne, ki ga določi republiški 
zakon. 

Delavci morajo nenehno razvijati svojo samoupravno orga- 
niziranost in se organizirati v temeljno organizacijo in druge 
oblike združevanja dela in sredstev, če ocenijo, da so za to 
pogoji. 

Osnovno izhodišče za oblikovanje temeljnih organizacij 
mora biti dohodek, ki se vedno pridobiva kot dohodek temeljne 
organizacije in se obvezno izkazuje le kot njen dohodek, ne 
glede na to, v kateri obliki združevanja dela in sredstev se 
ustvarja. Če samoupravni splošni akti še niso usklajeni z 
zakonom, je treba to usklajevanje bistveno pospešiti in pre- 
dnostno sprejeti samoupravni sporazum o združevanju dela 
delavcev v temeljni organizaciji. To je temeljni samoupravni 
sporazum, ki ga je uvedel zakon o združenem delu in je 
podlaga in smernica za sprejemanje, razlago in uporabo vseh 
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drugih samoupravnih sporazumov in samoupravnih splošnih 
aktov temeljne organizacije. Pri snovanju tega akta naj bo 
delavcem izhodišče, da je ta samoupravni sporazum splošne- 
ga pomena, vendar pa mora biti toliko konkreten, da daje 
podlago za rešitve v vseh samoupravnih splošnih aktih temelj- 
ne organizacije. 

Pri pripravi aktov, s katerimi se ureja delovna razmerja, bo 
treba najprej kritično oceniti dosedanjo samoupravno ureditev 
in nato z upoštevanjem dosedanjih izkušenj z novimi rešitvami 
celovito urediti to področje v skladu z zakonom o delovnih 
razmerjih, pri-čemer mora biti v celoti vključen tudi sindikat kot 
soustvarjalec in aktivni dejavnik pri uresničitvi zakona o delov- 
nih razmerjih. 

Pri pripravljanju samoupravnih splošnih aktov bo treba od 
strokovnih služb in poslovodnih organov zahtevati dosledno 
izpolnjevanje njihovih dolžnosti za pripravo takšnih strokovnih 
podlag in gradiv, ki bodo delavcem omogočali poglobljeno in 
vsestransko opredeljevanje do predlaganih rešitev in vsebin- 
sko odločanje. Z živimi demokratičnimi stiki in svobodnimi 
razpravami med delavci pa bo treba preprečevati pojave odlo- 
čanja v imenu delavcev in odpravljati vse pojave omejevanje 
njihovih pravic, obveznosti in odgovornosti. 

Pospešiti je treba ustanavljanje raznih oblik samoupravnega 
sodstva, od posebnih sodišč združenega dela v samoupravnih 
interesnih skupnostih, notranjih arbitraž v organizacijah zdru- 
ženega dela do poravnalnih svetov, in s tem prispevati k večji 
učinkovitosti in spoštovanju zakonitosti v delovanju organiza- 

cij združenega dela in drugih organizacij ter skupnosti in k 
hitrejši uveljavitvi samoupravnih pravic in odgovornosti delov- 
nih ljudi. 

V letošnjem letu bo treba intenzivno in pospešeno nadalje- 
vati z izvajanjem programa zakonodajnega dela za uveljavlja- 
nje zakona o združenem delu. Nadaljnja aktivnost pri priprav- 
ljanju republiških zakonov mora biti usmerjena predvsem na 
pripravo tistih sistemskih zakonov, ki se nanašajo na družbe- 
noekonomske odnose delavcev in delovnih ljudi, na upravlja- 
nje družbenih sredstev, združevanje sredstev v okviru samou- 
pravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje, upravlja- 
nje v teh skupnostih ter na posamezne druge sklope vprašanj. 

V 1978. letu bo torej treba oblikovati in sprejeti predvsem 
zakone na področju družbenega planiranja, svobodne menja- 
ve dela, združevanja organizacij združenega dela v splošna 
združenja ter v gospodarske zbornice, urejanja družbenoeko- 
nomskih odnosov delavcev v združenem delu, zagotavljanja 
niihove socialne in materialne varnosti ter učinkovitega sa- 
moupravnega nadzorstva nad uresničevanjem pravic in obvez- 
nosti družbenoekonomskega položaja nosilcev samostojne- 
ga osebnega dela (združevanje kmetov, obrtni.zakon zakon o 
samostojnih umetnikih, zakon o odvetništvu in drugih oblikah 
pravne pomoči), zemljiške zakonodaje in urejanja prostora, 
samoupravnega povezovanja materialne proizvodnje poseb- 
nega družbenega pomena, kontrole cen in sredstev rezerv in 
organizacije državne uprave. 

REPUBLIŠKI ZAKONI, KI SO POMEMBNI ZA 

IZVAJANJE ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU 

I. ZAKONI, KI SO BILI SPREJETI V LETU 1977 
Zakon o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemlji- 

ščem 
Zakon o lukah 
Zakon o dopolnitvi obrtnega zakona 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o družbeni 

pomoči v stanovanjskem gospodarstvu 
Zakon o spremembah zakona o družbenem varstvu otrok 

In o skupnostih otroškega varstva 
Zakon o spremembah zakona o socialnem skrbstvu 
Zakon o spremembah zakona o zaposlovanju in zavarova- 

nju za primer brezposelnosti 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem 

zavarovanju kmetov 
Zakon o samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za 

ekonomske odnose s tujino 
Zakon o Koordinacijskem odboru za organizacije združe- 

nega dela, ki opravljajo posle zunanjetrgovinskega prometa, 
ter o nalogah in pooblastilih nekaterih organov in organizacij 
v Socialistični republiki Sloveniji na področju zunanjetrgo- 
vinskega prometa 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju 

Zakon o blagovnem prometu 
Zakon o referendumu in o drugih oblikah osebnega izjav- 

Ijanjanja 
Zakon o volitvah in odpoklicu organov upravljanja in o 
imenovanju poslovodnih organov v organizacijah združene- 
ga dela 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih 
zemljiščih 

Zakon o delovnih razmerjih 
Zakon o volitvah in delegiranju v skupščine 
Zakon o Narodni banki Slovenije 
Zakon o Službi družbenega knjigovodstva v Socialistični 

republiki Sloveniji 
Zakon o spremembi zakona o skladih skupnih rezerv in o 

uporabi njihovih sredstev 

II. ZAKONI, KI SO V POSTOPKU OBRAVNAVE V SKUPŠČINI 
SR SLOVENIJE 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o samouprav- 
ni stanovanjski skupnosti 

Zakon o usmerjenem izobraževanju 
Zakon o založništvu 
Zakon o Gospodarski zbornici Slovenije 
Zakon o organu samoupravne delavske kontrole 
Zakon o državni upravi, o republiškem izvršnem svetu in o 

republiških upravnih organih 
Zakon o sistemu družbenega planiranja v SR Sloveniji 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlova- 

nju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
Zakon o samoupravni stanovanjski skupnosti 

III. ZAKONI, KI SO V PRIPRAVI 
Zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela 
Zakon o gledališki in glasbenih dejavnostih 
Zakon o samostojnih umetnikih 
Zakon o odvetništvu in drugih oblikah pravne pomoči 

Zakon o vpisovanju samoupravnih interesnih skupnosti v 
sodni register 

Zakon o izobraževanju delavcev v državnih organih 
Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o družbeni samo- 

zaščiti, varnosti in notranjih zadevah 
Zakon o zajamčenem osebnem dohodku 
Zakon o spremembah zakona o samoupravnemporazume- 

vanju in družbenem dogovarjanju o skupnih osnovah in 
merilih razporejanja čistega dohodka in delitvi sredstev za 
osebne dohodke 

Zakon o kmetijskih zemljiščih 
Zakon o združevanju kmetov 
Zakon o preživninskem in drugem socialnem yarstvu osta- 

relih in za delo nezmožnih kmetov 
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PREGLED SAMOUPRAVNE ORGANIZIRANOSTI 

ZDRUŽENEGA DELA* 

V SR Sloveniji je več kot 2000 temeljnih organizacij, ki so bile 
organizirane večinoma še po zakonu o konstituiranju organi- 
zacij združenega dela in njih vpisu v sodni register in le manjši 
del po zakonu o združenem delu. Premiki pri organiziranju 
združenega dela po uveljavitvi zakona o združenem delu so 
razvidni- iz naslednjih razpredelnic o vpisih delovnih organiza- 
cij, (enovitih) v sodne registre pri okrožnih gospodarskih 
sodiščih v SR Sloveniji konec leta 1976 in 1977. 

Stanje 31. 12. 1976 
Delovne organizacije s temeljnimi organizacijami: 

s Gosp. sNegosp. s 
OGS DO TOZD DO TOZD Od OZD 
Ljubljana 175 970 156 860 19 110 
Koper 54 231 51 225 3 6 
Celje 70 336 60 297 10 39 
Maribor 68 323 59 269 9 , 54 
Skupaj 366 1860 325 1651 41 209 

Enovite delovne organizacije 

Gosp. Negos. 
OGS DO DO DO 
Ljubljana 942 459 483 
Koper 321 158 163 

Celje 284 124 160 
Maribor 423 142 218 
Skupaj 1967 880 1087 

Stanje 31. 12. 1977 
Delovne organizacije s temeljnimi organizacijami: 

s Gos. s Negos. s 
OGS DO TOZD DO TOZD DO TOZD 
Ljubljana 203 1100 183 985 20 115 
Koper 58 282 55 276 3 6 
Celje 76 351 66 312 10 39 
Maribor 78 399 67 341 11 58 
Skupaj 415 2132 371 1914 44 218 

Enovite delovne organizacije 

Gosp. Negosp. 
OGS DO DO DO 
Ljubljana 996 500 496 
Koper 300 133 167 
Celje 289 125 164 
Maribor 403 139 264 
Skupaj 1988 897 1091 

* Podatki iz sodnih registrov pri Okrožnih gospodarskih sodiščih v SR Sloveniji. 

PREDLOG 

stališč, priporočil in sklepov o 

uresničevanju zakona o združenem delu 

v SR Sloveniji 

Na podlagi desete alinee 335. člena In 
drugega odstavka 336. člena ustave So- 
cialistične republike Slovenije, 69., 241., 
244. in 245. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije Je Skupščina Socialistične 
republike Slovenije ob obravnavi Infor- 
macije o uresničevanju zakona o zdru- 
ženem delu v SR Sloveniji na sejah Zbo- 
ra občin in Družbenopolitičnega zbora 
dne sprejela 

STALIŠČA, PRIPOROČILA 
IN SKLEPE 
o uresničevanju zakona o 
združenem delu v SR 
Sloveniji 

Pri dosedanjem uresničevanju zakona 
o združenem delu so doseženi precejšnji 
premiki v preobrazbi proizvodnih in dru- 
gih družbenih odnosov in v ustvarjanju 
takega družbenoekonomskega položaja 
delavcev, delovnih ljudi in občanov, v 
katerem se vse bolj uveljavljajo kot te- 
meljni nosilci odločanja o razvoju proi- 
zvajalnih sil in celotne družbene repro- 
dukcije z nenehnim usklajevanjem svojih 
samoupravno opredeljenih interesov. 
Utrjuje se delovna in dohodkovna soodvi- 

snost ter samoupravna organiziranost 
delavcev zlasti v temeljnih organizacijah 
združenega dela kot osnovnih samou- 
pravnih celicah družbene reprodukcije, v 
kateri delavci ustvarjajo dohodek in o 
njem v vedno večji meri odločajo, ne gle- 
de na to, v kateri obliki združevanja dela in 
sredstev ga ustvarjajo. Z družbenim do- 
govarjanjem, samoupravnim sporazume- 
vanjem, delegatskim odločanjem in orga- 
nizirano dejavnostjo subjektivnih sil se 
nenehno krepi. občanov s skupnimi inte- 
resi vsega združenega dela in celotne 
družbe. S tem se vse bolj obvladujejo 
protislovja med posameznimi, posebnimi 
in skupnimi interesi ter pospešujejo pro- 
cesi podružbljanja funkcije oblasti. Zakon 
o združenem delu je s svojo vsebino utrdil 
samoupravno socialistično zavest delav- 
cev, delovnih ljudi in občanov ter okrepil 
njihov samoupravni in demokratični po- 
ložaj pri razvijanju svojih pravic in odgo- 
vornem izpolnjevanju dolžnosti. 

Uresničevanje zakona o združenem de- 
lu terja nenehno organizirano aktivnost 
združenih delavcev in njihovih organizi- 
ranih samoupravnih socialističnih sil na 
vseh ravneh družbenega življenja pri pre- 
magovanju različnih objektivnih težav, 
pojavov neodločnosti, omahovanja aH ce- 
lo odporov, v iskanju in oblikovanju novih 

rešitev v vsebinski preobrazbi družbenoe- 
konomskih odnosov v združenem delu in 
v skupnih naporih za uresničevanje razre- 
dnega bistva samoupravne socialistične 
družbe. 

Kljub uspehom, ki smo jih dosegli v 
dosedanjem uveljavljanju zakona o zdru- 
ženem delu, pa se še vedno srečujemo z 
mnogimi slabostmi in problemi zlasti pri 
uresničevanju samoupravnega družbe- 
nega planiranja, pri uveljavljanju pravic iz 
minulega dela, pri uresničevanju svobo- 
dne menjave dela, pri zagotavljanju soča- 
snega in celovitega odločanja o dohodku, 
pri povezovanju temeljnih organizacij v 
reprodukcijski in dohodkovni soodvisno- 
sti in pri uveljavljanju delitve po delu, kar 
vse ovira hitrejšo in korenitejšo preobra- 
zbo obstoječih družbenoekonomskih 
odnosov in samoupravnega položaja de- 
lavcev, delovnih ljudi in občanov. 

I. 

1. Velike spremembe, ki jih pogojuje 
dinamičen družbeni razvoj, terjajo od so- 
cialističnih in demokratičnih ustvarjalnih 
sil družbe ustvarjanje pogojev za demo- 
kratično usklajevanje interesov v samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih. Z 
usklajeno in vsebinsko poglobljeno akci- 
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jo teh sil je treba še naprej utrjevati ustav- 
ni položaj delavcev v združenem delu kot 
odločujočega in ustvarjalnega dejavnika 
družbenega razvoja. Za uresničitev take- 
ga družbenoekonomskega položaja de- 
lavcev je bistvena dosledna uveljavitev 
načela, da o dohodku, ki ga delavci 
ustvarjajo v temeljni organizaciji ali v ka- 
terikoli drugi obliki združevanja dela in 
sredstev, ne more odločati nihče drug kot 
delavci v temeljni organizaciji v odnosih 
medsebojne povezanosti, soodvisnosti in 
odgovornosti. 

2. Pravica in dolžnost delavcev v te- 
meljnih organizacijah, delovnih ljudi in 
občanov v krajevnih skupnostih, v občin- 
skih samoupravnih interesnih skupnostih 
in njihovih enotah ter v temeljnih družbe- 
nopolitičnih skupnostih je nenehno 
spremljanje in ocenjevanje svojega ra- 
zvoja in dograjevanje planskih dokumen- 
tov v skladu s sistemom samoupravnega 
družbenega planiranja. To tudi terja, da v 
dogovarjanju in odločanju o svojih ra- 
zvojnih ciljih in nalogah rešujejo ključne 
probleme družbenega razvoja ter spreje- 
majo svoje kratkoročne ukrepe le v skladu 
z dolgoročnimi razvojnimi cilji. 

V ta prizadevanja se morajo ustvarjalno 
vključevati znanstvene in strokovne orga- 
nizacije in posamezniki, ki s svojimi teore- 
tičnimi in praktičnimi spoznanji prispeva- 
jo k vsebinski preobrazbi družbe, h kvali- 
tetnim rešitvam in odločitvam na vseh 
ravneh sporazumevanja, dogovarjanja in 
delegatskega odločanja. 

3. Bistvena vprašanja združevanja dela 
in sredstev temeljijo v uspešnosti dosle- 
dnega uresničevanja začrtanih medse- 
bojnih razmerij in soodvisnosti pri ustvar- 
janju, pridobivanju in razporejanju do- 
hodka. Družbena akcija, usmerjena v 
vzpostavljanje temeljev dohodkovnega in 
razvojnega povezovanja z upoštevanjem 
osnovnih načel socialistične družbene re- 
produkcije in njenih ekonomskih zakoni- 
tosti ter na tej osnovi oblikovane vsebine 
dohodkovnih odnosov, je sicer dala zado- 
voljive rezultate, vendar pa ti spodbudni 
začetki terjajo nadaljnjo vsestransko ak- 
tivnost. V njej je treba pospeševati in 
spodbujati najrazličnejše vrste združeva- 
nja dela in sredstev in obenem zagotavlja- 
ti, da se v teh procesih uresničujejo pravi- 
ce in odgovornosti delavca v temeljni or- 
ganizaciji ter uveljavljajo delovni in 
ustvarjalni napori v skupnih prizadevanjih 
za stalno izboljševanje materialnih, so- 
cialnih in kulturnih pogojev delavčevega 
in celotnega družbenega dela. 

4. Nadaljnje razvijanje dohodkovnih 
odnosov terja tudi hitrejše in učinkovitej- 
še povezovanje proizvodnje in trgovine 
pri skupnem ustvarjanju dohodka, saj do- 
sedanji premiki na tem področju niso za- 
dovoljivi. S takim povezovanjem je treba 
preprečevati še prisotne kupoprodajne 
odnose ter odtujenost trgovinskih organi- 
zacij in njihovega monopolnega položaja 
na določenih področjih in območjih. Po- 
sebej pomembna je samoupravna preo- 
brazba ekonomskih odnosov s tujino in 
razvijanje samoupravnega interesnega 
povezovanja na tem področju. Vse to bo 
prispevalo h kvalitetnejšemu samouprav- 
nemu oblikovanju pogojev in politike 
skupnega nastopanja na domačem in tu- 
jem trgu, in k hitrejšemu uresničevanju 
vzajemne odgovornosti za pospeševanje 

proizvodnje in prodaje blaga oziroma 
opravljanja storitev. 

5. Vsebinsko spreminjanje družbenoe- 
konomskih odnosov v temeljnih organi- 
zacijah vpliva tudi na hitrejšo preobrazbo 
bančništva, zavarovalstva in dejavnosti 
materialne proizvodnje posebnega druž- 
benega pomena. S spreminjanjem sa- 
moupravne organiziranosti in uveljavlja- 
njem delegatskega odločanja se ti organi 
vse bolj utrjujejo kot funkcija združenega 
dela in delavci postajajo upravljalci tudi 
dela dohodka, ki ga združujejo v teh de- 
javnostih in organizacijah. Obenem je tre- 
ba pospeševati združevanje sredstev za 
skupne naložbe na podlagi skupnih ra- 
zvojnih in proizvodnih programov ob bi- 
stveno večjem sodelovanju internih bank. 
S tem se bo zmanjševala kreditna odvi- 
snost in zakonsko poseganje v združeva- 
nje sredstev družbene reprodukcije. 

6. Delavci v temeljnih organizacijah in 
delovnih skupnostih prepočasi uresniču- 
jejo družbenoekonomske odnose v svo- 
bodni menjavi dela, saj zaostajanje pri 
sporazumevanju o oblikovanju progra- 
mov dela in uveljavljanju dohodkovne 
soodvisnosti povzroča, da delovne skup- 
nosti še ohranjajo položaj in vlogo nekda- 
njih uprav podjetij in še zadržujejo prora- 
čunsko financiranje ter pridobivanje do- 
hodka ne glede na njihov dejanski prispe- 
vek k razvoju in dohodku temeljnih orga- 
nizacij. Zato morajo delavci te odnose s 
samoupravnim sporazumevanjem hitreje 
razreševati in oblikovati delovne skupno- 
sti ter medsebojna razmerja, pravice in 
odgovornosti v skladu z vsebinsko preo- 
brazbo in potrebami temeljnih organiza- 
cij. 

7. Prepočasi se uveljavlja poglobljeno 
odločanje delavcev v zadovoljevanju 
skupnih potreb. Zato je treba hitreje ure- 
sničevati svobodno menjavo dela na vseh 
ravneh, zlasti še neposredno menjavo, 
upoštevaje medsebojno odvisnost do- 
hodkovnega položaja delavcev v družbe- 
nih dejavnostih in njihovega prispevka k 
porastu dohodka, družbenega proizvoda 
ter osebne in družbene produktivnosti 
dela. Urejanje teh odnosov je vsebinski 
temelj za utrjevanje družbenih dejavnosti 
kot sestavnega dela samoupravnega 
združenega dela. S tem si bodo uporabni- 
ki zagotovili odločujoč vpliv pri določanju 
programov družbenih dejavnosti . druž- 
benoekonomski položaj delavcev na vseh 
področjih družbenega dela, uresničevala 
njihova odgovornost za trajno povečeva- 
nje družbene produktivnosti dela in 
ustvarjali enakopravni pogoji za udeležbo 
pri delitvi celotnega družbenega proizvo- 
da v sorazmerju s prispevkom pri njego- 
vem ustvarjanju. Tako urejeni odnosi so 
tudi temelj za ustanavljanje in preobliko- 
vanje samoupravnih interesnih skupnosti 
v družbenih dejavnostih. 

Delavci, delovni ljudje in občani z zado- 
voljevanjem splošnih družbenih potreb 
prek proračunov družbenopolitičnih 
skupnosti uresničujejo z ustavo in zakoni 
opredeljene naloge teh skupnosti v okvi- 
rih, določenih z družbenimi plani in njiho- 
vimi temelji. Kljub temu pa si morajo de- 
lavci s krepitvijo delegatskih odnosov v 
temeljnih organizacijah in krajevnih 
skupnostih v še večji meri zagotavljati 
odločujoč vpliv pri uresničevanju sploš- 
nih družbenih potreb. 

Delavcem še ni omogočeno celovito in 
sočasno odločanje o zadovoljevanju nji- 
hovih osebnih, skupnih in splošnih druž- 
benih potreb in se zato načelo soodvisno- 
sti gibanj vseh oblik porabe z gibanji 
dohodkain družbenega proizvoda le po- 
stopoma uveljavlja. To povzroča, da de- 
lavci svojih odločitev o razširitvi material- 
ne osnove dela in o združevanju sredstev 
ne morejo v celoti uresničevati in ne us- 
klajevati porabe z realnimi dohodkovnimi 
možnostmi. 

8. Utrjevanje materialne osnove zdru- 
ženega dela, povečevan je akumulativne 
sposobnosti gospodarstva, povečanje 
produktivnosti dela, odgovorno gospo- 
darjenje z družbenimi sredstvi ter zago- 
tavljanje socialne varnosti in stabilnosti je 
odvisno od hitrejšega uresničevanja na- 
čela prisvajanja osebnih dohodkov po de- 
lavčevem prispevku v živem in minulem 
delu. Zato morajo delavci nenehno razvi- 
jati take osnove in merila za delitev čiste- 
ga dohodka in osebnih dohodkov, s kate- 
rimi spodbujajo in oblikujejo svoj družbe- 
noekonomski interes kot pomembno gi- 
balo svojega dela. S tem odpravljajo tudi 
ostanke mezdne miselnosti in še prisotne 
uravnilovske težnje, saj pri ustvarjalnem 
oblikovanju vsebine osnov in meril v ve- 
dno večji meri upoštevajo specifičnosti 
svojega razvoja ter obveznosti in odgo- 
vornosti, sprejete s samoupravnimi spo- 
razumi, z družbenimi dogovori, s plani in 
njihovimi temelji. 

II. 

V nadaljnjem uresničevanju zakona o 
združenem delu naj: 

1. delavci v združenem delu: 
- ocenijo stanje v svojih organizacijah 

in ugotovijo, kako se uresničujejo naloge, 
ki so jih določili s programi za izvajanje 
zakona o združenem delu ter sprejmejo 
odločitve, ukrepe in usmeritve za njegovo 
nadaljnje uresničevanje, pri čemer je ne- 
posredna odgovornost poslovodnih or- 
ganov in strokovnih služb za oblikovanje 
in pripravo ustreznih rešitev; 

- proučijo in ocenijo, v kolikšni meri 
med temeljnimi organizacijami, delovni- 
mi organizacijami, drugimi organizacija- 
mi združenega dela ter drugimi oblikami 
združevanja dela in sredstev uveljavljajo 
delegatsko odločanje in dohodkovne 
odnose, zlasti pa, kako uresničujejo svoje 
neodtujljive pravice pri odločanju o 
ustvarjenem dohodku in kako uveljavljajo 
medsebojna razmerja pri uresničevanju 
skupnih ciljev in interesov z delavci delov- 
nih skupnosti skupnih služb; 

- dograjujejo sprejete rešitve v zvezi z 
ugotavljanjem in razporejanjem celotne- 
ga prihodka in dohodka ter čistega do- 
hodka in delitve sredstev za osebne do- 
hodke in skupno porabo ter zagotavljajo 
sočasno in celovito odločanje o dohodku 
in namenih porabe; ob tem naj posebej 
proučijo osnove in merila za ugotavljanje 
dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodno- 
sti; 

- ocenijo ali so z osnovami in merili za 
ugotavljanje in merjenje delovnega pri- 
spevka ustrezno upoštevane osnove iz 
prispevka iz živega dela, iz inovacij, racio- 
nalizacij in drugih oblik ustvarjalnosti in iz 
gospodarjenja in upravljanja z družbeni- 
mi sredstvi kot minulim delom; pri tem naj 
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se zavzamejo za take osnove in merila, ki 
spodbujajo nenehno povečevanje do- 
hodka, njegovo smotrno delitev in zdru- 
ževanje in povečevanje produktivnosti; 
obenem naj ugotovijo, kako uresničujejo 
stališča sindikatov in Skupščine SR Slo- 
venije o inovacijah in raziskovalni dejav- 
nosti; 

- prednostno obravnavajo in dograju- 
jejo akte, s katerimi urejajo dohodkovne 
odnose, ih samoupravni sporazum o 
združevanju dela delavcev v temeljni or- 
ganizaciji; pospešijo naj' uskladitev dru- 
gih samoupravnih sporazumov, statuta in 
drugih samoupravnih splošnih aktov gle- 
de na zakonski rok (11. 12. 1978), da ne bi 
zašli v časovno stisko in ne bi bili z zako- 
nom določeni postopki pomanjkljivo iz- 
peljani; 

- ocenjujejo pogoje za organiziranje 
temeljnih organizacij in drugih oblik sa- 
moupravne organiziranosti z vidika ure- 
sničevanja družbenoekonomskih odno- 
sov; 

- ocenijo in preverijo uresničevanje 
planskih nalog ter skladnost vseh gibanj 
glede na dogovorjene razvojne usmeritve 
z vidika izpolnjevanja obveznosti in odgo- 
vornosti, ki so jih sprejeli s samoupravni- 
mi sporazumi, družbenimi dogovori, 
družbenimi plani in njihovimi temelji ter s 
svojimi planskimi dokumenti; pri novih 
odločitvah naj upoštevajo stvarne dohod- 
kovne možnosti in s tem prispevajo k 
skladnejšemu in stabilnejšemu razvoju, k 
usklajenemu gibanju vseh oblik porabe in 
s tem k učinkovitemu zadovoljevanju 
skupnih in splošnih družbenih potreb; 

- z razvijanjem delegatskih odnosov v 
organizacijah združenega dela ter v sa- 
moupravnih interesnih skupnostih in 
družbenopolitičnih skupnosti utrjujejo 
svoj neposreden vpliv pri odločanju o 
vseh vprašanjih dela in družbene repro- 
dukcije, skupnih interesih in potrebah 
združenega dela ter izvrševanju oblasti; 

- uveljavljajo svojo pravico in dolž- 
nost, da so redno, pravočasno, resnično, 
popolno in na dostopen način.obveščeni 
o vseh tistih vprašanjih, ki so pogoj za 
njihovo celovito odločanje o njihovih 
skupnih in vseh družbenih zadevah; 

- uresničujejo pravico in dolžnost va- 
rovanja svojih samoupravnih pravic ne- 
posredno, po organih upravljanja in po 
posebnem organu samoupravne delav- 
ske kontrole, zlasti z nadzorom izvajanja 
samoupravnih splošnih aktov, ■družbene 
in gospodarno smotrne uporabe družbe- 
nih sredstev in razpolaganja ž njimi, ure- 
sničevanja načela delitve po delu ter dru- 
gih samoupravnih pravic, dolžnosti in in- 
teresov. 
2. delovni ljudje in občani v krajevnih 
skupnostih: 

- proučijo svojo samoupravno organi- 
ziranost in povezanost z združenim de- 
lom na svojih območjih in z organizacija- 
mi združenega dela, v katerih delajo, zla- 
sti z vidika svoje ustavne vloge in družbe- 
noekonomskih odnosov pri uresničeva- 
nju skupnih potreb in interesov delavcev, 
delovnih ljudi in občanov, ki na teh ob- 
močjih delajo in živijo; 

- ocenijo uresničevanje svojih potreb 
in interesov v družbenih dejavnostih, v 
dejavnostih materialne proizvodnje po- 
sebnega družbenega pomena in v organi- 
zacijah združenega dela, ki proizvajajo 

oziroma prodajajo blago ali opravljajo 
storitve za neposredno porabo občanov 
in uveljavijo potrošniške svete; 
3. delovni ljudje in občani, organizirani v 
samoupravnih interesnih skupnostih na 
področjih družbenih dejavnosti: 

- pospešijo sprejem pianov za tekoče 
srednjeročno obdobje in z dopolnili k 
sporazumom o temeljih planov dograju- 
jejo programe dejavnosti in merila za do- 
ločanje cene storitev in s tem prispevajo k 
učinkovitejšemu resničevanju svobodne 
menjave dela in načel solidarnosti in vza- 
jemnosti; 

proučijo, kako izpolnjujejo druge na- 
loge in obveznosti pri izvajanju družbene- 
ga plana in dogovora o njegovih temeljih; 

- ocenijo stopnjo samoupravne orga- 
niziranosti zlasti z vidika zagotavljanja 
odločujoče vloge uprabnikov storitev, 
ustrezno preobUkujejo svoje sporazume 
in splošne akte in položaj in vlogo stro- 
kovnih služb; 
4. Gospodarska zbornica Slovenije: 

- usmeri svojo aktivnost predvsem v 
razreševanje vprašanj samoupravne or- 
ganiziranosti v temeljnih organizacijah in 
vseh drugih oblikah združevanja dela in 
sredstev, sodeluje pri njihovem povezo- 
vanju in združevanju po načelih skupne- 
ga ustvarjanja dohodka ter spremlja sa- 
moupravno preobrazbo odnosov med 
proizvodnjo in trgovino ter preobrazbo 
bančništva; 

- nenehno zagotavlja strokovno po- 
moč in izmenjavo izkušenj ter opredeljuje 
naloge pri nadaljnji preobrazbi samou- 
pravne organiziranosti združenega dela z 
vidika različnosti interesov in odnosov pri 
dohodkovnem in produkcijskem povezo- 
vanju, pri oblikovanju enotnih meril za 
ocenjevanje poslovne uspešnosti, vklju- 
čevanju v mednarodno delitev dela ter pri 
preobrazbi monetarnega, kreditnega in 
bančnega sistema; 

- usmeri svoja prizadevanja v večjo 
vključitev domače znanosti in strokovno- 
sti z različnih področij pri seznanjanju in 
usposabljanju delavcev za vsebinsko po- 
globljeno obravnavo odnosov, kar bo 
obogatilo njihovo sporazumevanje in od- 
ločanje; 
5. občinske skupščine in njihove komi- 
sije za spremljanje izvajanja zakona o 
združenem delu: 

- na podlagi opravljene analize ugoto- 
vijo stanje pri izvajanju zakona na svojem 
območju, ter v okviru pooblastil, dolžno- 
sti in pravic iz zakona o združenem delu 
sprejmejo ukrepe za popolnejše uveljav- 
ljanje družbenoekonomskih odnosov, sa- 
moupravne organiziranosti, varstva sa- 
moupravnih pravic delavcev in smotrne- 
ga gospodarjenja z družbenimi sredstvi 
na vseh področjih združenega dela v ob- 
čini; pri tem naj sodelujejo z vsemi nosilci 
samoupravnega planiranja, samouprav- 
nimi interesnimi skupnostmi in krajevni- 
mi skupnostmi, predvsem z usklajeva- 
njem aktivnosti ter z dajanjem potrebne 
strokovne pomoči; 

- s sodelovanjem s samoupravnimi 
organi v organizacijah združenega dela, z 
družbenopolitičnimi organizacijami v ob- 
čini ter družbenimi pravobranilci samou- 
pravljanja in sodišči združenega dela na 
svojih območjih organizirajo in usklajeno 
spremljajo izvajanje zakona o združenem 
delu v vseh samoupravnih organizacijah 
in skupnostih; 

- v sodelovanju z družbenimi pravo- 
branilci samoupravljanja in sodiščizruže- 
nega dela ugotavljajo, ali so pri razpola- 
ganju z ustvarjenim dohodkom spoštova- 
ne pravice delavcev, da neposredno odlo- 
čajo o pogojih in rezultatih svojega dela v 
temeljni organizaciji in v vseh drugih obli- 
kah združevanja dela in sredstev; 

- ocenijo opredelitve o razporejanju 
dohodka in posebej usklajenost sprejetih 
opredelitev v samoupravnih splošnih ak- 
tih z opredelitvami v sporazumih in dogo- 
vorih o temeljnih planov ter plani družbe- 
nopolitičnih skupnosti; 

- proučijo samoupravno organizira- 
nost in posebej spremljajo, kako se razvi- 
ja povezovanje produkcijsko in dohod- 
kovno soodvisnih organizacij ne glede na 
njihovo organizacijsko povezovanje; 

- spremljajo aktivnosti pri oblikovanju 
in izvajanju samoupravnih splošnih aktov 
in njihovo prilagojenost razvoju druže- 
noekonomskih odnosov; 

- v primerih ugotovljenih nepravilno- 
sti in odstopanj ter kršitev neodtujljivih 
pravic dajo pobudo za sprejem začasnih 
ukrepov za družbeno varstvo samouprav- 
nih pravic in družbene lastnine. 

III. 

1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj pospeši priprave za sprejem zakonov 
o družbenem planiranju, o skupnih osno- 
vah svobodne menjave dela in drugih 
prioritetnih zakonov v skladu s sprejetim 
programom zakonodajne aktivnosti. 

2. Izvršni svet naj v okviru svojih pri- 
stojnosti in odgovornosti ob analizah ure- 
sničevanja družbenega plana poroča 
Skupščini SR Slovenije, kako se uresni- 
čujejo ta stališča in priporočila. 

3. Komisija Skupščine SR Slovenije za 
spremljanje izvajanja zakona o združe- 
nem delu naj v okviru svojih nalog uskla- 
juje aktivnosti pri izvajanju zakona in ob- 
vešča zbore Skupščine SR Slovenije, ka- 
ko se izvaja politika, ki jo za uresničevanje 
zakona o združenem delu določa skup- 
ščina s tem aktom. 

IV. 

Pri uresničevanju teh usmeritev imajo v 
skladu z ustavo in zakonom o združenem 
delu ter svojimi programi za uresničeva- 
nje zakona pravice in obveznosti družbe- 
nopolitične organizacije, zlasti sindakati, 

, da aktivno oblikujejo družbeno zavest de- 
lavskega razreda, sodelujejo v sporazu- 
mevanju, dogovarjanju in delegatskemu 
odločanju na vseh ravneh. Pri tem druž- 
benopolitične organizacije s svojo aktiv- 
nostjo ustvarjajo pogoje za uresničevanje 
dalavčevih družbenoekonomskih in dru- 
gih samoupravnih pravic, dolžnosti in od- 
govornosti ter odločanje o drugih vpraša- 
njih njihovega družbenoekonomskega 
položaja. S takim sodelovanjem se bodo 
poglabljale vse sestavine delegatskega 
sistema in se bo utrdil vpliv delavcev, 
organiziranih v družbenopolitičnih orga- 
nizacijah, za uresničevanje smeri razvoja 
političnega sistema socialističnega sa- 
moupravljanja. 
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SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predlog za izdajo zakona o usmerjenem 

izobraževanju (ESA-1063) 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Ustavna podlaga za izdajo zakona o usmerjenem izobraže- 
vanju je 13. točka prvega odstavka 321. člena Ustave SR 
Slovenije, po kateri SR Slovenija v okviru pravic in dolžnosti 
republike z zakonom ureja sistem vzgojnoizobraževalne dejav- 
nosti, prvi odstavek 51. člena Ustave SR Slovenije, po katerem 
se z zakonom lahko določi, da so določene dejavnosti ali 
zadeve organizacij združenega dela, ki opravljajo družbene 
dejavnosti, posebnega družbenega pomena ter uredi način 
uresničevanja posebnega družbenega interesa, in tretji odsta- 
vek 55. člena Ustave SR Slovenije, po katerem se pogoji za 
ustanavljanje in delo vzgojnoizobraževalnih organizacij dolo- 
čijo z zakonom. 

II. OCENA STANJA 
Izobraževanje po končani osnovnošolski 
obveznosti seda) urejajo: 

- zakon o poklicnem izobraževanju in o urejanju razmerij 
(Uradni list SRS, št. 26/70), 

- zakon o srednjem šolstvu (Uradni list SRS, št. 18/67, 
20/70, 31/72 in 18/74, 

- zakon o visokem šolstvu (Uradni list SRS, št. 13/75), 
- zakon o organizacijah za izobraževanje odraslih (Uradni 

list SRS, št. 16/77). 

Deloma pa urejajo to pravno gradivo še: 
- zakon o izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami 

v telesnem in duševnem razvoju (Uradni list SRS, št. 19/76), 
- zakon o vzgojnoizobraževalnih organizacijah z italijan- 

skim oziroma madžarskim učnim jezikom in o dvojezičnih 
vzgojnoizobraževalnih organizacijah v SR Sloveniji (Uradni list 
SRS, št. 31/72), 

- zakon o izobraževalnih skupnostih (Uradni list SRS, št. 
38/74) in 

- zakon o pedagoški službi (Uradni list SRS, št. 16/74). 
Čeprav so bili navedeni zakoni že usklajeni z ustavo, pa še 

vedno ne prispevajo k hitrejši ustavni preobrazbi vzgoje in 
izobraževanja: k temu, da bi se radikalno spremenil družbeni 
položaj vzgoje in izobraževanja, k hitrejšemu uveljavljanju 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in s tem k uve- 
ljavljanju odločilne vloge delavcev v združenem delu pri obli- 
kovanju izobraževalne politike ter odločanju o vsebini, organi- 
zaciji in razvoju vzgoje in izobraževanja. 

Sedanje izobraževanje za poklice urejajo štirje zakoni, kar 
ovira tesnejšo samoupravno in programsko povezanost in 
združevanje srednjih in visokih šol pa tudi njihovo povezovanje 
in združevanje s samoupravnimi organizacijami, ki so uporab- 
niki njihovih storitev. Poleg tega pa zakon o izobraževanju 
odraslih, ki je v preteklem obdobju pomembno prispeval k 
napredku tega izobraževanja, postaja ovira za povezovanje 
usposabljanja in izobraževanja mladine in odraslih v enoten 
vzgojnoizobraževalni sistem. 

V obdobju po sprejemu sedanje ustave in zakona o združe- 
nem delu so se na področju vzgoje in izobraževanja že začeli 
uvajati novi samoupravni družbenoekonomski odnosi, ki se 
kažejo v tem, da so izobraževalne skupnosti pripravile najprej 
letne programe vzgojnoizobraževalne skupnosti pripravile 
najprej letne programe vzgojnoizobraževalne dejavnosti, o 
katerih so odločali delavci v materialni proizvodnji in zagotovili 
za njihovo uresničevanje potrebna sredstva s samoupravnimi 
sporazumi. Leta 1977 pa so bili sprejeti tudi samoupravni 
sporazumi o temeljih plana za srednjeročno obdobje, s kateri- 
mi so delavci v združenem delu opredelili obseg, vrste in razvoj 
vzgoje in izobraževanja ter sredstva, ki jih združujejo za te 
namene. 

Razvija se tudi samoupravna organiziranost izobraževalnih 
organizacij in povečuje vpliv uporabnikov na njihovo delo, na 

vzgojnoizobraževalne programe in na kadrovsko politiko - 
posebej v visokem šolstvu. Posebne izobraževalne skupnosti 
(14) pomenijo nadaljnji korak k razvijanju samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov na podlagi svobodne menjave dela. 
Sedanja organiziranost šolstva in neopredeljene potrebe po 
znanju in delavcih ter s tem povezano pomanjkanje interesa 
temeljnih organizacij združenega dela za samoupravne intere- 
sne skupnosti usmerjenega izobraževanja pa še ne zagotavlja- 
jo vselej kakovostnih sprememb ekonomskih odnosov in te- 
snejšega povezovanja delavcev izobraževalnih in drugih sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti, ki so uporabniki njihovih 
storitev. 

Kot posledica starih proračunskih odnosov in še vedno 
nerazvitih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na 
področju vzgoje in izobraževanja so v delovanju srednjega in 
visokega šolstva še očitna neskladja. Nerazvito planiranje 
izobraževalnih potreb kot podlaga za svobodno menjavo dela 
in še vedno prisotna zaprtost vzgoje in izobraževanja povzro- 
čajo neusklajenost obsega, strukture in vsebine vzgoje in 
izobraževanja ter šolskega sistema in organizacije z družbeni- 
mi potrebami in možnostmi, hkrati pa ne zagotavljajo učinkovi- 
tosti vzgojnoizobraževalnega dela. 

Šole v sedanji ureditvi ne morejo uspešno zadovoljevati 
potreb združenega dela in širših interesov ter potreb družbene 
skupnosti niti rastočih zahtev mladine in delavcev po izobraže- 
vanju. Izobraževalne dejavnosti se nenačrtno širijo, vsebinska 
preobrazba pa ne napreduje skladno s splošnim družbenim 
napredkom. Zaostaja delovna, tehnična in kulturna vzgoja, 
učencem poklicnih šol pa sedanji programi in doseženo zna- 
nje ne omogočajo nadaljnjega izobraževanja in trajnega izpo- 
polnjevanja in usposabljanja na delu. 

Marksistična vzgoja in izobraževanje, osnove samoupravlja- 
nja, usposabljanje za splošni ljudski odpor in družbeno samo- 
zaščito so pomembne nove vsebine vzgojnoizobraževalnih 
programov srednjih in visokih šol, ki pase bodo lahko uspešno 
razvijale samo hkrati s samoupravnim povezovanjem in vklju- 
čevanjem vzgoje in izobraževanja v združeno delo. 

Mladina in odrasli se ne izobražujejo zmeraj v skladu s 
potrebami dela. Zlasti zaskrbljujoče je, da upada interes do 
izobraževanja za proizvodne poklice in da se hkrati povečuje 
pritisk na povečanje kapacitet ter nastajanje novih šol in novih 
smeri študija za neproizvodne poklice. 

Število delavcev, ki se izobražujejo ob delu, se stalno pove- 
čuje (v visokem šolstvu leta 1976/77 že 34,7%), medtem ko je 
izobraževanje iz dela še vedno izjema. Vendar je tudi za 
izobraževanje ob delu značilno, da delavci proizvodnih oziro- 
ma tehniških poklicev nadaljujejo izobraževanje za poklice 
administrativnih, organizacijskih, ekonomskih, pravnih in dru- 
gih družboslovnih smeri, kar je v nasprotju s sprejeto usmeri- 
tvijo v srednjeročnem planu SR Slovenije. 

Usmerjanje v izobraževanje in na delo še ni postala stalna 
naloga izobraževalnih in drugih organizacij združenega dela in 
se v sedanjem sistemu ne more v celoti uveljaviti. 

Štipendiranje in gradnjo domov za učence in Študente 
uspešno urejata dva družbena dogovora in samoupravni spo- 
razumi delavcev v združenem delu. Kljub temu pa delavci v 
združenem delu še nimajo odločilnega vpliva na to, da bi 
štipendija in nastanitev v domu pomembneje vplivala na zago- 
tavljanje kadrovskih potreb organizacij združenega dela in 
posameznih območij ter na odpravljanje socialnih razlik glede 
možnosti izobraževanja delavcev in njihovih otrok. 

Vse to terja korenito preobrazbo izobraževanja mladine in 
odraslih, da bo le-to zasnovano na samoupravljanju, izobraže- 
vanju ob delu in stalnem izobraževanju in izpopolnjevanju, 
usmerjanju ter planiranju in usklajevanju razvoja izobraževal- 
ne dejavnosti. To preobrazbo utemeljuje tudi napredek in 
aktivna vloga pedagoških ved in pedagoško-raziskovalnih 
organizacij ter potreba po posodabljanju vzgojnoizobraževal- 
nih programov in dejavnosti z izkušnjami in dosežki gospodar- 
skih in drugih družbenih dejavnosti. 
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Le korenita sprememba družbenega položaja vzgoje in izo- 
braževanja in njuna vključitev v združeno delo z uveljavljanjem 
novih družbenoekonomskih odnosov bo omogočila dosega- 
nje celovitih in posameznih ciljev v razvoju vzgoje in izobraže- 
vanja. Prispevek vzgoje in izobraževanja k ustvarjanju dohod- 
ka temeljnih organizacij združenega dela v materialni proi- 
zvodnji, k stalni rasti produktivnosti dela in k celovitemu 
družbenemu razvoju je podlaga za nove družbenoekonomske 
odnose, ki se bodo uveljavljali z neposredno svobodno menja- 
vo dela med izobraževalnimi organizacijami in uporabniki 
njihovih storitev ter s svobodno menjavo dela v okviru in po 
samoupravnih interesnih skupnostih za usmerjeno izobraže- 
vanje ter njihovih enotah ob šolah. 

III. RAZLOGI, KI UTEMELJUJEJO 
POTREBO PO IZDAJI ZAKONA 

Z družbenimi dokumenti o razvoju vzgoje in izobraževanja 
(Resolucija zvezne skupščine o razvoju vzgoje in izobraževa- 
nja na samoupravni podlagi - 1971, Sklepi in priporočila 
Skupščine SRS o idejni usmerjenosti vzgoje in izobraževanja 
- 1972, Resolucija X. kongresa ZKJ in VII. kongresa ZKS - 
1g74, Sklepi predsedstva CKZKJ o aktualnih idejnopolitičnih 
vprašanjih socialistične samoupravne preobrazbe vzgoje in 
izobraževanja - 1977, Sklepi in stališča predsedstva CK ZKS o 
nadalnji preosnovi vzgoje in izobraževanja - 1977) je bila 
izražena vloga in pomen vzgoje in izobraževanja za družbeni 
razvoj, za krepitev družbenoekonomske in politične moči 
delavskega razreda, za dvig splošne kulturne ravni in sociali- 
stične samoupravne zavesti delovnih ljudi in občanov. 

Iz teh družbenih izhodišč in iz ocene stanja na področju 
vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, iz stopnje razvoja 
socialističnih samoupravnih odnosov in proizvodnih sil ter iz 
vloge, ki jo imata vzgoja in izobraževanje pri oblikovanju 
svobodnega, vsestransko razvitega človeka, izhajajo zlasti 
naslednji razlogi za izdajo zakona: 

- da bo znanje več prispevalo k rasti proizvodnih sil in 
družbene produktivnosti dela ter razvijanju in poglabljanju 
samoupravnih odnosov, je potrebno vzgojnoizobraževalno 
dejavnost povezati v sistem samoupravnega združenega dela 
in uveljaviti svobodno menjavo dela tako, da bodo delavci v 
združenem delu mogli odločati o uresničevanju svojih in 
skupnih potreb po izobraževanju ter vrednotiti vzgojnoizobra- 
ževalno delo po vloženem družbeno potrebnem delu in po 
njegovem prispevku k povečanju produktivnosti dela ter k 
splošnemu družbenemu in kulturnemu napredku; 
- za uspešen razvoj samoupravnih socialističnih odnosov in 
hitrejše prenašanje novih spoznanj in tehnologije v proizvodne 
procese je potrebno zagotoviti, da bodo delavci v združenem 
delu, kot sestavino svojih planov dolgoročno načrtovali tudi 
celovite kadrovske in izobraževalne potrebe ter na tej podlagi 
odločali o politiki in razvoju vzgojnoizobraževalne dejavnosti, 
njeni vsebini in organizaciji ter s tem omogočili širšo in 
poglobljeno izobrazbo delavcev ter njihovo stalno izobraževa- 
nje in usposabljanje v skladu s potrebami dela in samouprav- 
ljanja; 

- da bo vsej mladini omogočena usposobitev za poklic ter 
čimzgodnejša vključitev v delo,'po pridobitvi delovnih izkušenj 
pa ponovna vključitev v izobraževanje iz dela oziroma ob delu; 

- v večini temeljnih organizacij združenega dela delavci še 
niso razvili načrtnega ugotavljanja potreb po izobraževanju'in 
delavcih v temeljnih organizacijah, po drugi strani pa jim 
ločenost vzgoje in izobraževanja od drugih področij združene- 
ga dela ne omogoča načrtovati in usmerjati razvoja vzgoje in 
izobraževanja na podlagi tekočih in razvojnih potreb svojih 
organizacij, posameznih področij združenega dela in celotne 
družbe; 

- sedanji sistem srednjega in visokega šolstva ne omogoča 
funkcionalnega povezovanja vseh stopenj in oblik izobraževa- 
nja ter izpopolnjevanja v poklicu; med seboj izolirani programi 
ne omogočajo racionalnega in učinkovitega povezovanja izo- 
braževanja in dela, zlasti pa ne trajnega izobraževanja in 
usposabljanja na delu in z delom; potrebno je zasnovati enovit 
sistem izobraževanja za delo in samoupravljanje, ki bo temeljil 
na stalnem izobraževanju in usposabljanju ter na izobraževa- 
nju ob delu, omogočal delovnim ljudem izobraževanje in 
napredovanje v skladu z doseženimi delovnimi in izobraževal- 
nimi rezultati, mladini pred vključitvijo v delo pa zagotavljal 
uresničevanje pravice do izobraževanja; 

- usmerjanje v izobraževanje ni organizirano sistematično 
in je pogosto razlog za izbiro neustreznih smeri, kar tudi 
zmanjšuje racionalnost in učinkovitost izobraževanja, zato ga 
je potrebno zasnovati kot celovito družbeno akcijo in omogo- 
čati tesnejše in zgodnejše povezovanje učencev in študentov z 
organizacijami združenega dela; 

- razdrobljenost zakonodaje, ki ureja izobraževanje za po- 
klice in delo na različnih stopnjah izobraževanja za mladino in 
odrasle, narekuje potrebo, da se oblikuje enotna normativna 
ureditev te dejavnosti, ki bo usklajena z določbami zakona o 
združenem delu ter bo izhajala iz spoznanj, dosežkov in 
izkušenj pedagoške znanosti oziroma vzgojnoizobraževalne in 
samoupravne prakse. 

IV. NAČELA, NA KATERIH NAJ ZAKON 
TEMELJI, VSEBINA ZAKONA IN 
BISTVENE PREDLAGANE REŠITVE 

V skladu s sprejetimi družbenimi stališči o samoupravni 
preobrazbi vzgoje in izobraževanja naj zakon v celokupnosti 
dohodkovnih odnosov v združenem delu pospeši uveljavljanje 
svobodne menjave dela; omogoči naj uresničevanje pravic in 
odgovornosti delavcev v združenem delu, da odločajo o zago- 
tavljanju svojih osebnih, skupnih in najširših družbenih potreb 
po izobraževanju. 

Za uresničevanje svojih in skupnih ter širših družbenih 
potreb po izobraževanju organizirajo delavci v temeljnih orga- 
nizacijah izobraževanje za delo in samoupravljanje na osnovah 
usmerjanja, izobraževanja z delom in na delu, povezano z 
uvajanjem novih dosežkov znanosti in tehnike. 

Usmerjeno izobraževanje se uresničuje s stalnim povezova- 
njem usposabljanja na delu in z delom, izobraževanja ter 
izpopolnjevanja mladine in odraslih v skladu s tekočimi in 
razvojnimi potrebami temeljnih organizacij ter v skladu z 
razvojem posameznih področij združenega dela oziroma 
strok, z razvojem in potrebami po izobraževanju občanov v 
krajevni skupnosti, občini terširšem območju in celotni družbi. 

Zakon naj uveljavi povezanost vseh oblik uresničevanja 
usmerjenega izobraževanja ter naj določi, da usmerjeno izo- 
braževanje temelji na stalnem izobraževanju, izpopolnjevanju 
in usposabljanju delavcev in delovnih ljudi ter omogoča uve- 
ljavljanje izobraževanja ob delu in iz dela kot osnovne in 
prevladujoče oblike izobraževanja. V ta namen naj zlasti določi 
pravice in odgovornosti delavcev v temeljnih organizacijah, da 
ugotavljajo in usklajujejo svoje in skupne izobraževalne potre- 
be in interese, določajo vsebino, obseg in organizacijo vzgoj- 
noizobraževalne dejavnosti ter uresničujejo medsebojna ra- 
zmerja v zvezi z uresničevanjem pravic do izobraževanja. 
Zakon naj določi temeljna načela, na podlagi katerih bodo 
delavci v temeljnih organizacijah samoupravno urejali uresni- 
čevanje svojih, skupnih in družbenih interesov in potreb po 
izobraževanju ter opredelili bistvene družbene smotre in nalo- 
ge, izhodišča za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov, načela za organizacijo in izvajanje vzgojnoizobraževalne 
dejavnosti, oblike usmerjanja mladine in zaposlenih delavcev 
ter možne poti za čimbolj racionalno, učinkovito, prožno in 
povezano izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje. 

Glede na to naj bi zakon določil skupne temelje za uveljavlja- 
nje družbenoekonomskih odnosov. Določi naj načela za načr- 
tovanje in uresničevanje izobraževalnih potreb združenega 
dela; naloge, programsko strukturo in organiziranost izobra- 
ževalne dejavnosti na osnovah samoupravljanja; položaj, pra- 
vice in obveznosti vseh udeležencev v usmerjenem izobraže- 
vanju ter tudi nadzor nad zakonitostjo dela izobraževalnih 
organizacij in nad uresničevanjem vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramov. 

Zakon naj opredeli usmerjeno izobraževanje kot stalno po- 
vezan in prepleten proces izobraževanja in dela, ki se uresni- 
čuje v izobraževalnih in drugih organizacijah združenega dela 
z izobraževanjem in usposabljanjem na delu in z delom, z 
izobraževanjem za poklice oziroma za opravljanje določenih 
del in nalog in izpopolnjevanjem v poklicih. 

Zlasti naj zakon določi, da delavci v temeljnih organizacijah 
združenega dela, kot neločljiv del uresničevanja svojih pravic 
in odgovornosti za celovito družbeno reprodukcijo, zagotav- 
ljajo možnosti za izobraževanje v skladu s potrebami svoje 
temeljne organizacije in celotne družbe in s tem uveljavi 
odločilno vlogo delavcev v združenem delu pri odločanju o 
vsebini in obsegu izobraževalne dejavnosti. Delavci vtemeljnih 
organizacijah združenega dela naj v okviru načrtovanega 
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razvoja svojih organizacij in celotne družbe načrtujejo tudi 
razvoj usmerjenega izobraževanja s tem, da na podlagi predvi- 
denega tehnološkega in samoupravnega razvoja ugotavljajo 
potrebe po znanju in delavcih, načrtujejo obseg in razmestitev 
usmerjenega izobraževanja, spremljajo razvoj zaposlenih de- 
lavcev ter jih v skladu z razvojnimi potrebami dela, njihovimi 
sposobnostmi, interesi in nagnjenji ter doseženimi delovnimi 
rezultati usmerjajo v izobraževanje ob delu in iz dela. 

Družbenoekonomski položaj delavcev na področju usmerje- 
nega izobraževanja in vzgoje temelji na njihovem deležu k 
uresničevanju skupnih ciljev združenega dela, k razvoju druž- 
be v celoti oziroma k zadovoljevanju osebnih in skupnih potreb 
in interesov delavcev in občanov. Delavci v temeljni izobraže- 
valni organizaciji pridobivajo dohodektemeljne organizacije iz 
celotnega prihodka, ki ga ta ustvari s svobodno menjavo dela 
neposredno ali po samoupravni interesni skupnosti za usmer- 
jeno izobraževanje oziroma v njej in v drugih samoupravnih 
interesnih skupnostih ter iz dohodka drugih temeljnih organi- 
zacij, glede na to, koliko so s svojim delom prispevali k dvigu 
produktivnosti celotnega družbenega dela in dohodka ter dela 
in dohodka posamezne organizacije združenega dela. 

Delavci v temeljni izobraževalni organizaciji pridobivajo do- 
hodek tudi iz osebnega dohodka delavcev ali iz dohodka 
oziroma prihodka drugih delovnih ljudi, katerih potrebe in 
interese zadovoljujejo. 

Delavci v temeljnih organizacijah izvajalcev vzgojnoizobra- 
ževalne dejavnosti pridobivajo dohodek s svobodno menjavo 
dela iz celotnega prihodka, ki ga temeljna organizacija ustvari, 
na podlagi samoupravno dogovorjenega povračila za izvajanje 
vzgojnoizobraževalnih programov ali nadrugi podlagi vskladu 
s samoupravnim sporazumom. 

Delavci v temeljnih organizacijah uporabnikov skupaj z 
delavci v temeljnih organizacijah izvajalcev izobraževalne de- 
javnosti ustanavljajo samoupravne interesne skupnosti za 
usmerjeno izobraževanje ter v njih uresničujejo svobodno 
menjavo dela, združujejo delo in delovna sredstva ter skupaj in 
v skladu s skupnimi interesi odločajo o opravljanju vzgojnoizo- 
braževalne dejavnosti. S samoupravnimi sporazumi o temeljih 
plana se uporabniki in izvajalci vzgojnoizobraževalnih storitev 
sporazumevajo zlasti o vrstah, obsegu in kakovosti vzgojnoi- 
zobraževalnih storitev, o razmestitvi dejavnosti ter o pogojih 
svobodne menjave defa in ukrepih za združevanje sredstev. 

Organizacije združenega dela, ki imajo skupne izobraževal- 
ne interese, naj skupaj z ustreznimi izobraževalnimi in razisko- 
valnimi organizacijami oblikujejo skupne organe za načrtno in 
usklajeno ugotavljanje vzgojnoizobraževalnih in kadrovskih 
potreb ter za sodelovanje pri načrtovanju razvoja in vsebine 
vzgojnoizobraževalne dejavnosti na posameznih področjih 
združenega dela oziroma strokah. Taki organi naj bi sodelovali 
v okviru posebnih izobraževalnih skupnosti, gospodarske 
zbornice, sestavljenih organizacij združenega dela, interesnih 
skupnosti gospodarstva ter v drugih oblikah združenega dela. 

Zakon naj uveljavi usmerjanje mladine in odraslih v skladu z 
njihovimi sposobnostmi, interesi in doseženimi rezultati v 
izobraževanju in na delu ter v skladu z družbenimi potrebami. 
Zato naj omogoči, da bodo delavci v samoupravnih organizaci- 
jah in skupnostih vskladu s svojimi potrebami že pred vstopom 
v delovno razmerje usmerjali mladino in omogočali študen- 
tom, da se seznanijo z delom v poklicu in občasno sodelujejo v 
delovnem procesu, da bi tako že med izobraževanjem prišlo do 
čim tesnejših stikov med študenti, ki jih delovna organizacija 
pošilja v izobraževanje za določene poklice, in delavci. Smoter 
celotne vzgoje, izobraževanja in usposabljanja je osvobajanje 
dela in delovnega človeka s stalnim razvijanjem njegovih 
ustvarjalnih delovnih sposobnosti za poglabljanje in humani- 
zacijo socialističnih samoupravnih odnosov, za rast produktiv- 
nosti dela in za soustvarjanje dosežkov kulture ter spoznanj 
znanosti in tehnike. Pravica in dolžnost delovnih ljudi in 
občanov do stalnega izobraževanja naj se v zakonu izraža v 
sistemu in organizacijskih oblikah izobraževanja, ki morajo 
stalno izobraževanje spodbujati in omogočati, ter v vsebini in 
metodah vzgojnoizobraževalnega dela, ki morajo mladino in 
odrasle zanj usposabljati. 

Bistvene družbene smotre uresničuje usmerjeno izobraže- 
vanje z oblikovanjem celovite osebnosti za delo in samouprav- 
ljanje, z razvijanjem odnosa do dela kot temeljne vrednote ter z 
razvijanjem in oblikovanjem posebnih delovnih sposobnosti in 
spretnosti, potrebnih za uspešno opravljanje dela; z razvija- 
njem odnosa do skupnosti jugoslovanskih narodov in naro- 
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dnosti ter solidarnosti z delavskimi in drugimi naprednimi 
gibanji v svetu. 

Zato naj zakon zagotovi, da bosta vsebina vzgojnoizobraže- 
valnih programov in organizacija vzgojnoizobraževalne dejav- 
nosti temeljila na marksizmu kot teoriji ter revolucionarni 
ideologiji in praksi delavskega razreda, ter na zgodovinskih 
ciljih delavskega razreda in njegovi vodilni vlogi v celotnem 
družbenem razvoju. Uveljavljati mora dosežke sodobne zna- 
nosti, tehnike in kulture, razvijati sposobnost za njihovo upora- 
bo v delovnem procesu ter ustrezati potrebam po delavcih, ki 
jih načrtuje združeno delo v SR Sloveniji. 

Samoupravljanje naj zakon opredeli kot načelo, vsebino in 
metodo dela ter kot temeljni odnos med učitelji in udeleženci 
izobraževanja. Vzgojnoizobraževalni proces mora nenehno 
poglabljati sodelovanje učiteljev in drugih udeležencev izobra- 
ževanja ter z razvijanjem sodobnih oblik skupinskega in samo- 
stojnega dela omogočiti mladini in odraslim aktivno in ustvar- 
jalno sodelovanje pri osvajanju, razvijanju in uporabi znanja, 
pri oblikovanju socialnih, moralnih in estetskih vrednot ter jih s 
tem pripravljati in motivirati za stalno spremljanje novega 
znanja, povečanje strokovne in delovne usposobljenosti ter za 
trajno osebno kulturno rast. 

V vzgojnoizobraževalnem delu si mora študent hkrati z 
razvijanjem in oblikovanjem posebnih delovnih sposobnosti in 
spretnosti za vključitev v delo razviti tudi interes in sposobnosti 
za stalno spremljanje in uporabo novih dosežkov znanosti in 
tehnike, ustvarjalno uporabo marksizma, za kritičen odnos do 
stvarnosti in zavzetost za njeno spreminjanje ter se razvojni 
stopnji primerno tudi uvajati v raziskovalno delo. 

Programska struktura in organizacija 
dejavnosti usmerjenega izobraževanja 

Z novo zakonsko ureditvijo je potrebno v skladu z družbeni- 
mi smotri in položajem te dejavnosti zasnovati enoten, prožen 
in odprt sistem izobraževanja za delo in za samoupravljanje, ki 
bo temeljil na načelu stalnega izobraževanja kot pravici in 
dolžnosti delovnega človeka. Izobraževanje za delo in opravila 
in v združenem delu opredeljene poklice1 vseh stopenj zahtev- 
nosti dela ter izpopolnjevanje v teh poklicih naj zakon obravna- 
va kot sestavni del enotnega vzgojnoizobraževalnega sistema 
v SR Sloveniji, ki temelji na programu obveznega osemletnega 
osnovnega šolanja ter obsega celotno vzgojo in izobraževanje 
po osnovnošolski obveznosti. Izvaja se po vzgojnoizobraževal- 
nih programih, ki se oblikujejo na podlagi splošnih družbenih 
potreb in vrednot, zahtev razvoja stroke ter potreb, ki izhajajo 
iz dosežene stopnje in načrtovanega razvoja tehnologije in 
organizacije delovnih procesov. Izobraževanje za sorodne 
poklice in izpopolnjevanje v teh poklicih na vseh stopnjah 
zahtevnosti tvori smer izobraževanja. 

V skladu z doseženim družbenim, gospodarskim in kultur- 
nim razvojem naj usmerjeno izobraževanje zagotavlja vsem 
delavcem in delovnim ljudem skupno vzgojnoizobraževalno 
osnovo na začetku usmerjenega izobraževanja. S tem naj 
omogoči preraščanje dosedanjih velikih razlik med programi 
posameznih vrst srednjih šol, študentom pa omogoči bolj 
izenačene možnosti za nadaljnje izobraževanje in izpopolnje- 
vanje. 

Trajanje izobraževanja za posamezne poklice naj se določi z 
vzgojnoizobraževalnim programom glede na stopnjo zahtev- 
nosti; zakon naj določi zgornje meje trajanja izobraževanja po 
programih posamezne stopnje zahtevnosti, da prepreči po- 
daljševanje izobraževanja. Zakon naj uveljavi načelo, da vzgoj- 
noizobraževalne programe skupno oblikujejo uporabniki ka- 
drov in delavci izobraževalnih organizacij. Programi usmerje- 
nega izobraževanja naj bi se pripravljali po enotni metodologi- 
ji. 

Studenti, ki želijo spremeniti smer izobraževanja, morajo 
dopolniti tista znanja, ki so nujno potrebna za uspešno nada- 
ljevanje izobraževanja. Pogoj za vključitev v izobraževanje po 
najzahtevnejših programih, ki po značaju ustrezajo sedanjemu 
visokošolskemu študiju, je opravljen izpit, katerega obseg in 
zahtevnost vsebine se opredeli z izobraževalnim programom. 
V načelu lahko postane študent na katerikoli stopnji vsakdo, ki 

1 S poklicem označujemo smiselno zaokroženo celoto znanj, sposobnosti, 
spretnosti in navad, ki si jih pridobi posameznik z izobraževanjem in z delom ter 
mu omogoča opravljanje vrste sklopov del In nalog, ki po vsebini in zahtevnosti 
ustrezajo doseženi izobrazbi In usposobljenosti. 
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pred ustrezno komisijo dokaže, da obvlada določeno teoretič- 
no in praktično zahtevano znanje. 

Programe izobraževanja za poklice uresničujejo izoizobra- 
ževalne in druge organizacije, ki izpolnjujejo določene pogoje. 
Izobraževalna organizacija lahko sklene za realizacijo dela 
programa ustrezne dogovore z drugimi organizacijami. 

Zakon naj določi načela za organizacijo vzgojnoizobraževal- 
nega dela in enotno uredi samo nekatere nujne okvire. Predpi- 
še naj temeljne norme za preverjanje in ocenjevanje znanja ter 
o napredovanju študentov in o preusmerjanju oziroma presto- 
panju. 

Samoupravno organiziranje 
vzgojnoizobraževalne dejavnosti 
V skladu s temeljnimi načeli naj zakon opredeli izobraževalno 
temeljno organizacijo združenega dela kot osnovno obliko 
združevanja dela za opravljanje vzgojnoizobraževalne dejav- 
nosti. Izobraževalna temeljna organizacija je funkcionalna 
celota, sposobna za pedagoško učinkovito in racionalno izva- 
janje vzgojnoizobraževalnih programov za sorodne poklice na 
različnih stopnjah zahtevnosti ter je organizirana tako, da 
omogoča svobodno menjavo dela z ustreznimi področji zdru- 
ženega dela in usmerjanje študentov med izobraževanjem. 

Glede na značilnost dela naj zakon predpiše posebne pogoje 
za ustanavljanje oziroma prenehanje dela izobraževalne orga- 
nizacije in s tem zagotovi, da bo njihovo ustanavljanje v skladu 
z družbenimi plani izobraževalne dejavnosti in z dolgoročnimi 
potrebami po kadrih. 

O izobraževalnih organizacijah se„vodi razvid. Z vpisom v 
razvid na podlagi izpolnjenih pogojev po tem zakonu pridobi 
izobraževalna organizacija pravico izdajati spričevala z občo 
veljavnostjo. 

Za uspešno uresničevanje družbenih vzgojnoizobraževalnih 
smotrov se izobraževalne temeljne in delovne organizacije 
povezujejo in združujejo ter sodelujejo med seboj in s temeljni- 
mi organizacijami združenega dela zainteresiranih uporabni- 
kov. 

Izobraževalno temeljno organizacijo upravljajo delavci sku- 
paj s študenti, v primerih, ko izobraževalne organizacije vklju- 
čujejo tudi mladino pred polnoletnostjo pa tudi starši otrok; v 
zadevah posebnega družbenega pomena (določenih s tem 
zakonom) pa enakopravno soodločajo delegati ustanoviteljev 
in uporabnikov njene dejavnosti ter delegati organov družbe- 
nopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij. S 
samoupravnimi akti izobraževalnih organizacij se podrobneje 
določijo oblike in način uresničevanja samoupravnih pravic 
delavcev in študentov. 

Svete izobraževalnih organizacij tvorijo delegati delavcev, 
študentov in uporabnikov. Zakon in samoupravni akti izobra- 
ževalnih organizacij naj določijo sestavo, način delegiranja in 
način odločanja tako, da bodo uporabniki praviloma delegirali 
svoje delegate iz zbora uporabnikov enote izobraževalne 
skupnosti, ki se v skladu s samoupravnim sporazumom o 
ustanovitvi skupnosti oblikuje pri izobraževalni organizaciji. 
Zakon naj tudi določi, v katerih zadevah soodločajo delegati 
uporabnikov. 

Zakon naj določi postopek in način imenovanja individual- 
nih ali kolegijskih poslovodnih organov in nekatera načela za 
notranjo organizacijo. 

Pravice in dolžnosti udeležencev 
izobraževanja 

Zakon naj opredeli osebe, ki se izobražujejo za poklice kot 
študente, drugi udeleženci pa so osebe, ki se izobražujejo po 
programih izpopolnjevanja v poklicu. 

Zakon določa temeljne pravice in dolžnosti študentov ter 
drugih udeležencev, podrobneje pa naj to urejajo samoupravni 
akti izobraževalnih organizacij. Pri tem izhaja iz stališča, da so 
študenti in drugi udeleženci aktivni subjekti v vzgojnoizobra- 
ževalnem procesu. 

Študent se vključi v izobraževanje po vzgojnoizobraževal- 
nem programu z vpisom v izobraževalno organizacijo ob 
pogojih, ki jih v skladu s tem zakonom in splošnimi samouprav- 
nimi akti določijo uporabniki skupaj z izvajalci v samoupravnih 
interesnih skupnostih za usmerjeno izobraževanje. V začetne 
letnike vzgojnoizobraževalnih programov določene stopnje 

zahtevnosti se študenti vpisujejo na podlagi razpisa. Izobraže- 
valna organizacija uskladi razpis s posebno izobraževalno 
skupnostjo in ustanoviteljem. 

V primerih, ko je za izobraževanje po določenem programu 
več kandidatov, kot znaša zmogljivost izobraževalne organiza- 
cije oziroma družbene potrebe po delavcih ustreznega pokli- 
ca, se ti izberejo na podlagi kriterijev in meril, samoupravno 
dogovorjenih v pristojni izobraževalni skupnosti. Zakon naj 
določi, pod katerimi pogoji imajo pri izbiri prednost kandidati, 
ki jih v izobraževanje pošiljajo organizacije združenega dela. 

Učitelji in sodelavci 
Zakon naj glede na njihove obveznosti in odgovornosti v 

vzgojnoizobraževalnem procesu opredeli delavce izobraževal- 
nih organizacij kot učitelje in sodelavce. Glede na zahtevnost 
vzgojnoizobraževalnih programov za poklice naj predpiše po- 
sebne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati učitelji in sodelavci. To 
so stopnja izobrazbe, potrebna pedagoška znanja, delovne 
izkušnje ter zavzetost in družbena aktivnost pri graditvi sociali- 
stične samoupravne družbe. Posamezen vzgojnoizobraževalni 
program za poklic pa naj določa ustrezno smer izobrazbe za 
učitelje in sodelavce, ki lahko izvajajo tak program. 

Zakon naj omogoči strokovnjakom iz proizvodnje sodelova- 
nje v vzgojnoizobraževalni dejavnosti, učiteljem pa pravico do 
občasne prakse in dopolnilnega izobraževanja in usposablja- 
nja na ustreznem proizvodnem delu. 

Učitelji in sodelavci naj sklepajo delovna razmerja na podla- 
gi objave oziroma javnega razpisa, za izvajanje programov, ki 
ustrezajo programom sedanjih višjih in visokih šol pasi morajo 
učitelji in sodelavci predhodno pridobiti tudi ustrezen naziv v 
skladu z zakonom in s splošnim samoupravnim aktom izobra- 
ževalnih organizacij (habilitacija). 

Zakon naj opredeli temeljne sestavine delovne obveznosti 
učiteljev in sodelavcev, ki obsegajo: neposredno delo s štu- 
denti (pouk, seminarji, predavanja, vaje, praktično delo itd ), 
drugo delo v okviru vzgojnoizobraževalne dejavnosti ter pri- 
pravo na delo. 

Zakon naj opredeli obveznosti izobraževalnih organizacij za 
uvajanje pripravnikov za učitelje in sodelavce tako, da bodo 
pripravništvo, mentorstvo in priprava za strokovni izpit pove- 
zani v celoto. Zakon naj zahteva obvezno stalno izpopolnjeva- 
nje učiteljev in sodelavcev ter medsebojno sodelovanje izobra- 
ževalnih organizacij pri organiziranju in izvajanju tega izpopol- 
njevanja. 

Nadzor nad zakonitostjo dela in nad 
izvajanjem vzgojnoizobraževalnih 
programov 

Zakonitost dela izobraževalnih organizacij naj nadzorujejo 
za vzgojo in izobraževanje pristojni upravni organi. 

Nadzor nad uresničevanjem vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov obsega tudi nadzor nad uresničevanjem s tem zakonom 
določenih družbenih smotrov in nalog usmerjenega izobraže- 
vanja v skladu z zakonom in odločitvami samoupravnih intere- 
snih skupnosti za usmerjeno izobraževanje. 

Prehodne določbe 
V prehodnih določbah naj zakon uredi zlasti način, postopek 

in dinamiko uvajanja preobrazbe sistema in vsebine sedanjega 
srednjega in visokega šolstva v nov celovit sistem v skladu s 
tem zakonom. 

V. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH 
OBVEZNOSTI 

Uvajanje usmerjenega izobraževanja bo omogočalo, da bo- 
do delavci v samoupravnih organizacijah in skupnostih načr- 
tovali obseg, vsebino in organizacijo izobraževalne dejavnosti 
v skladu s svojimi potrebami in v skladu z možnostmi združe- 
nega dela kot sestavino načrtovanja celovite reprodukcije. Na 
podlagi zakona delavci v samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih odločajo o sestavinah, razvoju in obsegu dejavnosti 
usmerjenega izobraževanja, ki vplivajo na obseg potrebnih 
sredstev. Zato ni mogoče ob sprejemanju zakona vnaprej 
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oceniti, kakšne spremembe v obsegu in strukturi materialnih 
obveznosti bodo nastopile z uveljavljanjem zakona. 

V skladu z družbenim planom SR Slovenije za obdobje 
1976-1980, ki je opredelil pospešen razvoj usmerjenega izo- 
braževanja kot prednostno nalogo v tem obdobju, so delavci v 
temeljnih organizacijah s samoupravnimi sporazumi o teme- 
ljih plana samoupravnih interesnih skupnosti 1976-1980 pre- 
dvideli, da bo potrebno zaradi zagotavljanja višje izobrazbene 
ravni učencev poklicnih šol, razširjanja obsega izobraževanja 
za deficitarne proizvodne poklice, zlasti izobraževanja ob delu, 
večje skladnosti izobraževalnih programov s potrebami zdru- 
ženega dela, zagotovitve materialne osnove za obrambno 
vzgojo, izenačevanje osebnih dohodkov delavcev na področju 

vzgoje in izobraževanja in za naložbe v nekatere nove zmoglji- 
vosti predvideti v letih 1978-1980 povečanje sredstev v ta 
namen, in sicer v obsegu, ki je določen s temi sporazumi. 

Zadovoljevanje kadrovsko-izobraževalnih potreb združene- 
ga dela v skladu s predlaganim zakonom pa bo pomenilo za 
samoupravne organizacije in skupnosti nekatere nove naloge, 
zlasti v zvezi z načrtovanjem izobraževalnih potreb in potreb 
po kadrih, oblikovanjem in sprejemanjem izobraževalnih pro- 
gramov, pedagoških in drugih normativov, mrežo usmerjene- 
ga izobraževanja itd. Tudi te naloge so deloma že,zajete v 
samoupravnih sporazumih o osnovah planov za srednjeročno 
obdobje. 

Zakon ne bo povzročil novih obveznosti za republiški prora- 
čun. 

Teze za zakon o usmerjenem 

izobraževanju 

1. DRUŽBENA VLOGA IN POLOŽAJ 
IZOBRAŽEVANJA ZA DELO IN 
SAMOUPRAVLJANJE VZDRUŽENEM 
DELU 

1 Delavci in delovni ljudje, združeni v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela ter drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih (v nadaljnjem besedilu: delavci v temeljnih organi- 
zacijah), imajo pravico in odgovornost, da razvijajo svoje 
delovne in ustvarjalne sposobnosti ter s tem pospešujejo 
razvoj proizvajalnih sil in rast produktivnosti dela, razvijajo in 
pospešujejo socialistične samoupravne odnose ter kulturni 
napredek posameznika in celotne družbe. 

Delavci v temeljnih organizacijah uresničujejo te pravice in 
odgovornosti tako, da samoupravno načrtujejo izobraževalne 
in kadrovske potrebe, skrbijo za svoje stalno izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje v skladu s tekočimi in razvoj- 
nimi potrebami dela in samoupravljanja ter z združevanjem 
dela in sredstev po načelih vzajemnosti in solidarnosti v 
svobodni menjavi dela zagotavljajo možnosti za izobraževanje. 

2 Da bi omogočili skladen, celovit in hitrejši razvoj proizvo- 
dnih sil in socialističnih samoupravnih odnosov, stalno pove- 
čevanje izobrazbe in delovne usposobljenosti delavcev in 
delovnih ljudi ter uresničevanje pravice do izobraževanja, 
prevzemajo delavci v temeljnih organizacijah odgovornost za 
preobrazbo vzgojnoizobraževalnega sistema in za oblikovanje 
celovite politike zadovoljevanja osebnih, skupnih in širših 
družbenih potreb po izobraževanju, izpopolnjevanju in uspo- 
sabljanju za delo in samoupravljanje s tem, da zlasti: 

- na podlagi razvojnih potreb svojih temeljnih organizacij 
in celotne družbe ugotavljajo tekoče in dolgoročne potrebe po 
znanju in delavcilr, načrtujejo prenašanje novega znanja v 
delovni proces in na tej podlagi načrtujejo in uresničujejo 
izobraževanje in usposabljanje delavcev na delu in z delom ter 
v skladu s potrebami dela, sposobnostmi, interesi in nagnjenji 
posameznikov ter doseženimi delovnimi in izobraževalnimi 
rezultati usmerjajo delavce in mladino v izobraževanje in 
izpopolnjevanje; 

- oblikujejo vsebino vzgoje in izobraževanja, zasnovano na 
marksizmu, razvoju znanosti in tehnike, potrebah delovnega 
procesa in socialističnega samoupravljanja ter sprejemajo 
vzgojnoizobraževalne programe; 

- s samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori na- 
črtujejo dolgoročen razvoj vzgojnoizobraževalne dejavnosti 
usmerjenega izobraževanja, določajo pogoje svobodne me- 
njave dela, potrebna sredstva za uresničevanje načrtovane 
vzgojnoizobraževalne dejavnosti ter ukrepe za njihovo združe- 
vanje; 

1 S »potrebami po znanju« označujemo v teh tezah vrsto in obseg znanj, 
sposobnosti, delovnih spretnosti in navad, ki si jih mora pridobiti oziroma razviti 
delavec, da bi lahko uspešno opravljal določena dela in naloge, obvladoval 
spremembe v tehnologiji in organizaciji delovnih procesov ter se aktivno in 
ustvarjalno vključeval v samoupravne odnose na vseh ravneh samoupravne 
organiziranosti. 

Skupne tekoče in dolgoročne potrebe OZD po znanju ter vsebine, ki izhajajo iz 
iirših družbenih potreb in vrednot, tvorijo osnovo za oblikovanje programov 
Izobraževanja za poklice in programov za izpopolnjevanje v poklicu. 

- z razporejanjem dohodka v temeljnih organizacijah ter z 
združevanjem dela in sredstev usklajujejo celovite družbene 
potrebe po izobraževanju z možnostmi združenega dela ter 
vzajemno in solidarno zagotavljajo uresničevanje načrtovane- 
ga obsega izobraževanja za poklice, izpopolnjevanje v poklicih 
v skladu s sprejeto družbeno politiko, družbenimi načrti in 
razvojnimi usmeritvami, določenimi z družbenimi dogovori in 
samoupravnimi sporazumi ter v okviru materialnih stroškov 
zagotavljajo trajno strokovno izobraževanje in usposabljanje 
delavcev v skladu s sprotnimi potrebami delovnega procesa; 

- s svobodno menjavo dela neposredno z delavci izobraže- 
valnih organizacij ali prek in v okviru samoupravnih interesnih 
skupnosti za usmerjeno izobraževanje in njihovih enot razvija- 
jo celovito izobraževanje za poklic ter trajno izpopolnjevanje v 
poklicih, upoštevajoč skupne in širše družbene potrebe ter 
interese po izobraževanju, tako da omogočajo stalen razvoj 
posameznih področij združenega dela in družbe kot celote. 

Za uresničevanje svojih pravic in odgovornosti za izobraže- 
vanje se delavci v temeljnih organizacijah samoupravno orga- 
nizirajo tako, da si omogočajo in zagotavljajo stalen vpliv na 
vsebino, organizacijo in uresničevanje izobraževalne dejavno- 
sti. 

3 Vzgoja in izobraževanje za delo in samoupravljanje temelji 
na: 

- marksizmu kot znanstveni teoriji ter revolucionarni ideo- 
logiji in praksi delavskega razreda v graditvi socialistične 
samoupravne družbe; 

- zgodovinskih ciljih ter vodilni vlogi delavskega razreda v 
ekonomskem, socialnem in kulturnem razvoju; 

- upoštevanju človekove osebnosti in pospeševanju njene- 
ga celovitega razvoja; 

- zmanjševanju vpliva socialnih in drugih neenakosti pri 
uresničevanju možnosti za izobraževanje delavcev in mladine; 

- programu obveznega osnovnega šolanja in trajnem 
usmerjanju mladine in delavcev; 

- trajnemu izobraževanju ter povezovanju dela in izobraže- 
vanja; 

- stalnem usklajevanju vsebine, organizacije in metod 
vzgojnoizobraževalnega dela s potrebami človeka in dela, 
razvojem samoupravnih družbenoekonomskih odnosov ter 
dosežki in razvojem znanosti, tehnike in kulture; 

- zasnovi splošne ljudske obrambe in družbene samoza- 
ščite skupnosti narodov in narodnosti Jugoslavije, delovnih 
ljudi in občanov. 

4 Usmerjeno izobraževanje s celotno svojo dejavnostjo kot 
sestavina združenega dela uresničuje naslednje bistvene druž- 
bene smotre; 

- oblikuje celovito osebnost za delo in samoupravljanje 
glede na potrebe združenega dela in celotne družbe, oblikujoč 
s tem socialističnega samoupravno in strokovno aktivnega 
delavca, njegov kritičen odnos do stvarnosti in pripravljenost 
za njeno spreminjanje; 

- prispeva k razvoju ustvarjalnih sil družbe, k večji produk- 
tivnosti dela ter rasti dohodka in družbenega proizvoda, s 
čimer ustvarja pogoje za hitrejšo rast materialne osnove socia- 
listične družbe; 
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. - prispeva k dvigu kulturne ravni delavcev in delovnih ljudi, 
k uveljavljanju in razvijanju samoupravnega socializma, socia- 
lističnega humanizma, etike in patriotizma, prispeva k utrjeva- 
nju bratstva, enotnosti in enakopravnosti jugoslovanskih naro- 
dov in narodnosti, neguje revolucionarno tradicijo in krepi 
pripravljenost in samozaščito skupnosti jugoslovanskih naro- 
dov in narodnosti; 

- razvija vrednote sožitja, miru in sodelovanja med narodi, 
vrednote solidarnosti z delavskimi in drugimi naprednimi giba- 
nji v svetu ter vrednote, ki izhajajo iz pravice vsakega naroda, 
da samostojno odloča o svojem razvoju. 

5 Bistveni družbeni smotri izobraževanja za delo in samou- 
pravljanje se uresničujejo v združenem delu zlasti: 

- z ugotavljanjem potreb po izobraževanju, načrtovanjem 
izobraževanja in usposabljanja delavcev ter s samoupravnim 
določanjem vzgojnoizobraževalnih programov, s katerimi se 
opredeljujejo smeri, oblike in vsebina izobraževanja in uspo- 
sabljanja; 

- z uveljavljanjem družbenoekonomskih odnosov na pod- 
lagi svobodne menjave dela neposredno ter v okviru in prek 
samoupravnih interesnih skupnosti za izobraževanje, oziroma 
njihovih enot in temeljnih skupnosti za posamezna področja 
izobraževanja; 

- z usklajevanjem vzgojnoizobraževalnih potreb in intere- 
sov med posameznimi področji združenega dela ter z interesi 
in potrebami celotne družbe in osebnimi interesi in potrebami 
delavcev; 
- z razvijanjem vzgojnoizobraževalnega dela na podlagi 

marksistične znanosti, delovne in politehnične vzgoje in naj- 
novejših dosežkov posamezne panoge ali stroke ter na podlagi 
samoupravljanja kot vsebine in metode vzgojnoizobraževalne- 
ga dela; 

- z rednim in sistematičnim izobraževanjem in usposablja- 
njem za poklice, ki se nadaljuje s trajnim izobraževanjem in 
usposabljanjem z delom, na delu in ob delu; 

- z načrtnim vsestranskim razvijanjem osebnosti ter z razvi- 
janjem potrebnih delovnih sposobnosti, spretnosti in delovnih 
navad mladine in odraslih, ki temelji na delovni vzgoji v 
osnovni šoli, usmerjanju v delo in v izobraževanje za poklic in 
čim zgodnejšem vključevanju mladine v delo z upoštevanjem 
posebnosti posameznih smeri izobraževanja; 

- z usmerjanjem mladine v osnovni šoli in med izobraževa- 
njem za poklice ter z usmerjanjem delavcev v izpopolnjevanje 
in usposabljanje na delu in v izobraževanje za zahtevnejše 
poklice ob delu in iz dela; 

- s povezovanjem vseh oblik in stopenj izobraževanja mla- 
dine in odraslih ter vseh sistematičnih oblik usposabljanja in 
uvajanja v delo; 

- s samoupravnim organiziranjem delavcev in udeležencev 
v vzgojnoizobraževalnih dejavnostih in njihovim povezova- 
njem, združevanjem in sodelovanjem z delavci temeljnih orga- 
nizacij uporabnikov njihovih storitev ter z drugimi organizaci- 
jami, s katerimi skupno uresničujejo določene naloge; 

- s povezovanjem in vključitvijo vseh izobraževalnih orga- 
nizacij (srednjih, višjih in visokih šol, delavskih univerz in 
drugih organizacij za izobraževanje odraslih) v enovit in med- 
sebojno programsko povezan sistem izobraževanja in uspo- 
sabljanja, ki temelji na izobraževanju ob delu in iz dela; 

- z organiziranjem in pospeševanjem raziskovalnega, stro- 
kovnega in razvojnega dela za potrebe usmerjenega izobraže- 
vanja. 

6 Delavci v temeljnih organizacijah zadovoljujejo svoje 
osebne, skupne in širše družbene potrebe in interese po 
izobraževanju zlasti s tem, da organizirajo usmerjeno izobra- 
ževanje kot vzgojo in izobraževanjemladineinodraslihzadelo 
in samoupravljanje. 

V usmerjenem izobraževanju se po načelih permanentnosti 
vzgajajo, izobražujejo in usposabljajo delavci in drugi delovni 
ljudje ter občani. Usmerjeno izobraževanje se uresničuje z 
usposabljanjem in izobraževanjem na delu in z delom, z 
izobraževanjem za poklice oziroma za opravljanje določenih 
del in nalog (v nadaljnjem besedilu: izobraževanje za poklic) in 
z izpopolnjevanjem v poklicih. 

Z usposabljanjem in izobraževanjem na delu in z delom se 
uresničuje zlasti stalno razvijanje delovnih zmožnosti delav- 
cev, njihovo usposabljanje za opravljanje posameznih del in 
nalog ter strokovno izobraževanje v skladu s sprotnimi potre- 
bami delovnega procesa. 

Usposabljanje in izobraževanje na delu in z delom se ureja s 
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splošnimi samoupravnimi akti organizacij združenega dela v 
skladu s tem zakonom. 

Izobraževanje za poklice in izpopolnjevanje v poklicih se 
uresničuje po vzgojnoizobraževalnih programih, ki jih vskladu 
s tem zakonom določajo uporabniki izobraževalne dejavnosti 
skupaj z izvajalci. S tem zakonom se kot sestavni del enotnega 
sistema vzgoje in izobraževanja v SRS določajo pogoji in način 
izobraževanja za poklice ter izpopolnjevanje v poklicih na vseh 
stopnjah zahtevnosti, in sicer pred vstopom v delu, ob delu in iz 
dela. t 

7 Dejavnost usmerjenega izobraževanja je posebnega druž- 
benega pomena. 

Posebni družbeni interes se uresničuje z določitvijo pogojev 
in načina opravljanja vzgojnoizobraževalne dejavnosti; s 
soodločanjem uporabnikov, ustanoviteljev izobraževalnih or- 
ganizacij ter organov družbenopolitičnih skupnosti in družbe- 
nopolitičnih organizacij v upravljanju izobraževalnih organiza- 
cij ter z drugimi oblikami družbenega vpliva, določenimi z 
zakonom in splošnimi samoupravnimi akti organizacij, ki 
opravljajo dejavnost usmerjenega izobraževanja. 

8 Marksistični center pri Centralnem komiteju ZKS progra- 
mira, organizira in izvaja izobraževanje in raziskovalno delo na 
področju teorije in prakse marksizma in samoupravljanja s 
tem, da zlasti sodeluje pri načrtovanju in usklajevanju izobra- 
ževalnih in raziskovalnih programov, spodbuja in organizira 
študij marksizma in samoupravljanja, proučuje teoretična 
izhodišča izobraževalnih programov ter daje mnenja in predlo- 
ge samoupravnim organom izobraževalnih organizacij. 

9 Osnovna oblika združenega dela za uresničevanje vzgoj- 
noizobraževalne dejavnosti v usmerjenem izobraževanju je 
temeljna organizacija združenega dela (v nadaljnjem besedilu: 
izobraževalna organizacija), ki opravlja vzgojnoizobraževalno 
delo kot svojo osnovno dejavnost. 

Izobraževalne organizacije se zaradi uresničevanja družbe- 
nih smotrov in nalog usmerjenega izobraževanja in zagotavlja- 
nja skladnosti svojega delovanja z interesi in potrebami zdru- 
ženega dela združujejo in sodelujejo med seboj in z organiza- 
cijami združenega dela, za katere izobražujejo delavce. 

10 Vzgojnoizobraževalno dejavnost v izobraževalnih orga- 
nizacijah organizirajo in opravljajo učitelji in sodelavci skupaj 
z učenci oziroma študenti (v nadaljnjem besedilu: študenti)51 in 
drugimi udeleženci izobraževanja tako, da izvajajo vzgojnoizo- 
braževalne programe ter s tem uresničujejo družbene smotre 
in naloge usmerjenega izobraževanja. 

11 Delavci v temeljnih organizacijah kot uporabniki ter 
delavci v izobraževalnih organizacijah skupaj s študenti se v 
samoupravnih interesnih skupnostih za usmerjeno izobraže- 
vanje sporazumevajo o pogojih svobodne menjave dela, obli- 
kujejo in usklajujejo politiko in razvoj usmerjenega izobraže- 
vanja, načrtujejo izobraževalno dejavnost, sprejemajo vzgoj- 
noizobraževalne programe, spremljajo in usmerjajo njihovo 
izvajanje ter uresničujejo druge skupne naloge in interese. 

Delavci izobraževalnih organizacij pridobivajo dohodek s 
svobodno menjavo dela neposredno, v okviru samoupravnih 
interesnih skupnosti za usmerjeno izobraževanje iziroma prek 
njih iz dohodka temeljnih organizacij in delovnih skupnosti ter 
iz osebnega dohodka delavcev oziroma iz dohodka ali drugih 
prihodkov delovnih ljudi, ki so uporabniki njihovih storitev. 

12 V usmerjeno izobraževanje se v skladu s potrebami in 
možnostmi združenega dela ter v skladu s svojimi sposobnost- 
mi, interesi in nagnjenji pod enakimi, s tem zakonom določeni- 
mi pogoji, vključuje mladina pred vstopom v delo, delavci v 
delovnem razmerju ter delovni ljudje in občani, ki se vračajo iz 
dela v izobraževanje. 

Usklajevanje izobraževalnih interesov in nagnjenj posamez- 
nikov, ki se vključujejo v usmerjeno izobraževanje, z interesi in 
potrebami združenega dela se uresničuje z usmerjanjem. 

Usmerjanje je trajen proces, v katerem se načrtno razvijajo 
sposobnosti in interesi posameznikov in usklajujejo z interesi 
in potrebami združenega dela in celotne družbe. Uresničuje se 
zlasti s celovito dejavnostjo obveznega osnovnega šolanja, z 
vključevanjem mladine in delavcev v usmerjeno izobraževanje 
po ustreznih vzgojnoizobraževalnih programih in z vključeva- 
njem v ustrezno delo ter v sistematično stalno izpopolnjevanje 
in usposabljanje na delu in z delom. 

2 Zakon naj uvede enotno poimenovanje za osebe, ki se izobražu|e|o za 
poklice. Z enotnim poimenovanjem se iell prispevati k tesnejšemu povezovanju 
sedanjega srednjega In visokega šolstva ter k enotnemu urejanju statusa, pravic 
in dolžnosti tistih, ki se izobražujejo. 
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Za načrtno uresničevanje usmerjanja organizacije združe- 
nega dela uporabnikov sodelujejo med seboj in z izobraževal- 
nimi organizacijami neposredno in v samoupravnih interesnih 
skupnostih. 

13 Učni jezik v usmerjenem izobraževanju je slovenščina. 
Pripadniki italijanske in madžarske narodnosti imajo pravico 

do usmerjenega izobraževanja v njihovem jeziku v skladu s 
posebnimi predpisi. 

II: NAČRTOVANJE IN URESNIČEVANJE 
IZOBRAŽEVALNIH INTERESOV IN 
POTREB VZDRUŽENEM DELU 

14 Da bi delavci v združenem delu nenehno izpopolnjevali 
svoja znanja, zmožnosti in delovne spretnosti, bogatili svojo 
osebnost, humanistične in obče kulturne vrednote, obvladova- 
li spremembe v tehnologiji in organizaciji dela ter celovito 
uveljavili samoupravne družbenoekonomske odnose, zago- 
tavljajo delavci v temeljnih organizacijah uresničevanje in 
razvoj usmerjenega izobraževanja s tem, da zlasti: 

- stalno proučujejo delovne procese, načrtujejo razvoj te- 
hnologije in organizacije dela ter na tej podlagi določajo razvid 
del in nalog, potrebnih za uresničevanje dejavnosti temeljne 
organizacije, opis vsebine del in nalog ter potrebno izobrazbo 
za opravljanje del in nalog, za uveljavljanje samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov in za dvig kulturne ravni delav- 
cev kot podlago za načrtovanje izobraževanja in za oblikovanje 
vzgojnoizobraževalnih programov; 

- izdelajo popis poklicev3 na posameznem področju zdru- 
ženega dela (nomenklatura), izdelajo pregled del in nalog ter 
potrebnih znanj in sposobnosti, spretnosti in delovnih navad 
za posamezen poklic (profil) ter razvrstijo poklice v ustrezne 
kategorije v skladu z dogovorom republik in pokrajin o enotnih 
osnovah za klasifikacijo poklicev in strokovne izobrazbe kot 
podlago za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih programov za 
poklice in za izpopolnjevanje v poklicih; 

-Pv skladu s potrebami dela, sposobnostmi, interesi, nag- 
njenji ter doseženimi delovnimi rezultati, usmerjajo delavce v 
izobraževanje ob delu in iz dela ter urejajo medsebojna ra- 
zmerja v zvezi z izobraževanjem tako, da izenačujejo material- 
ne in druge možnosti za uresničevanje pravice do izobraževa- 
nja ter v skladu s predvidenimi potrebami po delavcih sklepajo 
učna razmerja in podeljujejo štipendije; 

- izvajajo in sodelujejo pri izvajanju programov izobraževa- 
nja za poklice in za izpopolnjevanje v poklicu; 

- ustanavljajo samoupravne interesne skupnosti za usmer- 
jeno izobraževanje, se sporazumevajo o uresničevanju oseb- 
nih in skupnih interesov in potreb po izobraževanju na posa- 
meznih področjih združenega dela, sklepajo samoupravne 
sporazume o temeljih planov vzgoje in izobraževanja ter uskla- 
jujejo svoje izobraževalne interese z drugimi področji združe- 
nega dela. 

Za uspešnejše uresničevanje navedenih pravic in odgovor- 
nosti delavci v temeljnih organizacijah sklepajo samoupravne 
sporazume in družbene dogovore, sodelujejo v družbenopoli- 
tičnih in družbenih organizacijah, interesnih skupnostih in 
združenjih, gospodarski zbornici Slovenije ter usklajujejo ra- 
zvoj izobraževanja z družbenimi plani v družbenopolitičnih 
skupnostih. 

Delavci zagotavljajo zadovoljevanje najširših interesov in 
potreb po izobraževanju z združevanjem sredstev v ustreznih 
samoupravnih interesnih skupnostih in v izobraževalni skup- 
nosti Slovenije na podlagi vzajemnosti in solidarnosti. 

15 Delavci v izobraževalnih organizacijah so učitelji in sode- 
lavci, ki izvajajo oziroma sodelujejo pri izvajanju vzgojnoizo- 
braževalnega procesa, in drugi delavci. 

Delavci v izobraževalni organizaciji pridobivajo dohodek 
temeljne organizacije iz celotnega prihodka, ki ga ustvari 
temeljna organizacija s svobodno menjavo dela iz dohodka 
temeljnih organizacij, katerih potrebe po izobraževanju zado- 
voljuje, in glede na to, koliko so delavci izobraževalne organi- 
zacije s svojim delom prispevali k ustvarjanju nove vrednosti v 
materialni proizvodnji, k rasti produktivnosti celotnega druž- 
benega dela in k razvoju celotne družbe. 

3 Poklic pojmujemo v teh tezah kot smiselno zaokroženo celoto znanja, 
sposobnosti, spretnosti In navad, ki si jih je posameznik pridobil z Izobraževanjem 
In z delom ter mu omogočajo opravljanje vrste sklopov nalog in del, ki po vsebini 
In zahtevnosti ustrezajo doseženi Izobrazbi In usposobljenosti. 

Delavci v izobraževalnih organizacijah pridobivajo dohodek 
temeljne organizacije tudi iz osebnega dohodka delavcev in iz 
dohodka oziroma prihodkov drugih delovnih ljudi glede na to, 
koliko so s svojim delom prispevali k zadovoljevanju njihovih 
osebnih in skupnih potreb ter interesov. 

Delavci v izobraževalni organizaciji pridobivajo dohodek iz 
celotnega prihodka, ki ga temeljna organizacija ustvari na 
podlagi samoupravno dogovorjenega povračila za izvajanje 
izobraževalnih programov oziroma letnih delovnih načrtov ali 
na kakšni drugi podlagi v skladu s samoupravnim sporazu- 
mom. 

16 Delavci v temeljnih organizacijah zagotavljajo uresniče- 
vanje programov usmerjenega izobraževanja s svobodno me- 
njavo dela z delavci izobraževalnih organizacij neposredno ter 
v okviru in prek samoupravnih interesnih skupnosti za usmer- 
jeno izobraževanje. 

S samoupravnimi sporazumi o temeljih planasamoupravnih 
interesnih skupnosti se sporazumejo zlasti o pogojih svobo- 
dne menjave dela in obsegu ter razmestitvi vzgojnoizobraže- 
valne dejavnosti, tako da zagotavljajo svoje, skupne in družbe- 
ne potrebe po izobraževanju ter enakopraven družbenoeko- 
nomski položaj delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. 
Sporazumevanje o pogojih svobodne menjave obsega zlasti: 
normative za kakovost storitve (raven strokovnosti dela, po- 
trebna opremljenost dela, poraba materialov itd.), izkorišče- 
nost zmogljivosti, strukturo stroškov na enoto storitve, vredno- 
tenje dela izvajalcev, stopnjo amortizacije ter druge elemente 
povračila za opravljanje dejavnosti oziroma storitve (v nadalj- 
njem besedilu: cena storitev). 

Sporazumevanje o obsegu dejavnosti obsega zlasti: vrste in 
količine izobraževalnih storitev, potrebnih za uresničevanje 
sprejetih izobraževalnih programov, zagotavljanje pogojev za 
njihovo izvajanje (potrebna vlaganja, usposabljanje učiteljev, 
strokovno in razsikovalno delo), morebitne dodatne programe 
in storitve, pričakovane rezultate dogovorjene dejavnosti. 

Na podlagi dogovorjenih pogojev svobodne menjave in 
obsega storitev se dogovorijo tudi potrebna sredstva ter ukrepi 
za njihovo združevanje. 

S samoupravnim sporazumom o temeljih plana se določi, v 
kolikšni meri bodo potrebna sredstva za rezširjeno reproduk- 
cijo vzgojnoizobraževalne dejavnosti uporabniki zagotavljali v 
ceni storitev, oziroma naložbe, za katere bodo sklepali poseb- 
ne dogovore. 

Za uresničevanje svobodne menjave, ki poteka neposredno 
med uporabniki in izvajalci, se praviloma uporabljajo pogoji, 
dogovorjeni za svobodno menjavo v okviru in prek samouprav- 
nih interesnih skupnosti za usmerjeno izobraževanje. 

17 Vzgojnoizobraževalni programi za poklice oziroma za 
opravljanje vrste sklopov del in nalog (v nadaljnjem besedilu: 
vzgojnoizobraževalni programi za poklice) se oblikujejo na 
podlagi skupnih družbenih potreb in vrednot, zahtev razvoja 
stroke ter profilov poklicev. Obsegajo splošno izobraževalna 
znanja ter strokovno teoretična in praktična znanja, potrebna 
za opravljanje del in nalog v določenem poklicu. 

Vzgojnoizobraževalni programi za izpopolnjevanje v poklicu 
se oblikujejo na podlagi potreb organizacij združenega dela, 
razvoja stroke in splošnega družbenega razvoja. 

Delavci v temeljnih organizacijah s samoupravnimi sporazu- 
mi določijo nomenklaturo in profile poklicev za posamezna 
področja združenega dela in v njih kot podlago za oblikovanje 
strokovnega dela vzgojnoizobraževalnih programov opredeli- 
jo: 

- vrste poklicev po področjih združenega dela; 
- razvrstitev poklicev po stopnjah zahtevnosti in po soro- 

dnosti vsebine dela oziroma stroke (skupine sorodnih pokli- 
cev); 

- razvrstitev poklicev po potrebni izobrazbi in usposoblje- 
nosti v skladu s stopnjami zahtevnosti izobraževalnih progra- 
mov; 

- odnos med sorodnimi poklici različnih stopenj zahtevno- 
sti glede na to, ali so znanja predhodnih poklicev v celoti 
potrebna sestavina zahtevnejših poklicev; 

- vrsto in obseg predhodnih delovnih izkušenj, ki so pogoj 
za vključitev v izobraževanje za določen poklic v tistih prime- 
rih, ko so take izkušnje potrebne; 

- naziv poklica. 

18 Program, ki se oblikuje na podlagi skupne vzgojnoizo- 
braževalne osnove in se izvaja v začetku usmerjenega izobra- 
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zevanja za vse poklice, predpiše Strokovni svet za vzgojo in 
izobraževanje SR Slovenije.4 

Poleg začetnega skupnega programa Strokovni svet za 
vzgojo in izobraževanje SR Slovenije predpiše tudi načela in 
metodologijo za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov za poklice, tako da se v skladu z družbenimi smotri in 
nalogami usmerjenega izobraževanja zagotovi: 

- enotnost programov za isti poklic; 
- enotna izobrazbena raven programov na posameznih 

stopnjah zahtevnosti, 
- enovita zasnova vsebine vzgojnoizobraževalnih progra- 

mov za poklice na vseh ravneh zahtevnosti v okviru določene- 
ga področja dela oziroma stroke, 

- stalno usklajevanje vzgojnoizobraževalnih programov za 
poklice z razvojem znanosti, tehnike in tehnologije, organiza- 
cije dela na posameznih področjih dela in z razvojem celotne 
družbe. 

Vzgojnoizobraževalni program za poklic sprejmejo uporab- 
niki in izvajalci v samoupravni interesni skupnosti za usmerje- 
no izobraževanje (posebne izobraževalne skupnosti), potem 
ko je Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje SR Slovenije 
ugotovil skladnost programa z družbenimi smotri in nalogami 
usmerjenega izobraževanja ter skladnost s predpisanimi nače- 
li in metodologijo za oblikovanje programov. 

Vzgojnoizobraževalne programe za izpopolnjevanje v pokli- 
cu sprejemajo organizacije združenega dela oziroma delovne 
skupnosti.5 

Dokumenti o obvladanju znanja in vzgojnoizobraževalnih 
programov za poklice imajo občo veljavnost. 

Dokumenti o obvladanju znanja vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramov za izpopolnjevanje v poklicu se priznavajo v organiza- 
cijah združenega dela in skupnostih, ki so se za tak program 
dogovorile. 

Dokumenti iz prejšnjega odstavka imajo občo veljavnost, če 
je organizacija ali skupnost, ki je sprejela tak program, pridobi- 
la soglasje pristojne skupnosti za usmerjeno izobraževanje. 

19 Organizacije združenega dela, ki imajo skupne interese 
za izobraževanje na posameznih področjih združenega dela 
oziroma za posamezne stroke, lahko skupaj z ustreznimi 
izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami oblikujejo 
skupne organe za načrtno in usklajeno ugotavljanje in uresni- 
čevanje izobraževalnih in kadrovskih potreb na posameznih 
področjih oziroma strokah. Taki organi lahko delujejo v okviru 
posameznih posebnih izobraževalnih skupnosti, gospodarske 
zbornice, sestavljenih organizacij združenega dela, interesnih 
skupnosti gospodarstva ali drugih oblik združenega dela. 

Organi iz prejšnjega odstavka zlasti spremljajo srednjeročne 
in dolgoročne izobraževalne potrebe organizacij združenega 
dela; na podlagi njihovih razvojnih načrtov ter družbenih 
planov in razvojnih usmeritev proučujejo in sodelujejo pri 
oblikovanju vzgojnoizobraževalnih programov, načrtovanju 
razvoja mreže izobraževalnih organizacij, načrtovanju politike 
in oblik usmerjanja mladine in zaposlenih v izobraževanje, 
usklajevanju vzgojnoizobraževalne dejavnosti na posameznih 
področjih združenega dela. Proučujejo učinkovitost vzgojnoi- 
zobraževalnega dela ter prispevek, ki ga vzgoja in izobraževa- 
nje daje k dvigu produktivnosti in rasti dohodka, obravnavajo 
druga strokovna vprašanja ter dajejo ustrezne podatke in 
predloge samoupravnim organom organizacij združenega de- 
la, samoupravnih interesnih skupnosti in družbenopolitičnih 
skupnosti. 

20 Delavci v temeljnih organizacijah s splošnimi akti določi- 
jo pravice in obveznosti delavcev, ki se izobražujejo; pravice in 
obveznosti študentov v učnem razmerju oziroma štipendistov, 
način razporejanja delavcev, ki so se izobrazili za poklic ali 
izpopolnili v poklicu, ter način sklepanja delovnega razmerja s 
študenti, ki so bili v učnem razmerju, oziroma s štipendisti, ki 
so končali izobraževanje. 

Delavec, ki se izobražuje ob delu, ima v skladu s samouprav- 
nim splošnim aktom temeljne organizacije zlasti naslednje 
pravice in obveznosti: 

- pravico do odsotnosti z dela, kadar je to potrebno zaradi 
udeležbe v organiziranem vzgojnoizobraževalnem delu in dru- 
gih nalog v zvezi z izobraževanjem v obsegu, ki ga v skladu s 
samoupravnim splošnim aktom določi temeljna organizacija; 

4 Strokovni svet za vzgojo In Izobraževanje Imenuje Skupščina SR Slovenije. s Zakon bo predpisal poseben postopek za oblikovanje programov za podi- 
plomski študij (magistra In specialista) oziroma za pridobitev doktorata znanosti. 

- pravico do nadomestila osebnega dohodka zaradi takšne 
odsotnosti z dela v višini, ki se določi s samoupravnim sploš- 
nim aktom; 

- pravico do primernih pogojev za uspešno izobraževanje, 
ki jih zagotavlja temeljna organizacija oziroma delovna skup- 
nost po dogovoru z izobraževalno organizacijo; 

- obveznost, da vestno in pravočasno izpolnjuje z vzgojnoi- 
zobraževalnim programom določene izobraževalne naloge ter 
dosega v predvidenih rokih ustrezen uspeh; 

- obveznost, da po končanem izobraževanju sprejme delo, 
ustrezno pridobljeni strokovni izobrazbi; 

- obveznost, da povrne stroške, ki jih je imla temeljna 
organizacija za njegovo izobraževanje v primerih, če je bilo 
izobraževanje neuspešno zaradi hude malomarnosti ali na- 
mernega kršenja obveznosti delavca oziroma, če po lastni volji 
prekine delovno razmerje pred iztekom dogovorjenega roka in 
če tako določa samoupravni splošni akt. 

Delavci v temeljni organizaciji s splošnim samoupravnim 
aktom in v skladu z zakonom o delovnih razmerjih določijo 
pravice in obveznosti delavcev, ki se vključujejo v izobraževa- 
nje za poklic ali za izpopolnjevanje v poklicu iz dela, z name- 
nom, da se bodo po končanem izobraževanju vrnili na delo v 
temeljno organizacijo. 

Pravice in obveznosti delavcev, ki se izobražujejo, se po- 
drobneje določijo s pogodbo, ki jo skleneta delavec in temeljna 
organizacija oziroma delovna skupnosti. 

Pogodba mora vsebovati zlasti: 
- poklic, za katerega se delavec izobražuje, oziroma ustre- 

zen vzgojnoizobraževalni program izpopolnjevanja v poklicu; 
- pravice in obveznosti delavca v zvezi z izobraževanjem; 
- izobraževalno organizacijo, ki izvaja program, predviden 

čas trajanja izobraževanja, razloga, zaradi katerih je dopustno 
ta čas podaljšati, ter rok in način kako mora delavec obveščati 
temeljno organizacijo o doseženih rezultatih izobraževanja. 

21 Delavci v temeljnih organizacijah v skladu s splošnimi 
akti in razvojnimi načrti: 

- najmanj enkrat letno objavijo prosta mesta za izobraževa- 
nje za poklice in za izpopolnjevanje v poklicih, pogoje, pod 
katerimi se lahko vključijo v to izobraževanje delavci ob delu in 
iz dela ter postopek za izbor, kadar je kandidatov več, kot je 
objavljenih prostih mest; 

- najmanj enkrat letno objavijo prosta mesta, za katera 
bodo sklenili učna razmerja, pogoje in postopek za izbor, 
kadar je kandidatov več, kot je objavljenih prostih mest, 

- najmanj enkrat letno razpišejo štipendije in določijo po- 
goje in postopek za izbor. 

22 Delavci v temeljnih organizacijah, samoupravnih intere- 
snih skupnostih za usmerjeno izobraževanje in skupnostih za 
zaposlovanje organizirajo in usklajujejo usmerjanje mladine in 
odraslih v izobraževanje, zlasti usmerjanje mladine v izobraže- 
vanje za poklice oziroma v delo, usmerjanje študentov v skladu 
z njihovimi doseženimi uspehi, interesi in nagnjenji; usmerja- 
nje delavcev v izpopolnjevanje v poklicu in izobraževanje za 
zahtevnejše poklice ter usklajujejo zmogljivosti izobraževalnih 
organizacij s tekočimi in razvojnimi potrebami svojih organiza- 
cij in celotne družbe. 

23 Z namenom, da bi pridobivali ustrezno usposobljene 
delavce ter pospeševali povezovanje izobraževanja z delom in 
samoupravljanjem, delavci v temeljnih organizacijah usmerja- 
jo mladino oziroma študente tako, da jih pošiljajo v izobraževa- 
nje po ustreznih vzgojnoizobraževalnih programih za poklice. 

Temeljna organizacija, delovna skupnost ali delovni ljudje, 
ki delajo s sredstvi v osebni lastnini (v nadaljnjem besedilu: 
organizacija, ki pošilja v izobraževanje), sklene s študentom, ki 
ga pošilja v izobraževanje, učno razmerje. 

Učno razmerje skleneta študent in organizacija, ki pošilja v 
izobraževanje, s pogodbo v skladu s tem zakonom pred začet- 
kom izobraževanja po določenem vzgojnoizobraževalnem 
programu za poklic. 

Učno razmerje se lahko sklene tudi med izobraževanjem, 
najkasneje pred začetkom zadnjega letnika izobraževanja po 
vzgojnoizobraževalnem programu za poklice, če to ni v na- 
sprotju z zahtevami vzgojnoizobraževalnega programa. 

Organizacija, ki pošilja v izobraževanje, sklepa učna razmer- 
ja za izobraževanje v poklicih, ki jih potrebuje v svojem delov- 
nem procesu, oziroma za poklice, ki jih bo potrebovala v 
skladu s svojim načrtom razvoja. 

Študent lahko sklene učno razmerje, če izpolnjuje pogoje za 
vključitev v izobraževanje, ki jih v skladu s tem zakonom 
postavlja izobraževalna organizacija, v kateri se bo izobraževal 
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za poklic, in se zaveže, da bo po končanem izobraževanju 
sklenil delovno razmerje z organizacijo, ki pošilja v izobraževa- 
nje. 

Organizacija, ki pošilja v izobraževanje, študente v učnem 
razmerju seznanja z delom v poklicih, za katere se izobražuje- 
jo, ter jim omogoča občasno sodelovanje v delovnem procesu, 
izvaja po potrebi tudi praktični pouk in proizvodno prakso, 
zagotavlja varstvo pri delu in zavarovanje za primer nesreče pri 
delu. V ta namen sodeluje z izobraževalnimi organizacijami, 
kjer se ti izobražujejo, in organizirano uvaja študente v poklic- 
no delo. Stalno spremlja uspeh študenta in mu pomaga pri 
zagotavljanju potrebnih materialnih in drugih pogojev za 
uspešen študij. Študentu v učnem razmerju pripada nagrada v 
sorazmerju s prispevkom, ki ga je z delom pri praktičnem 
pouku in proizvodni praksi ter z delom pri občasnem sodelova- 
nju v delovnem procesu prispeval k dohodku. 

Študent v učnem razmerju izpolnjuje naloge po izobraževal- 
nem programu; v skladu s potrebami organizacije, ki ga pošilja 
v izobraževanje, in vzgojnoizobraževalnim programom obča- 
sno sodeluje v delovnem procesu; spremlja podatke o gospo- 
darjenju in razvoju organizacije in odločitve samoupravnih 
organov ter sodeluje pri delu samoupravnih organov s svojimi 
predlogi, pobudami in mnenji. Poleg tega tudi sodeluje v 
družbenopolitičnih organizacijah in društvih (sindikat in 
ZSMS, ZK, strokovna, športna in kulturna društva itd.), ki jih 
organizirajo delavci organizacije, ki ga pošilja v izobraževanje, 
pod enakimi pogoji, kot delavci te organizacije. 

Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov v učnem 
razmerju se podrobneje določijo s splošnimi samoupravnimi 
akti organizacije, ki pošilja v izobraževanje, ter s pogodbo o 
učnem razmerju. 

Pogodba o učnem razmerju vsebuje zlasti; 
- poklic, za katerega se študent izobražuje, lahko pa tudi 

sorodne poklice, v katere se lahko med izobraževanjem preu- 
smeri; 

- pričetek in predvideno trajanje izobraževanja ter izobra- 
ževalno organizacijo, v kateri se bo izobraževal; 

- pravice in obveznosti študenta in organizacije, ki pošilja v 
izobraževanje; 

- način, kako bo študent sodeloval v delovnem procesu in 
samoupravljanju v organizaciji, ki ga pošilja v izobraževanje, 
minimalen obseg tega sodelovanja in ustrezno nagrado; 

- čas, za katerega se študent zaveže delati v organizaciji, ki 
ga je poslala v izobraževanje; 

- druge oblike pomoči, ki jo bo organizacija, ki pošilja v 
izobraževanje, nudila študentu za uspešno izobraževanje. 

S pogodbo o učnem razmerju se določi, da študent povrne 
organizaciji, ki ga je poslala v izobraževanje, del stroškov, kijih 
je ta imela za njegovo izobraževanje, če je bilo izobraževanje 
neuspešno zaradi hude malomarnosti ali namerne kršitve 
študijskih obveznosti oziroma, če po končanem izobraževanju 
po lastni volji ni sklenil delovnega razmerja s to organizacijo ali 
pa ga je prekinil pred iztekom dogovorjenega časa in če tako 
določa splošni samoupravni akt. 

Nagrada, ki jo je študent prejel na podlagi delovnega pri- 
spevka, se ne vrača v nobenem primeru. 

24 Da bi zagotovile zadostno število ustrezno izobraženih 
delavcev in izenačevale materialne možnosti za izobraževanje, 
temeljne organizacije in delovne skupnosti podeljujejo štipen- 
dije neposredno ali pa v ta namen združujejo sredstva v 
samoupravnih interesnih skupnostih in drugih oblikah združe- 
vanja. 

Postopek in pogoje za podeljevanje štipendij delavci v te- 
meljnih organizacijah določijo s splošnim samoupravnim ak- 
tom. 

III. NALOGE, PROGRAMSKA 
STRUKTURA IN ORGANIZACIJA 
DEJAVNOSTI USMERJENEGA 
IZOBRAŽEVANJA 

25 Da bi zagotovili uresničevanje družbenih smotrov ter 
usposobili delavce in delovne ljudi za uspešnejše uveljavljanje 
njihovega družbenoekonomskega položaja v združenem delu 
in v razvoju celotne družbe, ima usmerjeno izobraževanje 
zlasti naslednje naloge: 

- uveljavlja in razvija dosežke sodobne znanosti, tehnike in 
kulture z ustvarjalno uporabo spoznanj marksizma; 

- vključuje študente v samoupravne družbenoekonomske 
odnose, razvija zavest solidarnosti in vzajemnosti v naši sa- 
moupravni socialistični skupnosti, spodbuja in usmerja njiho- 
vo družbenopolitično aktivnost ter jih tako vodi k spoznavanju 
idejnih osnov in bistva družbenoekonomskih odnosov, politič- 
nega sistema, pravic in dolžnosti občanov v samoupravni 
socialistični družbi; 

- pospešuje razvoj človekovih umskih, telesnih in delovnih 
sposobnosti, interesov, nagnjenj in nadarjenosti, sposobnosti 
moralnega presojanja in ravnanja ter sposobnosti doživljanja 
in ustvarjanja estetskih vrednosti; 

- uveljavlja odgovorne in demokratične odnose med štu- 
denti, učitelji in sodelavci v vzgojnoizobraževalnem procesu; 
razvija čut odgovornosti do soljudi ter vzgaja za aktivno 
uveljavljanje humanih, enakopravnih in demokratičnih med- 
človeških odnosov; - uveljavlja enakopravnost spolov pri 
izbiri poklica, pri izobraževanju ter usposabljanju za poklic ter 
vzgaja za enakopravne in humane odnose med spoloma; 

- povezuje izobraževanje z delom, razvija delovno uspo- 
sobljenost in odgovornost ter odnos do dela kot temeljne 
vrednote; 

- usposablja in motivira študente za stalno izobraževanje, 
nenehno poglabljanje in razširjanje znanja ter za ustvarjalno 
povezovanje in uporabo znanja v delu in samoupravljanju, 
razvija kritičnost in usmerja ter motivira študente za uporabo 
znanja v skladu s humanističnimi vrednotami socialistične 
družbe; 

- zagotavlja vsem višjo raven splošne izobrazbe ter znanja, 
sposobnosti in delovne spretnosti, ki so potrebne za opravlja- 
nje določenega poklica in za nadaljnje izobraževanje; 

- vzgaja v duhu bratstva, enotnosti, sodelovanja in enako- 
pravnosti narodov in narodnosti Jugoslavije, zvestobe sociali- 
stični domovini, vrednot socialističnega patriotizma, revolu- 
cionarnih izkušenj in tradicij NOB; 

- utrjuje in razvija pripravljenost ter usposobljenost za 
obrambo in zaščito skupnosti narodov in narodnosti Jugosla- 
vije, njihove neodvisnosti in nedotakljivosti; 

- navaja k varovanju zdravja, zaščiti narave in človekovega 
okolja. 

26 Naloge usmerjenega izobraževanja se uresničujejo z 
izvajanjem vzgojnoizobraževalnih programov za poklice in za 
izpopolnjevanje v poklicih. 

Vzgojnoizobraževalni program za poklic oziroma programi 
za sorodne poklice na različnih stopnjah zahtevnosti ter pro- 
grami izpopolnjevanja v teh poklicih tvorijo smer izobraževa- 
nja. 

Programi izobraževanja za poklice v posameznih smereh na 
vseh stopnjah zahtevnosti obsegajo: 

- vsebine, ki izhajajo iz skupnih družbenih potreb in vre- 
dnot (skupni programi); 

- vsebine, ki so skupne za vse poklice v smeri in izhajajo iz 
skupnih osnov stroke oziroma vsebine dela (skupni specialni 
programi); 

- vsebine, ki so potrebne za oblikovanje posameznih pokli- 
cev (specialni programi). 

Izobraževalni programi smeri s sorodnimi vsebinami po 
stroki oziroma zahtevah dela tvorijo usmeritev izobraževanja. 

27 Sestavni del programov vseh smeri je skupna vzgojnoi- 
zobraževalna osnova, ki se uresničuje na začetku usmerjenega 
izobraževanja za vse poklice, razen za tiste, za katere se je 
mogoče usposobiti pretežno na delu. 

Skupna vzgojnoizobraževalna osnova na začetku usmerje- 
nega izobraževanja je podlaga za oblikovanje enotnega polite- 
hnično zasnovanega začetnega skupnega programa (v nadalj- 
njem besedilu: začetni skupni program)6 in obsega splošno 
kulturno, družbenoekonomsko, prirodoslovno-matematično 
in proizvodno-tehnično področje. 

s V zakonu bomo skupne programske osnove, ki so po dosedanjih rešitvah 
sestavni del programske zasnove srednjega usmerjenega Izobraževanja poime- 
novali začetni skupni program. Začetni skupni program Ima vse karakteristike 
skupnih programskih osnov tako v vsebinskem pogledu kot v pogledu trajanja, 
smotrov in nalog. 

Začetni skupni program vsebuje naslednje predmete: 
- splošno kulturno področje: slovenski jezik, tuji jezik, umetnostna vzgoja, 

telesna in zdravstvena vzgoja te obramba in zaščita; 
- druibeno-ekonomsko področje: samoupravljanje s temelji marksizma, zgo- 

dovina, geografija; 
- naravoslovno-matematično področje: matematika, fizika, kemija in biologi- 

ja; - proizvodno-tehnično področje: osnove tehnike In proizvodnje ter proizvo- 
dno delo. 
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Vsebina proizvodno-tehničnega področja se uresničuje na 
raznovrstinih področjih dela v materialni proizvodnji in druž- 
benih dejavnostih, ki ustrezajo izbrani smeri izobraževanja, 
tako da se študenti uvajajo v delo in pripravljajo na izobraževa- 
nje v poklicu oziroma za vključitev v delo na ustreznem 
področju združenega dela. 

Začetni skupni program zlasti: 
- zagotavlja vsem višjo izobrazbeno in kulturno raven ter 

daje mladini in odraslim enotno podlago za nadaljnjo poklicno 
vzgojo in izobraževanje in s tem razširja možnosti za s talno 
izobraževanje in izpopolnjevanje; 

- pripravlja mladino za samoupravljanje ter ji nudi enotno 
obrambnozaščitno vzgojo; 

- omogoča mladini ustrezno usmeritev za poklic in delav- 
cem hitrejše obvladovanje sprememb v tehnologiji, organiza- 
ciji in delitvi dela. 

Uspešno obvladan začetni skupni program v katerikoli smeri 
se študentu prizna tudi pri prestopanju v drugo smer izobraže- 
vanja. 

28 Vzgojinoizobraževalni programi za poklice v posameznih 
smereh se glede na zahtevnost smotrov in vsebin razvrščajo v 
naslednje stopnje:7 

- programi prve stopnje zahtevnosti, ki omogočajo prido- 
bitev posameznih strokovnih, praktičnih in funkcionalnih 
znanj ter razvoj ustreznih sposobnosti, spretnosti in navad za 
opravljanje delovnih nalog, ki zaradi stopnje organiziranosti 
delovnega procesa ne zahtevajo od delavca pogostega prila- 
gajanja novim delovnim situacijam, pogojem in sredstvom 
dela; 

izobraževanje po programih te stopnje zahtevnosti skupaj z 
začetnim skupnim programom traja do dveh let; 

- programi druge stopnje zahtevnosti, ki omogočajo pri- 
dobitev temeljnih strokovnih in zaokroženih praktičnih znanj 
ter razvoj ustreznih sposobnosti, spretnosti in delovnih navad 
v obsegu, ki omogoča opravljanje zahtevnejših delovnih nalog, 
ki zahtevajo prilagajanje raznovrstnim nalogam in delu glede 
na predmet in sredstva dela; 

izobraževanje po programih te stopnje zahtevnosti traja do 
enega leta po končanem programu prve stopnje; 

- programi tretje stopnje zahtevnosti, ki omogočajo po- 
glabljanje oziroma razširjanje strokovnih ali praktičnih znanj, 
sposobnosti, spretnosti in delovnih navad v obsegu, ki omogo- 
ča opravljanje specializiranih in zahtevnejših nalog, ki zahte- 
vajo prilagajanje delavca glede nasredstva, predmet in organi- 
zacijo dela; ali pa operativno vodenje, pripravo, spremljanje in 
kontrolo tehnološkega procesa in vodenje poslovanja delov- 
nih enot z manj zahtevnimi in manj obsežnimi delovnimi 
procesi; 

izobraževanje po programih te stopnje zahtevnosti traja do 
enega leta in pol po končanem programu druge stopnje. 

Programi prve do tretje stopnje zahtevnosti dajejo potrebna 
znanja za poklic ustrezne zahtevnosti in omogočajo pod pogo- 
ji, ki jih določa ta zakon nadaljnje izobraževanje: 

- po programih četrte stopn|e zahtevnosti, ki omogočajo 
pridobitev teoretičnih in praktičnih znanj za opravljanje zelo 
zahtevnih oziroma specializiranih nalog in dela; poglabljajo 
znanja s področja organizacije, vodenja priprave, koordinacije 
in preučevanja tehnoloških in drugih procesov dela; razvijajo 
sposobnosti prenašanja znanstvenih izsledkov in tehnoloških 
dosežkov v delovne procese, sposobnosti svetovanja pri delu 
ter sposobnosti vodenja poslovanja delovnih enot z obsežnej- 
šimi proizvodnimi in delovnimi procesi; 

izobraževanje po programih te stopnje zahtevnosti traja od 
enega leta in pol do dveh let in pol; 

- oziroma po programih pete stopnje zahtevnosti, ki omo- 
gočajo pridobitev poglobljenih in posplošenih teoretičnih 
znanj s povezovanjem izobraževalnega in raziskovalnega dela 
ter pridobitev posebnih praktičnih znanj za izvajanje najza- 
htevnejšega dela in nalog; omogočajo razvijanje sposobnosti 
za oblikovanje sistemov organizacije tehnoloških in drugih 
delovnih procesov, za ustvarjalno uporabo raziskovalnih do- 
sežkov na posameznih področjih dela oziroma strokah in 

' V »topnje zahtevnosti to razvrščeni vzgojnoizobraževalni programi za pokli- 
ce, ki vsebujejo skupno vzgojnoizobraževalno osnovo na začetku usmerjenega 
izobraževanja; to so poklici, ki ustrezajo 3-, 4., 5., 6. In 7. kategoriji poklicev, 
opredeljenih v predlogu medrepubliškega dogovora o enotnih osnovah za razvr- 
ščanje poklicev In strokovne Izobrazbe. 

Programi Izobraževanja za poklice 1. In 2. kategorije citiranega dogovora so 
opredeljeni v 34. tezi, programi za Izobraževanje poklicev B. kategorije pa v 29. 
tezi. 

sposobnosti za vodenje delovnih enot z obsežnimi in zahtevni- 
mi proizvodnimi ter poslovodnimi procesi; 

izobraževanje po programih te stopnje zahtevnosti traja od 
treh let in pol do štirih let izjemoma do pet let. 

Varianta: Določbe o trajanju posameznih programov se 
črtajo. 

Opomba: V primeru variante se trajanje ureja z vzgojnoizo- 
braževalnimi programi. 

29 Delavci, ki so končali izobraževanje po programih pete 
stopnje zahtevnosti in so si pridobili ustrezne delovne izkuš- 
nje, lahko nadaljujejo ob delu ali iz dela podiplomsko izobraže- 
vanje po izobraževalnih programih, ki obsegajo poglabljanje 
posplošenih teoretičnih in praktičnih znanj v posameznih 
strokah ali področjih dela ter razvijanje sposobnosti za načrto- 
vanje, izvajanje in koordinacijo raziskovalnega dela, za oprav- 
ljanje najzahtevnejših in specializiranih del in nalog. Ti progra- 
mi omogočajo pridobitev akademske stopnje magistra oziro- 
ma specialista in doktorat znanosti.8 

30 Vzgojnoizobraževalni programi za poklice se na vsaki 
stopnji zahtevnosti oblikujejo tako, da omogočajo vključitev v 
delo in nadaljevanje izobraževanja za zahtevnejše poklicev isti 
smeri. 

Vzgojnoizobraževalni programi za poklice na drugi oziroma 
na tretji stopnji zahtevnosti se lahko oblikujejo tudi tako, da se 
združijo programi prve in druge oziroma prve, druge in tretje 
stopnje zahtevnosti v vsebinsko enovit vzgojnoizobraževalni 
program za poklic.9 

31 Kdor nadaljuje izobraževanje v smeri, ki je različna od 
smeri predhodnega izobraževanja, mora obvladati znanja, ki 
so potrebna za uspešno nadaljevanje izobraževanja. 

Potrebna znanja se določijo z aktom izobraževalne organi- 
zacije v skladu z izobraževalnim programom. 

Izobraževalna organizacija lahko določi, da se potrebna 
znanja dosežejo tudi z dodatnim programom v začetnem 
obdobju nadaljnjega izobraževanja. 

32 Pogoj za vključitev v prvi letnik usmerjenega izobraževa- 
nja je uspešno končana osnovna šola. 

Kot pogoj za vključitev v začetni letnik vzgojnoizobraževal- 
nega programa za poklic katerekoli stopnje zahtevnosti se 
lahko določijo tudi psihofizične lastnosti in sposobnosti, po- 
trebne za uspešno izobraževanje in opravljanje poklica, ki jih v 
skladu s profilom poklica podrobneje določi posamezen 
vzgojnoizobraževalni program. 

Pogoj za vključitev v program druge ali tretje stopnje zahtev- 
nosti v isti smeri so izpolnjene obveznosti, določene z vzgoj- 
noizobraževalnim programom prve oziroma druge stopnje 
zahtevnosti. 

Pogoj za vključitev v program druge ali tretje stopnje zahtev- 
nosti v isti smeri so izpolnjene obveznosti, določene vzgojnoi- 
zobraževalnim programom prve oziroma druge stopnje za- 
htevnosti. 

Pogoj za vključitev v izobraževalne programe četrte in pete 
stopnje zahtevnosti je uspešno končan program prve ali druge 
ali tretje stopnje zahtevnosti, opravljen izpit iz znanj, potrebnih 
za uspešno nadaljevanje izobraževanja, in ustrezne delovne 
izkušnje, kadar je tako določeno s profilom poklica. 

Obseg potrebnih znanj za izpit iz prejšnjega odstavka se 
določi z vzgojnoizobraževalnim programom četrte oziroma 
pete stopnje, in sicer na nivoju zahtevnosti vzgojnoizobraže- 
valnega programa tretje stopnje ustrezne smeri. 

Izobraževalne organizacije, ki izvajajo programe tretje stop- 
nje zahtevnosti zagotovijo: 

- opravljanje izpita svojim študentom, ki so uspešno zaklju- 
čili te programe in želijo nadaljevati izobraževanje, 

- organizirano pripravo na izpit za kandidate, ki so uspešno 
zaključili programe na prvi ali drugi stopnji zahtevnosti in želijo 
dopolniti znanje v obsegu, potrebnem za opravljanje izpita. 0 

s Sprejemanje programov In način podiplomskega Izobraževanja ter postopke 
za pridobitev akademskih stopenj oziroma doktorata znanosti bo podrobneje 
urejal osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju. 9 Do priprave osnutka zakona bo potrebno podrobneje proučiti programe in 
poti Izobraževanja za posamezne poklice, ki se izobražujejo po vzgojnolzobraže- 
valnih programih četrte oziroma pete stopnje zahtevnosti, pa nimajo ustreznih 
predhodnih poklicev ali pa zanje niso potrebna celotna znanja predhodnih 
poklicev. Možno bi bilo, da se za Izobraževanje takih poklicev oblikuje program s 
poudarkom na naravoslovno-tehničnem in matematičnem področju ali program s 
poudarkom na družbeno-ekonomskem in jezikovnem področju ter praktična 
znanja, delovna In proizvodna praksa. Program mora omogočiti vključitev v delo 
in v nadaljnje Izobraževanje. 10 rlprava za Izpit se organizira ob delu. 

24 poročevalec 



- opravljanje izpita študentom, ki so uspešno končali pro- 
grame za poklice tretje stopnje drugih smeri. 

Kdor je končal program četrte stopnje zahtevnosti, lahko 
nadaljuje izobraževanje po programu pete stopnje ustrezne 

• smeri v tretjem letniku. 
Z izobraževalnim programom pete stopnje se določi, katere 

smeri po prejšnjem odstavku so ustrezne, ter določijo morebit- 
ni dodatni pogoji za nadaljevanje izobraževanja. 

33 V primerih, ko je število kandidatov, ki izpolnjujejo pogo- 
je za vključitev v posamezne izobraževalne programe, večje, 
kot so zmogljivosti izobraževalne organizacije oziroma druž- 
bene potrebe po delavcih teh poklicev, in tega z usmerjanjem 
ni bilo mogoče uskladiti, izobraževalna organizacija izbere 
kandidate za izobraževanje na podlagi razpisa. 

Izobraževalna organizacija določi in objavi pogoje za izbiro 
kandidatov; posebej za kandidate, ki se bodo izobraževali ob 
delu in posebej za druge kandidate. 

Izobraževalna organizacija usklajuje načrtovanje svoje de- 
javnosti s potrebami uporabnikov oziroma s širšimi družbeni- 
mi potrebami. Izobraževalna organizacija v sodelovanju s 
pristojno skupnostjo za usmerjeno izobraževanje in zainteresi- 
ranimi organizacijami združenega dela zagotovi izobraževanje 
po ustreznih programih kandidatom, kijih na šolanje pošiljajo 
organizacije združenega dela. 

34 Izobraževanje in usposabljanje poklicev za opravljanje 
enostavnih del in nalog in manj zahtevnih del in nalog, za 
katere n) nujen začetni skupni program, je sestavni del usmer- 
jenega izobraževanja. Zanj se primerno uporabljajo določbe 
tega zakona, če ta zakon ne določa drugače. 

V usposabljanje za poklice za opravljanje enostavnih del se 
vključujejo delavci, ki so končali osnovnošolsko obveznost. 
Usposabljanje se izvaja na delu po programu, ki ga določi in 
izvaja organizacija združenega dela za svoje delavce. 

Izobraževanje in usposabljanje poklicev za opravljanje manj 
zahtevnih del in nalog se izvaja po programu, ki obsega 
posamezna strokovna, praktična in funkcionalna znanja, var- 
stvo pri delu ter posamezne izbrane vsebine začetnega skup- 
nega programa (slovenski jezik, samoupravljanje s temelji 
marksizma, matematika itd.). 

Programe iz prejšnjega odstavka sprejemajo skupnosti za 
usmerjeno izobraževanje, izvajajo pa se v organizacijah zdru- 
ženega dela s sodelovanjem izobraževalnih organizacij. 

V izobraževanje in usposabljanje po teh programih se vklju- 
čujejo delavci ob delu ter drugi občani, ki so sklenili učno 
razmerje in so končali osnovnošolsko obveznost. 

Občani, ki so končali izobraževanje po programih izobraže- 
vanja in usposabljanja za manj zahtevne poklice, lahko nada- 
ljujejo izobraževanje za zahtevnejše sorodne poklice, potem 
ko so si pridobili delovne izkušnje v poklicu in obvladali znanja 
iz začetnega skupnega programa usmerjenega izobraževanja, 
prilagojenega vsebini njihovega predhodnega izobraževanja, 
delovnim in življenjskim izkušnjam. 

35 V skladu s potrebami organizacij združenega dela in 
splošnega družbenega razvoja ter izobraževalnimi interesi 
delavcev se po zaključenem izobraževanju za poklic na vseh 
stopnjah zahtevnosti in v vseh smereh usmerjenega izobraže- 
vanja oblikujejo vzgojnoizobraževalni programi za izpopolnje- 
vanje v poklicu, in sicer: 

- za specializacijo oz. poglabljanje znanja v skladu s po- 
sebnimi potrebami dela. 

- za trajno strokovno rast delavcev v skladu z razvojem 
znanosti, tehnike in organizacije dela ter samoupravljanja. 

36 Vzgojnoizobraževalni program za poklic določa v skladu 
z zakonom, nomenklaturo in profilom poklica zlasti: 

- smotre in vsebino vzgojnoizobraževalnega dela po posa- 
meznih predmetih in drugih sestavinah programa, 

- navodila v zvezi z vsebino in načini uresničevanja vzgoj- 
noizobraževalnega dela, obvezne oblike preverjanja ter oce- 
njevanja znanja, 

- trajanje izobraževanja in obseg organiziranega vzgojnoi- 
zobraževalnega dela za izvedbo programa po posameznih 
predmetih, 

- razporeditev vsebine vzgojnoizobraževalnega programa 
na letnike in druge zaokrožene časovne enote znotraj letnika 
(semester, trimester) tako, da je omogočeno sprotno obvlado- 
vanje vsebinsko zaokroženih in povezanih predmetov iz celot- 
nega programa, 

- potrebna predhodna znanja, delovne izkušnje in druge 
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati študenti za vključitev v 
izobraževanje, 

- vrsto strokovne izobrazbe učiteljev, ki lahko učijo posa- 
mezne predmete iz programa, 
- nujne materialne in druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati 

izobraževalna organizacija, da lahko izvaja izobraževalni pro- 
gram, 

- načela za prilagoditev programa za izobraževanje odra- 
slih s pomembnejšim obsegom delovnih in življenjskih izku- 
šenj ter z delom in samoupravljanjem pridobljenih znanj, ki se 
vključujejo v izobraževanje ob delu in iz dela. 

Vzgojnoizobraževalni program se objavi. 
37 Organizirano vzgojnoizobraževalno delo po tem zakonu 

je pouk, mentorsko delo in drugo individualno delo s študenti, 
proizvodno delo in delovna praksa ter druge organizirane 
oblike uvajanja v praktično, strokovno ali raziskovalno delo. 

Obveznosti študentov se določijo z vzgojnoizobraževalnimi 
programi in statuti izobraževalnih organizacij v skladu s so- 
dobnimi spoznanji pedagoških in psiholoških ved, tako daje 
ob ustreznih predhodnih znanjih in v delovnih pogojih, ki jih 
tudi izobraževalna organizacija, mogoče z normalnim sodelo- 
vanjem v organiziranem vzgojnoizobraževalnem delu obvla- 
dovati izobraževalni program v za to določenih rokih. 

Pri določanju tedenske in letne obremenitve študentov z 
organiziranim vzgojnoizobraževalnim delom se upošteva tudi 
potreben obseg samostojne priprave študentov za obvladanje 
programa. 

Obremenitev študentov z organiziranim vzgojnoizobraže- 
valnim delom ne sme preseči 35 ur na teden in ne 46 tednov v 
letu. 

Za študente, ki se izobražujejo ob delu, izobraževalna orga- 
nizacija po dogovoru s študenti, upoštevaje njihove delovne 
obveznosti in druge okoliščine, ki vplivajo na izobraževanje 
(delovne razmere, oddaljenost, delovne izkušnje itd.), določi 
posebno časovno razporeditev vzgojnoizobraževalnega pro- 
grama, ustrezne oblike in razporeditev vzgojnoizobraževalne- 
ga dela ter preverjanje in ocenejvanje znanja. 

38 Izobraževalne organizacije omogočijo študentom, da 
obvladujejo vsebine posameznih predmetov iz enega ali več 
letnikov tudi v krajšem času, kot je predvideno s programom, 
kadar je to pedagoško utemeljeno in ne ovira bistveno povezo- 
vanja predmetov. 

V primerih, ko se izobražujejo po določenem vzgojnoizobra- 
ževalnem programu odrasli s pomembnim obsegom delovnih 
in življenjskih izkušenj, izobraževalna organizacija prilagodi 
program po načelih in v mejah, ki se določijo z vzgojnoizobra- 
ževalnim programom. 
39 Vzgojnoizobraževalne programe uresničujejo izobraže- 

valne organizacije ter druge organizacije združenega dela in 
delovne skupnosti, ki izpolnjujejo s tem zakonom in z vzgojnoi- 
zobraževalnimi programi določene pogoje. 

Izobraževalne organizacije organizirajo in izvajajo vzgojnoi- 
zobraževalno delo tako, da: 

- omogočajo ustvarjalno sodelovanje študentov, učiteljev 
in sodelavcev pri vzgojnoizobraževalnem delu ter načrtno 
vključujejo vse družbene dejavnike v vzgojnoizobraževalni 
proces; 

- vodijo vzgojnoizobraževalni proces od prakse do posplo- 
šenih teoretičnih spoznanj ter k njihovi uporabi za spreminja- 
nje prakse, upoštevaje pri tem vzgojnoizobraževalne smotre in 
naloge ter psihofizične zmogljivosti, življenjske in delovne 
izkušnje, predznanje in interese učencev; 

- razvijajo raznovrstne oblike in metode vzgojnoizobraže- 
valnega dela tako, da omogočajo trajno širjenje in poglabljanje 
znanja, strokovno rast in razvoj sposobnosti delavcev ter 
učinkovito in dostopno izobražuje ob delu; 

- povezujejo vzgojnoizobraževalno delo z družbeno poli- 
tičnim, proizvodno-tehničnim in znanstveno raziskovalnim 
delom; 

- zagotavljajo najrazličnejše možnosti za integriranje 
vzgojnoizobraževalnih vsebin in interdisciplinarno povezova- 
nje strok in znanstvenih disciplin; 

- načrtno usmerjajo in omogočajo individualno delo štu- 
dentov ter usklajujejo časovno razporeditev dela v dnevu, 
tednu in letu s pogoji življenja in dela študentov ter organizacij 
združenega dela; 

- posodabljajo vzgojnoizobraževalni proces, razvijajo in 
izpolnjujejo tehnologijo vzgojnoizobraževalnega dela. 

40 Praktični pouk ter delovna in proizvodna praksa kot 
sestavina vzgojnoizobraževalnih programov se izvaja v proi- 
zvodnih in drugih organizacijah združenega dela, v delovnih 
skupnostih ter v dejavnostih, ki jih samostojno opravljajo 
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delovni ljudje z osebnim delom, pa tudi v šolskih delavnicah, 
na šolskih posestvih in drugih deloviščih. Organizacije združe- 
nega dela ter delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno 
opravljajo dejavnost, izvajajo zlasti praktični pouk ter omogo- 
čajo delovno in proizvodno prakso, za katero je z vzgojnoizo- 
braževalnim programom predvideno, da je njeno izvajanje 
najbolj učinkovito in smotrno v neposrednem delovnem pro- 
cesu. 

Praktični pouk oziroma delovna in proizvodna praksa štu- 
dentov v organizacijah združenega dela s področja materialne 
proizvodnje ali družbenih dejavnosti ter pri delovnih ljudeh, ki 
samostojno opravljajo poklicno dejavnost z osebnim delom, se 
izvaja s sodelovanjem ustrezno usposobljenih strokovnih de- 
lavcev pod pedagoškim vodstvom in nadzorom izobraževalnih 
organizacij. 

Izobraževalne organizacije jn druge organizacije združene- 
ga dela oziroma delovni ljudje, ki samostojno opravljajo z 
osebnim delom poklicno dejavnost, urejajo medsebojne ob- 
veznosti pri izvajanju praktičnega pouka ter delovne in proi- 
zvodne prakse s samoupravnimi sporazumi in pogodbami. 

41 Organizirano vzgojnoizobraževalno delo se izvaja v šol- 
skem letu, ki se začne s 1. septembrom in konča z 31. 
avgustom. 

Razporeditev organiziranega vzgojnoizobraževalnega dela 
in individualnih priprav v šolskem letu mora omogočiti študen- 
tom najmanj 6 tednov počitnic, in sicer en del med 15. januar- 
jem in 15. februarjem ter drugi del med 1. julijem in 31. 
avgustom. 

Razporeditev vzgojnoizobraževalnega dela za izobraževanje 
ob delu določi vzgojnoizobraževalna organizacija v soglasju z 
udeleženci izobraževanja ne glede na določbe o šolskem letu 
in razporejanju vzgojnoizobraževalnega dela 

42 Izobraževalne organizacije izvajajo vzgojnoizobraževalno 
delo po letnem delovnem načrtu, ki ga vsako šolsko leto 
sprejme svet izobraževalne organizacije. 

Letni delovni načrt je podlaga za sporazumevanje o svobo- 
dni menjavi dela in vključuje zlasti: načrt izvajanja izobraževa- 
nja po vzgojnoizobraževalnih programih posameznih smeri, 
izvajanje delovne in proizvodne prakse, razporeditev študen- 
tov v oddelke in učne skupine, načrt usmerjanja in vpisa (roki 
za razpis, število prostih mest, razpisni pogoji in drugo); 
strokovno izpopolnjevanje učiteljev, programe dela sodelav- 
cev v vzgojnoizobraževalnem procesu, izbor in načrt izvajanja 
fakultativnih predmetov ter organiziranih aktivnostih študen- 
tov izven pouka, ekskurzij, taborjenj, drugih javnih in kulturnih 
dejavnosti izobraževalne organizacije ter druge naloge v zvezi 
s posebnimi zahtevami vzgojnoizobraževalnih programov (ra- 
ziskovalna ali umetniška dejavnost, sodelovanje učiteljev v 
strokovnem delu izven izobraževalne organizacije in podob- 
no). 

Svet izobraževalne organizacije letno obravnava poročilo o 
izvajanju letnega načrta ter o tem obvešča pristojne izobraže- 
valne skupnosti in ustanovitelja. 

43 Izobraževalna organizacija razporedi študente pri ure- 
sničevanju programov v delovne oziroma učne skupine, oddel- 
ke in letnike. 

Pri izvajanju posameznih programov lahko izobraževalna 
organizacija zato, da bi čimbolj racionalno, v skladu s pedago- 
škimi načeli, doseženimi učnimi uspehi, sposobnostmi in 
interesi študentov org&nizirala vzgojnoizobraževalni proces, 
razporeja študente istih ali različnih letnikov v delovne oziroma 
učne skupine tako, da omogoča diferenciacijo oblik in metod 
vzgojnoizobraževalnega dela. 

44 Izobraževalne organizacije določijo pogoje in način 
vzgojnoizobraževalnega dela, s katerim omogočajo: 

- izobraževanje po programih različnih smeri (multidisci- 
plinarni študij); 

- izobraževanje po programu določene smeri in delih pro- 
gramov drugih smeri oziroma po delih programov različnih 
smeri (interdisciplinarni študij). 

45 Preverjanje znanja in ocenjevanje uspešnosti je podlaga 
za napredovanje in usmerjanje študentov. 

S preverjanjem in ocenjevanjem znanja se ugotavlja oziroma 
izraža uspešnost študentov pri obvladovanju programa za vsak 
posamezen predmet posebej. 

Preverjanje in ocenjevanje znanja se opravlja sproti v skladu, 
z izobraževalnim programom. 

Oblike, metode in tehnike preverjanja znanja morajo zago- 
tavljati objektivnost in omogočati pregled o doseženih rezulta- 
tih. 

Preverjanje in ocenjevanje znanja je javno, z ustreznimi 
oblikami in metodami pedagoškega dela pa morajo učitelji 
zagotoviti sodelovanje študentov pri preverjanju in ocenjeva- 
nju. 

46 O rezultatih preverjanja in ocenjevanja znanja posamez- 
nih študentov vodi izobraževalna organizacija dokumentacijo. 

Sestavni del dokumentacije je izkaz o doseženih rezultatih 
izobraževanja študenta po posameznih predmetih in letnikih (v 
nadaljnjem besedilu: indeks). 

V indeks se vpisujejo rezultati preverjanja znanja, enkrat 
letno pa tudi ugotovitev, ali je študent izpolnil obveznosti po 
vpisanem programu za določeni letnik, ali ima v skladu z 
določili programa pravico napredovati v naslednji letnik ter 
ocena o uspešno opravljenem izpitu za vključitev v izobraževa- 
nje po programih četrte oziroma pete stopnje zahtevnosti. 

Indeks je javna listina. 
Z izvršilnim predpisom in statutom izobraževalne organiza- 

cije se podrobneje določijo postopki, načini in oblike za 
preverjanje in ocenjevanje ter predpiše način vodenja obvezne 
dokumentacije, 

47 Z izobraževalnim programom se določi, katere predmete 
in na kakšni ravni uspešnosti ter katere druge naloge iz 
programa letnika mora obvladati oziroma opraviti študent, da 
lahko napreduje v naslednji letnik. 

Študent, ki v za to določenem času ni obvladal posameznega 
predmeta oziroma ga ni obvladal na ustrezni ravni uspešnosti, 
se lahko prijavi k ponovnemu preverjanju znanja največ dva- 
krat do konca šolskega leta. 

Izobraževalna organizacija omogoči študentom, ki niso iz- 
polnili s programom določenih pogojev za napredovanje v 
naslednji letnik, da se preusmerijo v izobraževanje po sorodnih 
programih, ki ustrezajo doseženim rezultatom in so v skladu z 
interesi in sposobnostmi študenta. 

Študent, ki ni v šolskem letu obvladal znanja iz posameznega 
predmeta po programu oziroma ga ni obvladal na ustrezni 
ravni uspešnosti, se lahko prijavi k ponovnemu preverjanju 
znanja največ dvakrat do konca šolskega leta. 

Izobraževalna organizacija omogoči študentom, ki niso iz- 
polnili s programom določenih pogojev za napredovanje v 
naslednji letnik, da se preusmerijo v izobraževanje po sorodnih 
programih, ki ustrezajo doseženim rezultatom in so v skladu z 
interesi in sposobnostmi študenta. 

Študent, ki ni v šolskem letu obvladal znanja iz posameznega 
predmeta po programu letnika in seje preusmeril v izobraževa- 
nje po drugačnem programu, ali pa se je vključil v delo, obdrži 
pravico, da se prijavi k ponovnemu preverjanju znanja pod 
pogoji in v rokih, ki jih s statutom določi izobraževalna organi- 
zacija. Če se je program predmeta spremenil ali dopolnil, 
izobraževalna organizacija preverja znanje po programu, ki je 
veljal ob prijavi k izpitu. 

Varianta: doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 
Med izobraževanjem za določen poklic se lahko študent 

preusmeri največ enkrat. 
48 Študent, ki je bil med šolskim letom bistveno oviran pri 

vzgojnoizobraževalnem delu zaradi utemeljenih razlogov (bo- 
lezen, invalidnost, materinstvo, vojaška obveznost, izjemne 
socialne in družinske okoliščine itd.), ima pravico ponavljati 
letnik, lahko pa tudi pod pogoji, ki jih določi izobraževalna 
organizacija, napreduje v naslednji letnik s tem, da mora 
manjkajoče obveznosti iz prejšnjega letnika izpolniti v nasled- 
njem šolskem letu. 

49 Občani, ki želijo dokazati, da obvladajo znanja iz posa- 
meznega vzgojnoizobraževalnega programa za poklic ali po- 
samezne predmete iz takega programa oziroma želijo dokaza- 
ti, da obvladajo programe ali dele programov izpopolnjevanja v 
poklicu, imajo pravico zahtevati, da izobraževalna organizaci- 
ja, ki izvaja take programe, preveri in oceni njihovo znanje po 
enakih merilih, kot veljajo za študente te organizacije. 

Izobraževalna organizacija najmanj enkrat letno objavi na- 
čin, oblike in roke za preverjanje znanja kandidatov iz prejšnje- 
ga odstavka. 

Preverjanje znanja, doseženega s samoizobraževanjem, je 
za občane brezplačno. 

50 Po uspešno končanem programu izobraževanja za po- 
klic dobi študent diplomo. V diplomi se navede vrsta in stopnja 
zahtevnosti vzgojnoizobraževalnega programa ter poklic, za 
katerega se je usposobil. 
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Po uspešno končanem programu izpopolnjevanja v poklicu 
dobi udeleženec spričevalo, v katerem se navede naziv progra- 
ma in trajanje izobraževanja ter ugotovi, katere organizacije 
združenega dela priznavajo spričevalo, če to nima splošno 
priznane veljavnosti. 

IV. SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANJE 
IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI 

51 Izobraževalna organizacija je funkcionalna celota, spo- 
sobna za pedagoško učinkovito in racionalno izvajanje vzgoj- 
noizobraževalnih programov za poklice na različnih stopnjah 
zahtevnosti, sorodne po stroki in vsebini dela. Organizira se 
tako, da je mogoča svobodna menjava dela z ustreznimi 
področji združenega dela in usmerjanje študentov v sorodne 
programe ustrezne zahtevnosti v skladu z njihovimi sposob- 
nostmi, interesi in nagnjenji ter doseženimi izobraževalnimi 
rezultati. 

Osnovna oblika združevanja dela in sredstev za opravljanje 
vzgojnoizobraževalnega dela je izobraževalna temeljna orga- 
nizacija, ki jo organizirajo delavci za trajno izvajanje vzgojnoi- 
zobraževalnih programov za skupine sorodnih poklicev oziro- 
ma za določen poklic in za izpopolnjevanje vteh poklicih terza 
opravljanje s tem delom povezanih storitev, ki se dajo izraziti 
kot vrednost v svobodni menjavi dela. 

52 Izobraževalne organizacije so srednje, višje in visoke 
šole ter delavske univerze in druge specializirane organizacije 
za izobraževanje odraslih. 

Izobraževalne organizacije, ki izvajajo vzgojnoizobraževalne 
programe prve, druge in tretje stopnje zahtevnosti za poklic 
oziroma za sorodne poklice ter za izpopolnjevanje v teh 
poklicih, so srednje šole. 

Izobraževalne organizacije, ki izvajajo vzgojnoizobraževalne 
programe četrte stopnje zahtevnosti za poklic oziroma za 
sorodne poklice ter za izpopolnjevanje v teh poklicih, so višje 
šole. 

Izobraževalne organizacije, ki izvajajo vzgojnoizobraževalne 
programe četrte in pete stopnje zahtevnosti za poklic oziroma 
sorodne poklice, programe za izpopolnjevanje v teh poklicih 
ter programe za podiplomsko izobraževanje in pridobitev 
doktorata znanosti, so visoke šole. 

Delavske univerze in druge specializirane organizacije za 
izobraževanje odraslih izvajajo programe izpopolnjevanja v 
poklicih, skupaj z drugimi organizacijami združenega dela pa 
izvajajo programe izobraževanja in usposabljanja poklicev za 
opravljanje enostavnih in manj zahtevnih del oziroma progra- 
me izobraževanja poklicev, po katerih se potrebe pojavljajo 
občasno in v manjšem obsegu. 

Delavske univerze in druge specializirane organizacije za 
izobraževanje odraslih načrtujejo in izvajajo raznovrstne obli- 
ke družbenega izobraževanja ter izobraževanja na splošno 
kulturnem, obrambno-zaščitnem, jezikovnem področju in na 
drugih področjih vskladu s potrebami občanov, družbenopoli- 
tičnih in družbenih organizacij. 

Za organizacije združenega dela, ki s svojo dejavnostjo 
neposredno omogočajo uresničevanje nalog in smotrov izo- 
braževalnih organizacij (domovi za študente, študijske knjižni- 
ce, šolske delavnice in posestva, in druge tovrstne organizaci- 
je), se glede organiziranosti in samoupravljanja primerno 
uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za izobraževalne 
organizacije, če za posamezne vrste teh organizacij ne veljajo 
posebni predpisi. 

53 Izobraževalno organizacijo lahko usanovijo organizacije 
združenega dela, družbenopolitične skupnosti, samoupravne 
interesne skupnosti in družbenopolitične organizacije pod 
pogoji, določenimi s tem zakonom. 

Izobraževalna organizacija se lahko ustanovi: 
- če so ugotovljene dolgoročne potrebe po delavcih za 

poklice, ki jih bo izobraževala in če ob racionalni organizaciji 
teh potreb ne morejo zadovoljiti obstoječe izobraževalne orga- 
nizacije; 

- če so sprejeti vzgojnoizobraževalni programi za poklice, 
za katere bo izobraževala; 

- če so zagotovljeni potrebni učitelji in sodelavci in mate- 
rialna sredstva, potrebna za uresničevanje programov, oziro- 
ma sklenjeni dogovori z drugimi organizacijami združenega 
dela, ki bodo uresničevale dele vzgojnoizobraževalnega pro- 
grama; 

- če pristojna izobraževalna skupnost, ustanovitelj ali zain- 
teresirana organizacija združenega dela zagotovi izvajanje 
vzgojnoizobraževalnih programov najmanj za čas izobraževa- 
nja prve vpisane generacije študentov. 

Kadar ni ustanovitelj družbenopolitična skupnost, daje so- 
glasje k ustanovitvi izobraževalne organizacije skupščina ob- 
čine, na območju katere je njen sedež. 

K ustanovitvi višje ali visoke šole daje soglasje Skupščina 
SRS. 

Ustanovitveni akt mora navajati poklice, za katere bo izobra- 
ževalna organizacija izobraževala. 

Izobraževalna organizacija uvede nove vzgojnoizobraževal- 
ne programe za poklice s soglasjem pristojne izobraževalne 
skupnosti in ustanovitelja, če so za uvedbo teh programov 
izpolnjeni pogoji, ki veljajo za ustanovitev izobraževalne orga- 
nizacije. 

Izobraževalna organizacija, ki opušča izobraževanje za po- 
klice, določene z ustanovitvenim aktom, mora pridobiti soglas- 
je ustanovitelja in pristojne izobraževalne skupnosti ter omo- 
gočiti vpisanim študentom, da končajo izobraževanje. 

Če izobraževalna organizacija preneha z delom, morata 
ustanovitelj in pristojna izobraževalna skupnost omogočiti 
vpisanim študentom, da končajo izobraževanje. 

Izobraževalna organizacija lahko začne z delom oziroma 
začne izvajati nov vzgojnoizobraževalni program, potem ko za 
nadzor zakonitosti pristojni upravni organ ugotovi, da so 
izpolnjeni z zakonom in vzgojnoizobraževalnim programom 
določeni pogoji. 

Izobraževalna organizacija se vpiše v razvid izobraževalnih 
organizacij, ki ga vodi za izobraževanje pristojni republiški 
upravni organ. 

Z vpisom v razvid pridobi izobraževalna organizacija pravico 
izdajati diplome in druge listine z občo veljavnostjo. 

54 Izobraževalne organizacije, ki izobražujejo za isti poklic 
ali za sorodne poklice vseh stopenj zahtevnosti, se povezujejo 
in združujejo oziroma sodelujejo med seboj, da bi zagotovile 
usklajenost programov in njihovega izvajanja, usmerjanje štu- 
dentov v skladu z njihovimi doseženimi uspehi, sposobnostmi 
in nagnjenji ter potrebami združenega dela, pospeševanje 
stroke in uporabo znanstvenih dosežkov v izobraževalni prak- 
si, strokovno izpopolnjevanje učiteljev ter druge skupne nalo- 
ge in interese. 

Izobraževalne organizacije se povezujejo in združujejo ozi- 
roma sodelujejo z organizacijami združenega dela uporabni- 
kov zaradi skupnega izvajanja praktičnega pouka in proizvo- 
dne oziroma delovne prakse, usmerjanja v poklice, stalnega 
preverjanja skladnosti vzgojnoizobraževalnih pogramov s po- 
trebami dela in samoupravljanja, neposredne svobodne me- 
njave dela ter drugih skupnih nalog in interesov. 

Višje in visoke šole se združujejo v univerze. 
Varianta: Višje in visoke šole se lahko združujejo v univerze. 
Univerze so skupnosti, v katerih višje in visoke šole uresniču- 

jejo zlasti enotnost sistema dela, usklajujejo merila za izvolitev 
v nazive učiteljev in sodelavcev, sodelujejo pri načrtovanju 
razvoja, spodbujajo marksistično izobraževanje in ustanavlja- 
jo marksistične centre, spodbujajo organiziranje interdiscipli- 
narnega in multidisciplinarnega študija in druge skupne nalo- 
ge. 

Delavske univerze in druge specializirane organizacije za 
izobraževanje odraslih se lahko združujejo v zvezo delavskih 
univerz. 

Zveza delavskih univerz je skupnost, v kateri članice uresni- 
čujejo skupne interese in naloge ter proučujejo specifična 
vprašanja izobraževanja odraslih. 

55 Kadar je potrebno zaradi približanja izobraževanja zapo- 
slenim delavcem, lahko izobraževalna organizacija v sodelo- 
vanju z drugimi izobraževalnimi organizacijami in z organiza- 
cijami združenega dela uporabnikov začasno, dokler traja 
potreba, organizira izven svojega sedeža vzgojnoizobraževalni 
proces za uresničevanje posameznih vzgojnoizobraževalnih 
programov iz svoje dejavnosti, potem ko je zagotovila sama ali 
skupaj z drugimi izobraževalnimi organizacijami ustrezne po- 
goje za izvajanje teh programov (dislocirano izobraževanje). 

Izobraževalna organizacija, ki organizira izobraževanje 
izven svojega sedeža, je odgovorna za izvajanje vzgojnoizo- 
braževalnega programa, ne glede na to, v koliki meri pri 
njegovem izvajanju sodelujejo učitelji in sodelavci drugih 
izobraževalnih organizacij. 

56 Izobraževalno organizacijo upravljajo delavci te organi- 
zacije skupaj s študenti, v primerih, ko izobraževalna organiza- 

poročevalec 27 



cija vključuje mladino pred polnoletnostjo, pa tudi starši otrok. 
V zadevah posebnega družbenega pomena enakopravno 
soodločajo delegati ustanovitelja, zainteresiranih organizacij 
združenega dela, organov družbenopolitične skupnosti in 
družbenopolitičnih organizacij ter drugih uporabnikov (v na- 
daljnjem besedilu: uporabniki) v skladu s samoupravnimi 
sporazumi in statuti izobraževalnih organizacij ter s tem zako- 
nom. 

O medsebojnih delovnih razmerjih delavcev v združenem 
delu in o delitvi sredstev za osebno in skupno porabo odločajo 
delavci sami v skladu z zakonom. 

57 Samoupravljanje v izobraževalnih organizacijah uresni- 
čujejo delavci in študenti z odločanjem v zboru delavcev in v 
zboru študentov, z referendumom in drugimi oblikami osebne- 
ga izjavljanja, z odločanjem po delegatih v svetu izobraževalne 
organizacije in z nadzorstvom nad delom organov in služb v 
izobraževalni organizaciji. Delegati uporabnikov soodločajo v 
svetu izobraževalne organizacije ter sodelujejo v njegovih 
izvršilnih in delovnih telesih. 

58 Delo in poslovanje izobraževalne organizacije upravlja 
svet, ki ga sestavljajo delegati delavcev in študentov ter dele- 
gati uporabnikov. 

Delegate delavcev in delegate študentov volijo in odpoklicu- 
jejo ti posredno v skladu z zakonom in statutom; način delegi- 
ranja delegatov uporabnikov in njihovo število se določi s 
samoupravnim sporazumom, ki ga sklenejo izobraževalne 
organizacije z ustanoviteljem in ustrezno izobraževalno skup- 
nostjo. 

Varianta k drugemu odstavku: 
Uporabniki delegirajo svoje delegate v svet izobraževalne 

organizacije iz zbora uporabnikov enote skupnosti za usmerje- 
no izobraževanje, ki se v skladu s samoupravnim sporazumom 
o ustanovitvi skupnosti oblikuje pri izobraževalni organizaciji. 

Zadeve, ki jih opravlja svet izobraževalne organizacije, se 
določijo s statutom v skladu z zakonom. 

59 Delegati uporabnikov v svetu izobraževalne organizacije 
soodločajo: 

- pri sprejemanju sklepov, s katerimi se uresničujejo skup- 
ni smotri izobraževalne organizacije, uporabnikov in širše 
družbene skupnosti; 

- pri določanju politike vzgojnoizobraževalnega oziroma 
znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela; 

- pri sprejemanju izobraževalnih programov oziroma pro- 
gramov znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela; 

- o spremembi dejavnosti izobraževalne organizacije in o 
statusnih spremembah; 

- pri določanju razvojnih programov in odločanju o razšir- 
jeni reprodukciji; 

- o sodelovanju izobraževalne organizacije z uporabniki; 
- pri določanju predloga statuta in sprejemanju drugih 

samoupravnih splošnih aktov, razen tistih, s katerimi se urejajo 
delitev tistega dela dohodka, ki je namenjen osebni in skupni 
porabi, in medsebojna delovna razmerja delavcev v združenem 
delu; 

- pri sprejemanju plana izobraževalne organizacije; 
- pri sprejemanju letnega delovnega načrta in zaključnega 

poročila; 
- pri sprejemanju finančnega načrta in zaključnega raču- 

na; 
- pri uresničevanju načel in meril kadrovske politike in 

njihovem izvajanju; 
- pri volitvah, imenovanjih in razrešitvah izvršilnih in poslo- 

vodnih organov oziroma članov teh organov oziroma delavcev 
s posebnimi pooblastili in odgovornostmi; 

- o volitvah v nazive učiteljev in sodelavcev ter pri preverja- 
nju pogojev, ki jih morajo le-ti izpolnjevati. 

60 Delegati uporabnikov v svetu izobraževalne organizacije 
lahko samostojno: 

- sprožijo postopek za preverjanje, če učitelji in sodelavci 
izpolnujejo predpisane pogoje, in predlagajo ukrepe svetu 
izobraževalne organizacije; 

- predlagajo, naj izobraževalna organizacija preneha, če 
ne izpolnjuje več z zakonom določenih pogojev ali če ni več 
potrebe po njenem delu; 

- dajejo pobude za sprejem ali za spremembo sklepa o 
omejitvi vpisa. 

61 Svet izobraževalne organizacije ima lahko izvršilne orga- 
ne; člane izvoli svet izmed delavcev izobraževalne organizaci- 
je, študentov in uporabnikov. 

Izvršilni organ lahko daje svetu predloge in mnenja ter 

samostojno sprejema odločitve o izvrševanju sklepov sveta, ki 
so določene s statutom. 

62 Izobraževalna organizacija ima individualni ali kolegijski 
poslovodni organ. 

Individualni poslovodni organ in predsednika ter člane kole- 
gijskega poslovodnega organa imenuje svet izobraževalne 
organizacije. 

Varianta k drugemu odstavku: 
Individualni poslovodni organ ter predsednika kolegijskega 

poslovodnega organa izobraževalne organizacije imenuje in 
razrešuje ustanovitelj, potem ko dobi mnenje sveta izobraže- 
valne organizacije in pristojne izobraževalne skupnosti. 

63 Za obravnavo vprašanj s področja vzgojnoizobraževal- 
nega dela imajo izobraževalne organizacije strokovne organe. 

Strokovni organi iz prejšnjega odstavka obravnavajo vpraša- 
nja v zvezi z uresničevnjem vzgojnoizobraževalnega programa 
in dajejo mnenja in predloge svetu, poslovodnim in izvršilnim 
organom. 

64 Izobraževalna organizacija ima statut. 
Skupščina občine, na katere območju je sedež izobraževal- 

ne organizacije, daje soglasje k statutu izobraževalne organi- 
zacije. 

K statutu visoke ali višje šole daje soglasje Skupščina SRS. 

V. ŠTUDENTI IN DRUGI UDELEŽENCI 
IZOBRAŽEVANJA 

65 Osebe, ki se izobražujejo po vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramih za poklice, so študenti. 

Osebe, ki se izobražujejo po vzgojnoizobraževalnih progra- 
mih za izpopolnjevanje v poklicu, so drugi udeleženci izobra- 
ževanja. 

Študenti in drugi udeleženci izobraževanja aktivno sodeluje- 
jo v vzgojnoizobraževalnem procesu in s tem pridobivajo 
znanja, razvijajo sposobnosti, ustvarjalnost in delovne navade 
za vključitev v delo in samoupravljanje. 
66 Status študenta se pridobi z vpisom v izobraževalno orga- 
nizacijo v skladu s pogoji, določenimi z zakonom, vzgojnoizo- 
braževalnim programom in statutom izobraževalne organiza- 
cije. 
67 Vpis v začetne letnike posameznih vzgojnoizobraževalnih 
programov za poklice opravi izobraževalna organizacija na 
podlagi javnega razpisa. 

Izobraževalna organizacija v skladu s svojo zmogljivostjo na 
podlagi samoupravnega sporazuma o temeljih plana pristojne 
samoupravne interesne skupnosti za usmerjeno izobraževanje 
in sporazumov o neposredni svobodni menjavi dela s temeljni- 
mi organizacijami uporabnikov določi in v skupnostih za 
usmerjeno izobraževanje uskladi število prostih mest za izo- 
braževanje po posameznih vzgojnoizobraževalnih programih. 

Število prostih mest in pogoji za vpis se objavijo z razpisom. 
V primeru, ko je kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje, več, kot 

znaša število prostih mest za izobraževanje, se ti izberejo po 
postopku in pogojih, ki jih v soglasju s pristojno izobraževalno 
skupnostjo in ustanoviteljem določi in z razpisom objavi izo- 
braževalna organizacija. 

Prednost pri vpisu imajo ob izpolnjenih pogojih kandidati, ki 
jih v izobraževanje pošiljajo organizacije združenega dela. 
68 Študenti in drugi udeleženci imajo pravico do strokovno 
organiziranega vzgojnoizobraževalnega procesa, ki omogoča 
ob normalnem študijskem delu, ustreznem predhodnem zna- 
nju in drugih izpolnjenih vpisnih pogojih uspešno izobraževa- 
nje. 

69 Status študenta preneha: 
- ko študent konča vzgojnoizobraževalni program; 
- z iztekom časa, ki jezvzgojnoizobraževalnim programom 

določen za njegovo obvladanje; 
- če preneha z izobraževanjem oziroma ne izpolnjuje z 

vzgojnoizobraževalnim programom določenih obveznosti v 
predpisanih rokih. 

Študent, ki mu je prenehal status, lahko zaključi izobraževa- 
nje po vzgojnoizobraževalnem programu, v katerega je bil 
vpisan, na način in pod pogoji, ki jih določi s statutom izobra- 
ževalna organizacija. 

Opomba: Zakon bo v posebnih določbah uredil status obča- 
nov na podiplomskem študiju. 
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VI. UČITELJI IN SODELAVCI 

70 Učitelji in sodelavci po tem zakonu so delavci, ki izvajajo 
oziroma sodelujejo pri izvajanju vzgojnoizobraževalnega pro- 
cesa in opravljajo to delo v polnem aii krajšem delovnem 
času. 

Učitelji organizirajo vzgojnoizobraževalno delo in skupaj s 
študenti uresničujejo družbene vzgojnoizobraževalno smotre 
in naloge usmerjenega izobraževanja. 

Sodelavci sodelujejo z učitelji pri izvajanju vzgojnoizobraže- 
valnega procesa ter izvajajo druge naloge, potrebne za uresni- 
čevanje vzgojnoizobraževalnih programov oziroma zagotav- 
ljajo pogoje za uspešno izvajanje vzgojnoizobraževalne dejav- 
nosti. 

71 Učitelj v usmerjenem izobraževanju je lahko, kdor si je 
pridobil poklic najvišje stopnje zahtevnosti v ustrezni stroki, 
potrebna pedagoška znanja v obsegu, ki ga s sporazumom 
določijo višje in visoke šole, ki usposabljajo učitelje, ter po- 
trebne delovne izkušnje za opravljanje vzgojnoizobraževalne- 
ga dela in s svojo celotno poklicno, samoupravno in družbeno-, 
politično dejavnostjo zagotavlja uresničevanje družbenih 
vzgojnoizobraževalnih smotrov. 

Z vzgojnoizobraževalnim programom se določi, katero stro- 
ko oziroma posebno usposobljenost morajo imeti učitelji in 
sodelavci, ki ga izvajajo. 

Z vzgojnoizobraževalnim programom za poklic se lahko 
določi, da posamezne dele programa izvajajo tudi učitelji in 
sodelavci, ki so si pridobili poklic najmanj enake zahtevnosti, 
kot je poklic, za katerega izobražujejo, ter izpolnjujejo druge 
pogoje. 

Izobraževalna organizacija za omejen čas lahko uresničuje 
del vzgojnoizobraževalnega programa z učitelji in sodelavci, ki 
nimajo zahtevanih pedagoških znanj, imajo pa izkušnje iz 
uspešnega dela v stroki ter izpolnjujejo druge pogoje, določe- 
ne s tem zakonom, če je zanjo zagotovila pedagoško mentor- 
stvo in dopolnilni študij za pridobitev pedagoške izobrazbe. 

Učitelji in sodelavci se sprejemajo na delo na podlagi razpi- 
sa. 

72 Vzgojnoizobraževalne programe na višjih in visokih šo- 
lah izvajajo učitelji in sodelavci, ki so si poleg ustreznega 
poklica pridobili naziv v skladu s tem zakonom. 

Nazivi učiteljev višjih in visokih šol so: 
- redni profesor, izredni profesor, docent, profesor višje 

šole in predavatelj. 
Nazivi sodelavcev višjih in visokih šol so: 
- znanstveni svetnik, višji znanstveni sodelavec in znan- 

stveni sodelavec ter asistent, lektor in strokovni sodelavec s 
posebnim nazivom, ki ga določi statut izobraževalne organiza- 
cije." 

Varianta: 
Prvi odstavek se glasi: 
Vzgojnoizobraževalne programe na višjih in visokih šolah 

izvajajo učitelji in sodelavci, ki so si pridobili ustrezen poklic in 
izpolnjujejo posebne pogoje za učitelje in sodelavce na teh 
šolah v skladu z zakonom in statutom šple. 

Drugi in tretji odstavek se črtata. 
73 Učitelji in sodelavci - pripravniki delajo v vzgojnoizobraže- 
valnem procesu po programu, ki jim omogoča pridobitev 
praktičnih znanj in izkušenj, potrebnih za samostojno oprav- 
ljanje vzgojnoizobraževalnega dela. Izobraževalna organizaci- 
ja določi program dela pripravnika in mentorje iz vrst izkušenih 
učiteljev ali sodelavcev, ki usmerjajo in spremljajo njegovo 
delo. Program dela pripravnika vključuje organizirano pripra- 
vo za opravljanje strokovnega izpita. 

" Pogoje In postopek za Izvolitev učiteljev In sodelavcev vitjih In visokih iol bo 
podrobneje uredil osnutek zakona. 

Učitelji in sodelavci lahko opravljajo strokovni izpit po enem 
letu vzgojnoizobraževalnega dela, opraviti pa ga morajo najka- 
sneje v treh letih. 

Z izvršilnim predpisom se podrobneje uredi pripravništvo 
učiteljev, vsebina in pogoji za opravljanje strokovnega izpita 
ter stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev. 

Učitelji in sodelavci višjih in visokih šol, ki so so pridobili 
naziv, ne opravljajo strokovnega izpita. 

74Vsak učitelj in sodelavec je dolžan, da se stalno izobražuje 
in izpopolnjuje v poklicu. 

Izobraževalne organizacije pri organiziranju in izvajanju 
stalnega izobraževanja in izpopolnjevanja učiteljev sodelujejo 
med seboj, s pedagoško službo in z raziskovalnimi organizaci- 
jami. Izobraževalne organizacije, ki usposabljajo učitelje in 
sodelavce, organizirajo njihovo stalno izobraževanje in izpo- 
polnjevanje kot sestavino svojega delovnega programa, tako 
da zagotavljajo izpopolnjevanje pedagoških, strokovnih druž- 
benopolitičnih znanj skladno z zahtevnostjo programov, ki jih 
uresničujejo. 

75 Delovno obveznost učiteljev in sodelavcev sestavljajo: 
neposredno vzgojnoizobraževalno delo s študenti, drugo delo 
v okviru vzgojnoizobraževalne dejavnosti ter priprava na 
vzgojnoizobraževalno in drugo delo. 

Sestavni del delovne obveznosti učiteljev in sodelavcev 
višjih in visokih šol je tudi raziskovalno delo za potrebe 
vzgojnoizobraževalnega procesa, v skladu s programom dela 
teh šol pa tudi drugo raziskovalno delo. 

Z letnim delovnim načrtom se za vsakega posameznega 
učitelja oziroma sodelavca določi obseg neposrednega dela s 
študenti, obseg priprav in obseg drugega dela tako, da razmer- 
je med posameznimi vrstami dela v okviru delovne obveznosti 
učitelja in sodelavca ustreza pedagoškim načelom in zahte- 
vam ter organizaciji vzgojnoizobraževalnega procesa. 

Z izvršilnim predpisom se lahko določijo okvirna razmerja 
med obsegom neposrednega dela s študenti, obsegom priprav 
in obsegom drugega dela. 

76 Učitelj oziroma sodelavec, pri katerem se ugotovijo težje 
kršitve delovne obveznosti v takem obsegu in takega značaja, 
da pomembno ovirajo uresničevanje družbenih vzgojnoizo- 
braževalnih smotrov in nalog usmerjenega izobraževanja, ne 
more več opravljati vzgojnoizobraževalnega dela in se s skle- 
pom pristojnega samoupravnega organa razporedi na delo 
izven vzgojnoizobraževalnega procesa. 

VII. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO 
DELA IZOBRAŽEVALNIH ORGANIZACIJ 
IN NAD URESNIČEVANJEM 
IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV 

77 Nadzor po tem zakonu obsega nadzor zakonitosti dela 
izobraževalnih organizacij in nadzor nad uresničevanjem 
vzgojnoizobraževalnih programov. 

Nadzor nad uresničevanjem vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov vključuje tudi nadzor nad uresničevanjem s tem zakonom 
določenih družbenih smotrov in nalog usmerjenega izobraže- 
vanja.12 

Zakonitost dela izobraževalnih organizacij za usmerjeno 
izobraževanje nadzorujejo za zadeve izobraževanja pristojni 
upravni organi občin in republike. 

12 Oo priprave osnutka zakona bo podrobneje proučena organizacija, položaj 
In naloge pedagoike službe ter skladno s tem oblikovane uatrezne določbe tega 
zakona oziroma zasnovana potrebna revizija zakona o pedagoški službi (Ur. I. 
SRS, it. 16/74). 

V skladu z zasnovo teh tez zlasti glede na položaj usmerjenega Izobraževanja v 
združenem delu naj bi nadzor nad uresničevanjem vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramov opravljale ustrezno usposobljene organlzacl|e združenega dela ali de- 
lovne skupnosti, ki Jih zato pooblasti pristojna Izobraževalna skupnost. 

ČZ »URADNI LIST SRS« PRIPOROČA: 

ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU prirejen tako, da 
so iz besedila posameznega člena razvidne dopolnitve 
in spremembe glede na prejšnji zakon. Značilnost nove- 
ga zakona v uvodu pojasnjuje prof. dr. Peter Kobe. 

ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU prirejen tako, da 

so iz besedila posameznega člena razvidne dopolnitve 
in spremembe glede na prejšnji zakon. 

ZVEZNI IN REPUBLIŠKI ZAKON O PREKRŠKIH z 
uvodnimi pojasnili Marjana Šenka. 

ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU in 
ZAKON O UPRAVNIH SPORIH s komentarjem in sodno 
prakso, kar je pripravil dr. Vilko Androjna. 
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Iz Skupščine 

NOVI PREDPISI 

Pravna in ekonomska ureditev položaja 

proizvajalcev oborožitvene in vojaške 

opreme  * • ' 

• Proizvodnje za potrebe oboroževanja in vojaške opreme zaradi posebnega 
družbenega pomena ne moremo prepustiti zakonitostim tržišča 
• Na tem področju je nujna planska disciplina, popolna odprava stihije in celovit 
družbeni nadzor „ . , 
• Zvezni izvršni svet določa, katere organizacije združenega dela lahko proizvajajo 
oborožitveno in vojaško opremo . . , 

• Družbeni dogovori bodo določili enotne osnove in merila za pridobivanje in delitev 
dohodka v omenjenih organizacijah združenega dela. 

Proizvodnja za potrebe oboro- 
žitve in proizvodnja vojaške 
opreme kot dejavnost, doslej ni 
bila urejena s posebnim zako- 
nom. Zaradi tega je prišlo do 
večstranskih negativnih posle- 
dic. Odrazile so se tako v eko- 
nomsko-pravnem položaju 
proizvajalcev kot tudi pri razvo- 
ju domače vojaške industrije, 
ki je temeljni nosilec opremlja- 
nja naših oboroženih sil. Naj- 
pomembnejši razlogi za obli- 
kovanje zakonskih rešitev na 
tem področju so specifičnost . 
proizvodnje za potrebe oboro- 
ževanja, njen pomen za varnost 
in obrambo dežele in nujnost 
zagotavljanja posebnih druž- 
benih interesov. Vsa ta vpraša- 
nja ureja tudi Predlog za spre- 
jem zakona o oborožitveni 
proizvodnji in vojaški opremi, 
ki ga je skupaj z Osnutkom za- 
kona (AS 602) Zvezni izvršni 
svet poslal v obravnavo Skup- 
ščini SFRJ. 

Zdaj vsebuje posamezne do- 
ločbe, ki zadevajo to materijo, 
več zveznih zakonov. Kljub te- 
mu ni opredeljen družbeni po- 
men in interes te dejavnosti. S 
predpisi pa tudi niso rešeni po- 
goji in ni urejeno vprašanje, 
kdo vse se lahko ukvarja s proi- 
zvodnjo oborožitvene in voja- 
ške opreme. Prav tako niso 
urejeni specifični odnosi na 
tem področju (planiranje in 
programiranje, ustanovitev, or- 
ganiziranje in združevanje or- 

ganizacij združenega dela v tej 
dejavnosti, upravljanje ,in raz- 
polaganje z družbenimi sred- 
stvi v proizvodnji in podobno). 
Podobno niso urejeni tudi vsi 
drugi odnosi med družbenopo- 
litičnimi skupnostmi, njihovimi 
organi in organizacijami in de- 
lovnimi organizacijami, ki se 
ukvarjajo s proizvodnjo za po- 
trebe oborožitve in s proizvod- 
njo vojaške opreme. 

KDO LAHKO 
PROIZVAJA 
OBOROŽITVENO IN 
VOJAŠKO OPREMO? 

Osnutek zakona predvsem 
točno določa, kaj razumemo 
pod pojmom oborožitev in vo- 
jaška oprema. Pravi, da so to 
funkcionalni kompleti ali siste- 
mi, namenjeni za opremljanje 
oboroženih sil SFRJ oziroma 
za druge potrebe ljudske 
obrambe. Obsegajo pa osnov- 
na sredstva (letalo, ladja, tank, 
puška, radio-naprave) in ele- 
mente, ki zagotavljajo avtono- 
mno namensko funkcijo kom- 
pleta ali sistema (municija, eks- 
ploziv, specialne elektronske 
naprave, optična sredstva itd.), 
kakor tudi specialna sredstva 
za radiološko-biološko-kemič- 
no zaščito, embalažo za tran- 
sport in hrambo, tehnično in 
eksploatacijsko dokumentaci- 
jo itd. 

Med temeljnimi vprašanji, ki 
jih ureja Osnutek zakona, mo- 
ramo najprej omeniti pojmov- 
no opredelitev oborožitvene 
proizvodnje in proizvodnje vo- 
jaške opreme kot dejavnosti 
posebnega družbenega intere- 
sa. Določeno je tudi, kdo se 
lahko in pod kakšnimi pogoji 
se sme ukvarjati sto dejavnost- 
jo. Začrtani so pravni okviri in 
mehanizmi, ki morajo zagoto- 
viti stabilen družbenoekonom- 
ski položaj dejavnosti, določen 
pa je tudi režim sredstev, ki 
tvorijo tehnično-tehnološko 
bazo domače vojaške industri- 
je. 

Po zakonskem besedilu se s 
proizvodnjo za potrebe oboro- 
žitve in s proizvodnjo vojaške 
opreme lahko ukvarjajo: orga- 
nizacije združenega dela, kijih, 
na predlog Zveznega sekreta- 
riata za narodno obrambo, do- 
loči Zvezni izvršni svet kot or- 
ganizacije združenega dela za 
proizvodnjo oborožitvene in 
vojaške opreme; organizacije 
združenega dela, ki v okviru 
svoje redne dejavnosti, na te- 
melju dolgoročnih pogodb z 
Zveznim sekretariatom za na- 
rodno obrambo, proizvajajo za 
potrebe obrambe in tiste orga- 

nizacije združenega dela, ki so 
po določbah posebnega zvez- 
nega zakona predvidene za 
proizvodnjo oborožitvene in 
vojaške opreme v primeru voj- 
ne. 

Delovno organizacijo za 
oborožitveno proizvodnjo in iz- 
delavo vojaške opreme ustano- 
vi Zvezni izvršni svet. To lahko 
store tudi tiste organizacije 
združenega dela, ki se že uk- 
varjajo s proizvodnjo za oboro- 
žitvene potrebe, če dobe pred- 
hodno soglasje Zveznega 
izvršnega sveta ali pooblašče- 
nega organa. Soglasje dobe na 
temelju elaborata o družbeni in 
ekonomski upravičenosti usta- 
novitve take delovne organiza- 
cije. 

Pri urejanju vprašanj usta- 
navljanja, organiziranja, kon- 
stituiranja in združevanja in pri 
drugih statusnih vprašanjih or- 
ganizacij, ki proizvajajo oboro- 
žitvene izdelke in vojaško opre- 
mo, Osnutek zakona izhaja iz 
določil, ki jih za te organizacije 
ponuja Zakon o združenem de- 
lu. Mimo teh rešitev Osnutek 
predvideva tudi posebne pogo- 
je za ustanovitev teh delovnih 
organizacij. Zahteva pa tudi 
sprejem družbenih dogovorov, 
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ki bodo natančneje določili 
merila za uporabo določb Za- 
kona o združenem delu in 
predlaganega zakona. 

TEMELJI ZA RAZVOJ 
PROIZVODNJE 
OBOROŽITVENE IN 
VOJAŠKE OPREME 

Rešitve glede izgradnje proi- 
zvodnih zmogljivosti in določa- 
nja njihove velikosti ter tehno- 
loške ravni pogojuje dejstvo, 
da je na tem področju nujna 
izredna planska disciplina, po- 
polna odprava stihije in celovit 
družbeni nadzor ter odgovor- 
nost skupnosti za varnost in 
obrambo dežele. Določila tudi 
upoštevajo, da proizvodnje na 
tem področju ne moremo pre- 
pustiti zakonitostim svobodne 
ponudbe in povpraševanja ozi- 
roma zakonitostim tržišča. 

Osnutek zakona zaradi tega 
izhaja iz načela, da Družbeni 
plan Jugoslavije opredeljuje 
temeljne smeri krepitve 
obrambne sposobnosti države. 
Plan razvoja in opremljanja 
oboroženih sil je okvir in obe- 
nem temelj za razvoj proizvo- 
dnih zmogljivosti na področju 
oboroževanja in vojaške opre- 
me. Zaradi tega je v Osnutku 
zakona tudi predvideno, da 
brez soglasja Zveznega izvrš- 
nega sveta ali pooblaščenega 
organa ni mogoče ustanoviti 
delovne organizacije za to de- 
javnost. Enako stališče velja tu- 
di za izgradnjo novih proizvo- 
dnih kapacitet in razširitev ter 
rekonstrukcijo obstoječih. 
Brez soglasja pa se ne sme 
spremeniti niti veljavna proi- 
zvodno-programska usmeri- 
tev. 

Kapacitete za proizvodnjo 
oborožitvene in vojaške opre- 
me morajo ustrezati zahtevam 
in potrebam obrambe dežele. 
Po drugi strani moramo zago- 
toviti interese družbe in intere- 
se ter pravno varnost samih 
proizvajalcev. Z vplivanjem na 
tehnično-tehnološko raven ka- 
pacitet pa moramo zagotoviti 
usposobljenost teh proizvajal- 
cev za proizvodnjo sodobne 
oborožitvene in vojaške opre- 
me ter ustrezno poenotenje in 
kakovost teh proizvodov. 
Osnutek zakona vsebuje še do- 
ločbe o usklajevanju zmoglji- 
vosti, ravni tehnologije in proi- 
zvodno-programski usmeritvi, 
kakor tudi določbe o proizvod- 
nji v miru in v vojni. 

SPREJEM DRUŽBENIH 
DOGOVOROV IN 
SPORAZUMOV 

Predlagane rešitve glede ra- 
zvoja in proizvodnje oboroži- 
tvene opreme izhajajo iz stali- 
šča, da gre za del enotnih pro- 
cesov, s katerimi zagotavljamo 
opremljanje oboroženih sil 
SFRJ in drugih struktur ljudske 
obrambe pri oboroževanju in 
vojaškem opremljanju. Nosilci 
razvoja teh sredstev so, kakor 
je poudarjeno, praviloma orga- 
nizacije združenega dela, ki jih 
proizvajajo. Take določbe žele 
zagotoviti stalno povezovanje 
vseh udeležencev pri razvoju in 
proizvodnji ter združevanje 
sredstev in zmogljivosti vse dr- 
žave na tem področju. 

Urejeno planiranje in progra- 
miranje oborožitvene proi- 
zvodnje in izdelkov vojaške 
opreme naj bi privedlo do dol- 
goročnega zagotavljanja mate- 
rialne osnove našega obramb- 
nega sistema in samostojnosti 
na temelju lastne proizvodnje 
oborožitvene in vojaške opre- 
me. V največji meri, kjer je to 
mogoče pa v celoti, naj bi slo- 
nela na domačih virih surovin 
in drugih potencialih države. 

Zato zakonsko besedilo 
predlaga sprejetje dogovorov 
in samoupravnih sporazumov 
med zainteresiranimi stranmi. 
Tako je na primer predviden 
sprejem dogovora o temeljih 
Družbenega plana Jugoslavije 
na področju oborožitve in voja- 
ške opreme, ki bi ga sklenili 
Zvezni izvršni svet, izvršni sveti 
republik in pokrajin in organi- 
zacije združenega dela te de- 
javnosti. Predvideni dogovor 
mora temeljiti na planih za 
obrambo države in planih ra- 
zvoja, izgradnje in opremljanja 
oboroženih sil SFRJ, na voja- 
ških planih za proizvodnjo 
oborožitvene in vojaške opre- 
me in drugih potrebah ljudske 
obrambe. 

Osnutek zakona omenja tudi 
sklepanje samoupravnega 
sporazuma o temeljih skupne- 
ga plana proizvodnje oboroži- 
tvene in vojaške opreme. Ta 
sporazum bodo podpisale or- 
ganizacije združenega dela, ki 
proizvajajo oborožitveno in vo- 
jaško opremo in druge organi- 
zacije združenega dela, ki se 
ukvarjajo s proizvodnjo ali nu- 
dijo storitve, pomembne za 
proizvodnjo na področju obo- 
roževanja in vojaške opreme. 
Slonel bo na dogovoru o teme- 
ljih Družbenega plana Jugosla- 
vije. Pri sklepanju tega spora- 
zuma 'pa bodo sodelovali Zvez- 

ni sekretariat za narodno 
obrambo in pristojni republiški 
in pokrajinski organi. 

Po določbah tega sporazu- 
ma bodo organizacije združe- 
nega dela sprejele skupne in 
posebne proizvodne plane. Pri 
tem je predvideno, da bo moral 
Zvezni sekretariat za narodno 
obrambo začeti postopek za 
spremembo in dopolnitev skle- 
njenega samoupravnega spo- 
razuma v primeru, ko bodo to 
zahtevale potrebe narodne 
obrambe oziroma takrat, ko bo 
potrebno spremeniti ali določi- 
ti nove naloge, roke in predno- 
sti v tej proizvodnji. 

POSEBEN DRUŽBENI 
NADZOR NAD 
PRODAJO SREDSTEV 
OBOROŽEVANJA 

Pod pojmom promet z obo- 
rožitveno in vojaško opremo 
Osnutek zakona pojmuje ku- 
povanje in prodajo na področju 
oboroževanja, nuđenje storitev 
v tem prometu in drugo podob- 
no dejavnost. Ves ta promet 
mora družba posebej nadzoro- 
vati. Zaradi svoje narave pa je 
ta promet tudi omejen. Po do- 
ločbah Osnutka, se ukvarjajo s 
tem prometom samo Zvezni se- 
kretariati za narodno obrambo 
in organizacije združenega de- 
la, ki proizvajajo oborožitveno 
in vojaško opremo. Pomeni to- 
rej, da se s tem prometom ne 
smejo ukvarjati organizacije 
združenega dela in druge sa- 
moupravne organizacije ter 
skupnosti, občani in civilne 
pravne osebe. Na tem področju 
pa ne smejo trgovati niti tuje 
pravne osebe ali posamezniki. 

Notranji promet s sredstvi 
oboroževanja in opreme oziro- 
ma njihovo nabavo za oprem- 
ljanje oboroženih sil SFRJ izva- 
ja Zvezni sekretariat za naro- 
dno obrambo neposredno ali 
prek pooblaščenih enot oziro- 
ma ustanov Jugoslovanske 
ljudske armade. Pomembno 
pri tem je, da se nihče izmed 
teh subjektov ne more ukvarjati 
s prometno dejavnostjo zato, 
da bi sredstva za oborožitev in 
vojaško opremo kupoval z na- 
menom nadaljnje prodaje. 

POSEBNA 
ODGOVORNOST 
DELAVCEV, KI DELAJO 
V OBOROŽEVALNI 
INDUSTRIJI 

Ko zakonski osnutek omenja 
upravljanje, uporabo in razpo- 

laganje z družbenimi sredstvi, 
namenjenimi za proizvodnjo 
oborožitvene in vojaške opre- 
me, prinaša tudi posebne čle- 
ne, ki določajo pravice, obvez- 
nosti in odgovornosti delavcev 
v teh organizacijah združenega 
dela. Te določbe so skladne z 
naravo in namenom teh sred- 
stev in ustrezajo zahtevi po 
uresničevanju posebnega 
družbenega interesa. Tako je 
na primer predvideno, da te or- 
ganizacije ne smejo odtujevati 
tistih sredstev, ki so namenjena 
za proizvodnjo oborožitvene in 
vojaške opreme. Brez predho- 
dnega soglasja pa delavci v teh 
organizacijah združenega dela 
ne smejo spreminjati dogovor 
med Zveznim izvršnim svetom 
in organizacijami združenega 
dela v okviru Skupnosti oboro- 
žitvene industrije in industrije 
vojaške opreme Jugoslavije, 
bo podrobneje določil osnove 
in merila za pridobivanje in raz- 
porejanje dohodka ter razpore- 
janje čistega dohodka. 

Kadar organizacija-združe- 
nega dela ne bo zagotavljala 
uresničevanja posebnega 
družbenega interesa v proi- 
zvodnji, bo Zvezni izvršni svet 
lahko sprejel odločitev o pre- 
nehanju statusa te organizacije 
kot proizvajalca oborožitvene 
in vojaške opreme. To se bo 
lahko zgodilo takrat, ko organi- 
zacija ne bo obnavljala oziro- 
ma povečevala družbenih 
sredstev, namenjenih tej proi- 
zvodnji, ali če jih bo uporablja- 
la drugače kot zahtevajo do- 
ločbe predlaganega zakona. 

Glede na naravo in pomen 
proizvodnje na tem področju, 
Osnutek zakona ureja tudi te- 
meljna vprašanja sistema var- 
nosti in samozaščite v tej de- 
javnosti. Določbe govore o 
ukrepih in postopkih za zago- 
tovitev in varstvo proizvodnih 
kapacitet, objektov za skladi- 
ščenje in hrambo oborožitvene 
in vojaške opreme, varnostne 
ukrepe pri transportu in var- 
stvu ter hrambi tajnih podat- 
kov, kakor tudi posebne var- 
stvene ukrepe za proces proi- 
zvodnje. 

Po predlaganih določbah bo 
Zvezni sekretariat, v sodelova- 
nju z organi upravljanja organi- 
zacij združenega dela, nadzo- 
roval uporabo in izvajanje za- 
konskih določil. Zapisano je, 
da so kršitve posameznih do- 
ločb zakona gospodarski pre- 
stopki oziroma prekrški, za ka- 
tere so predvidene tako za or- 
ganizacije kot za posameznike 
ustrezne kazni. 
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Omejeni roki za ugotavljanje 

borčevskega staža   

• Do 30. junija 1978. leta je mogoče predložiti zahteve občinskim odborom ZZB NOV 
za izdajo potrdila za začetek postopka za priznanje borčevskega staža 
• Zadnji rok za začetek postopka, s katerim je mogoče dokazati borčevski staž z 
izjavami prič je 31. december 1978 

Predlog za izdajo zakona o 
spremembi in dopolnitvi Zako- 
na o temeljnih pravicah pokoj- 
ninskega in invalidskega zava- 
rovanja, ki ga je Zvezni izvršni 
svet, skupaj z Osnutkom tega 
zakona (AS-604) poslal Skup- 
ščini SFRJ, vsebuje določbe s 
katerimi so omejeni roki za 
priznanje borčevskega staža. 
Razlogov za spremembe in do- 
polnitve je več in so naštete v 
obrazložitvi predlagatelja. 

NAČIN DOKAZOVANJA 
BORČEVSKEGA STAŽA 

Vse do konca leta 1966 je bil 
borčevski staž najpomembnej- 
ši za pridobitev pravic pokoj- 
ninskega zavarovanja. Vendar 
so bile v obdobju od 1967 do 
1974 leta določene nove pravi- 
ce borcev, s katerimi je priznan 
status udeleženca narodnoo- 
svobodilne vojne. To so pravi- 
ce za materialno zavarovanje 
tistih udeležencev, ki niso v de- 
lovnem razmerju in ne morejo 
uveljavljati pravice do pokojni- 
ne, pravice do zdravstvenega 
zavarovanja, pravice do stano- 
vanja in drugih pravic. 

To je pripeljalo do tega, da so 
se za dokazovanje borčevske- 

ga staža zanimale tudi katego- 
rije'udeležencev, ki niso imele 
pravice do pokojnine. Gre 
predvsem za kmete, gospodi- 
nje in za ostale podobne kate- 
gorije udeležencev narodnoo- 
svobodilne vojne. Veliko števi- 
lo njihovih vlog je bilo zavrnje- 
nih iz formalno-pravnih razlo- 
gov (zaradi nepravočasnosti) 
ne da bi se spuščali v upraviče- 
nost same vloge. 

Seznanjen s takšnim stanjem 
je VII. kongres ZZB NOV skle- 
nil, da je treba omogočiti doka- 
zovanje borčevskega staža tudi 
udeležencem, ki tega niso sto- 
rili v zakonskem roku, to je do 
31. decembra 1966. 

Izhajajoč iz teh sklepov je 
Skupščina SFRJ leta 1976 
sprejela Zakon o spremembah 
In dopolnitvah Zakona o te- 
meljnih pravicah pokojninske- 
ga in invalidskega zavarovanja. 
S tem je bilo omogočeno tudi 
tistim borcem, ki prej niso 
sprožili postopka za dokazova- 
nje borčevskega staža, da to 
udeležbo dokažejo z Izjavami 
prič, ali pod pogojem, da dobi- 
jo ustrezno potrdilo od pred- 
sedstva občinskega odbora 
ZZB NOV. 

KONČNI ROKI ZA 
DOKAZOVANJE 
BORČEVSKEGASTAŽA 

Po podatkih, ki so na razpo- 
lago, je bilo do konca 1977. leta 
vloženih več kot 60.000 vlog, 
predsedstva ZZB NOV pa so 
izdala okrog 14.500 potrdil. Za 
več kot 10.000 vlog je mogoče 
reči, da ne izpolnjujejo določe- 
nih kriterijev. Prav tako je oce- 
na, da je največje število bor- 
cev, ki so izpolnjevali pogoje za 
dokazovanje staža, že vložilo 
zahteve. 

Potem, ko se je Predsedstvo 
Zveznega odbora ZZB NOV 
seznanilo s takšnim stanjem in 
s pojavi vse pogostejšega od- 
stopanja od določenih kriteri- 
jev, je sprejelo konec lanskega 
leta sklep, da predloži Zvezne- 
mu izvršnemu svetu začetek 
postopka za spremembo in do- 
polnitev veljavnega Zakona. 

V skladu s temi sklepi je bil 

izdelan ustrezen predlog spre- 
memb in dopolnitev, s katerimi 
so določeni končni roki za do- 
kazovanje borčevskega staža. 
S prvo spremembo je predvide- 
no, da je skrajni rok za predlo- 
žitev zahteve občinskemu od- 
boru ZZB NOV za izdajo potrdi- 
la 30. junij 1978. Druga spre- 
memba pa zadeva skrajni rok 
za sprožitev postopka za doka- 
zovanje borčevskega staža na 
osnovi izjav prič. Predlog je, da 
bi bil ta rok 31. december 1978. 

Omenjeni roki so predlagani 
zato, ker je treba občinskim od- 
borom ZZB NOV pustiti dovolj 
časa, da lahko objektivno oce- 
nijo utemeljenost zahtev za iz- 
dajo potrdila. Z druge strani je 
končno časovno omejeno do- 
kazovanje borčevskega staža 
na osnovi izjav prič, kar je bilo 
nujno glede na dejstvo, da so 
resnični udeleženci narodnoo- 
svobodilne vojne že prej uredili 
svoj borčevski staž. 

HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiimiiiiiiiiiiiiiHiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiililliiiiiiiiiimimimiiiiiiiiiiiim 

I OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI 
I ZAKONA O TEMELJNIH PRAVICAH 
= POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 
I ZAVAROVANJA-AS 604 | 
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Odstraniti ovire za učinkovitejše 

delovanje obračunskega sistema 

• Temeljnim organizacijam združenega dela je omogočeno, da v celoti razpolagajo z 
dohodkom, ki so ga ustvarile   

• Instrumenti za zavarovanje plačevanja se bodo uporabljali tudi za urejanje 
dolžnlškoupnlšklh razmerij, ki so nastala Iz naslova kompenzacij, premij, regresov in 
povračil davčnih in povračil davčnih In drugih dajatev 
• V bodoče ne bo nesporazumov glede tega, kdaj nastane dolžnlško-upnlsko 
razmerje Iz naslova nuđenja zdravstvenih uslug 

• Organizacije prek katerih se realizira In deli prihodek lahko namesto žiro računa 
uporabljajo prehodni račun pri službi družbenega knjigovodstva 
• Predviden je enoten rok za predložitev čeka za vnovčenje (15 dni) 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ v obravnavo In 
sprejem Predlog za izdajo za- 
kona o spremembah In dopol- 
nitvah Zakona o zavarovanju 
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plačil med uporabniki družbe- 
nih sredstev z Osnutkom zako- 
na (AS 596). Sprejem tega za- 
kona je v pristojnosti Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ. 

Predlagatelj poudarja, da že- 
li s spremembami in dopolni- 
tvami veljavnega Zakona izpo- 
polniti sistem zavarovanja pla- 
čil oziroma razširiti njegovo 

delovanje na vse prihodke, ki 
se realizirajo na osnovi prodaje 
proizvodov in blaga, kot tudi 
pri opravljanju storitev. Oce- 
njeno je, da bo to omogočilo 
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delavcem vtemeljnih organiza- 
cijah, da v celoti razpolagajo z 
dohodkom, ki ga ustvari ta or- 
ganizacija. Razen tega pa so 
temeljne in druge organizacije 
združenega dela v ugodnejšem 
materialnem položaju, ker so 
družbenopolitične in druge 
skupnosti dolžne, da jim zago- 
tovijo ustrezne instrumente za 
zavarovanje plačila in naslova 
premij, kompenzacij in regre- 
sov. 

Razširitev 
dolžniško-upniškega 
razmerja 

Z veljavnim Zakonom so pod 
dolžniško-upniškimi razmerji 
mišljena razmerja zasnovana 
med , uporabniki družbenih 
sredstev v prometu proizvodov 
in blaga in pri opravljanju stori- 
tev. Dajanje instrumentov za 
zavarovanje plačil (ček, menica 
z avalom, nepreklicen doku- 
mentirani akreditiv, garancija) 
je bilo omejeno samo na neka- 
tera dolžniško-upniška ra- 
zmerja. Z drugimi besedami, 
določbe veljavnega zakona se 
niso nanašale tardi na dolžni- 
ško-upniška razmerja, ki so za- 
snovana iz naslova kompenza- 
cij, premij, regresov in povračil 
davčnih in drugih dajatev. 

Predložene spremembe in 
dopolnitve Zakona se zavze- 
majo za takšno razširitev dolž- 
niško-upniških razmerij, kar 
pomeni, da bo v bodoče obra- 
čunski sistem deloval učinko- 
viteje, organizacijam združe- 
nega dela pa bi bila zagotovlje- 
na varnost v zvezi z realizacijo 
premij, regresov in kompenza- 
cij. Ker terjatve iz navedenih 
naslovov pomembno vplivajo 
na rezultate poslovanja, vpliva- 
jo pa tudi na likvidnost temelj- 
nih organizacij združenega de- 
la, je predlagano zavarovanje 
plačila s pomočjo instrumen- 

tov o katerih je tekla beseda 
zgoraj. 

Posebni primeri 
nastanka 
dolžniško-upniških 
razmerij 

Z določbami veljavnega Zako- 
na nastane dolžniško-upniško 
razmerje ko dolžnik prejme 
blago oziroma ko je storitev 
opravljena. Od tega trenutka se 
računajo vsi roki za dajanje in- 
strumentov za zavarovanje pla- 
čila nastalih obveznosti. Dose- 
danja praksa je potrdila, da je 
takšna rešitev pravilna. V posa- 
meznih posebnih primerih ps 
so tudi problemi v zvezi z do- 
slednim izvajanjem tega zako- 
na. To je primer nastanka dolž- 
niško-upniškega razmerja iz 
naslova zdravstvenih storitev. 
Zavarovanec lahko na podlagi 
zdravstvene knjižice zahteva 
zdravljenje v vsaki zdravstveni 
organizaciji. Z opravljenim 
zdravljenjem pa nastane dolž- 
niško-upniško razmerje med 
organizacijo, ki je opravila sto- 
ritev in samoupravno interesno 
skupnostjo, ki je izdala zdrav- 
stveno knjižico. Pri tem samou- 
pravna interesna skupnost ne 
more vedeti za nastanek dolž- 
niško-upniškega razmerja in 
zaradi tega prihaja do težav pri 
plačilu. Da bi to odpravili je bilo 
predlagano, da dolžniško-up- 
niško razmerje iz naslova 
zdravstvenih storitev nastane, 
ko upnik (organizacija združe- 
nega dela zdravstvene dejav- 
nosti) pošlje račun oziroma 
obračun za zdravstvene stori- 
tve dolžniku (samoupravni in- 
teresni skupnosti zdravstvene 
dejavnosti). Tako bosta tudi na 
tem področju normalno pote- 
kali zavarovanje plačila in pla- 
čevanje v skladu z zakonom. 

Zaradi predloženih spre- 
memb je bilo treba z zakonom 
določiti, da je z dolžnikom ozi- 
roma upnikom mišljen tudi 
uporabnik družbenih sredstev, 
ki je prevzel plačilno obveznost 
oziroma uveljavil pravico iz na- 
slova kompenzacij, premij re- 
gresov ter povračila davčnih in 
drugih dajatev. Prav tako je 
vnešena določba, da je lahko 
garant vdolžniško-upniških ra- 
zmerjih iz naslova izvoza blaga 
in storitev samo banka, ker se 
prek nje uresničuje devizni pri- 
tok iz tega naslova. 

Podaljšan rok plačila 
določenih obveznosti 

Kot je znano je z veljavnim 
Zakonom predpisano, da se 
mora plačati obveznost, krita z 
garancijo, v 30 dneh od dneva 
nastanka dolžniško-upniškega 
razmerja. Ta rok je onemogo- 
čal uporabo garancije v ra- 
zmerjih, ki nastanejo iz naslova 
izvoza blaga in storitev. To pa 
zaradi tega, ker so roki za reali- 
zacijo deviz praviloma do 90 
dni, v določenih primerih pa so 
še daljši. Zdaj je predloženo, da 
bi bil rok za izplačilo obvezno- 
sti, kritih z garancijo, izenačen 
z rokom, predpisanim za prina- 
šanje deviz v Jugoslavijo. 

Spremembe so opravljene 
tudi pri obveznostih, da ima 
vsaka temeljna organizacija 
združenega / dela pri službi 
družbenega knjigovodstva žiro 
račun, prek katerega bo ugo- 
tavljala svoj celotni prihodek. 
Predložena sprememba pre- 
dvideva uvajanje prehodnega 

računa pri službi družbenega 
knjigovodstva. Te instrumente 
bodo uporabljale temeljne or- 
ganizacije združenega dela, 
delovne organizacije, sestav- 
ljene organizacije združenega 
dela, poslovne skupnosti in 
kmetijske zadruge, prek kate- 
rih se ustvarja in razporeja 
skupni prihodek. Zavarovanje 
plačila iz tega naslova poteka s 
čekom in menico, ki se izdajo v 
breme prehodnega računa, ne 
pa v breme žiro računa. 

Končno so predložene tudi 
spremembe roka za predloži- 
tev čeka za vnovčenje. Po do- 
sedaj veljavnem Zakonu mora 
upnik predložiti ček za vnovče- 
nje v osmih dneh, če je kraj 
izdaje in plačila isti, in v petnaj- 
stih dneh, če je ta kraj različen. 
Ker je to ustvarjalo precej pro- 
blemov v praksi, je predviden 
enoten rok petnajstih dni za 
predložitev čeka za vnovčenje. 

Ustrezne spremembe so 
predložene tudi v načinu upo- 
rabe posebnih garancij za pla- 
čilo obveznosti iz naslova izvo- 
za blaga, evidentiranja nepre- 
klicnega dokumentarnega 
akreditiva v upnikovem knjigo- 
vodstvu, kot tudi v kazenskih 
določbah zakona. 

Zakon s katerim bodo oprav- 
ljene navedene spremembe in 
dopolnitve sistema zavarova- 
nja plačil med uporabniki druž- 
benih sredstev bo začel veljati 
osmi dan po objavi v »Uradnem 
listu SFRJ«, ker je bilo ocenje- 
no, da ni treba preložiti začetka 
njegove?uporabe zaradi more- 
bitnih priprav. 

mniiiiiiiiiiiniiiiiiHimiiiHiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuj 

I OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
i DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAVAROVANJU PLAČIL § 
I MED UPORABNIKI DRUŽBENIH SREDSTEV-AS 596 | 
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Ugodnejši položaj organizacij, ki 

ustvarjajo skupni prihodek  

• Uporabniki družbenih sredstev irriajo lahko pri Službi družbenega knjigovodstva 
poleg žiro računa tudi posebne ali prehodne račune 
• Poseben račun za skupni prihodek bo namenjen za plačilo in delitev skupnega 
prihodka vsem tistim, ki ga ustvarjajo 
• S spremenjenim postopkom plačevanja z računov bank in organov ter organizacij 
federacije bo pospešeno izpolnjevanje obveznosti do tujine 
• Zagotovljeno je, da bodo občani brez zastojev uresničevali svoje pravice na 
podlagi hranilnih vlog, čekov in prodaje tujih plačilnih sredstev 

Zvezni izvršni svet je poslal kona o spremembah in dopol- kom zakona (AS 595). Predla- čunih, ki jih imajo lahko upo- 
Skupščini SFRJ v obravnavo in nitvah Zakona o službi družbe- gano zakonsko besedilo prina- rabniki pri Službi družbenega 
sprejem Predlog za izdajo za- nega knjigovodstva, z Osnut- ša spremenjene določbe o ra- knjigovodstva in o razpolaga- 
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nju s sredstvi na teh računih. S 
tem je za temeljne in druge 
organizacije ustvarjen mate- 
rialno ugodnejši položaj na te- 
melju udeležbe v skupnem pri- 
hodku. Spremembe prav tako 
pospešujejo plačilni promet s 
tujino, medtem ko občanom 
zagotavljajo na vsem območju 
Jugoslavije enotno in sprotno 
uresničevanje pravic na podla- 
gi njihovih hranilnih vlog, če- 
kov in prodaje tujih plačilnih 
sredstev. 

Poseben račun za 
skupni prihodek 

Veljavni Zakon določa, da 
imajo lahko uporabniki druž- 
benih sredstev pri Službi druž- 
benega knjigovodstva račune 
sredstev za opravljanje funkcij 
določenih uporabnikov kot so 
banke in zavarovalne skupno- 
sti. Pri tem pa ni bilo pojasnje- 
no, katera sredstva naj bodo na 
teh računih, kadar imajo upo- 
rabniki družbenih sredstev tudi 
žiro-račune, preko katerih 
opravljajo svoje temeljne funk- 
cije. Zaradi tega predlagane 
spremembe rešujejo ta pro- 
blem. Predlagano je, da imajo 
lahko določeni uporabniki 
družbenih sredstev, poleg žiro- 
računov tudi posebne (preho- 
dne) račune. Pri tem pa je pre- 

dvideno, da to samo za tiste 
funkcije, ki zahtevajo posebno 
vodenje teh sredstev oziroma, 
če tako predvidevajo posebni 
predpisi. 

Osnutek zakona določa tudi 
funkcije posebnega (preho- 
dnega) računa za zbiranje rea- 
lizacije. Rečeno je, da mora 
uporabnik družbenih sredstev, 
prek katerega se plačuje skup- 
ni prihodek, odpreti poseben 
račun za ta prihodek. Prek tega 
računa bi se plačeval in delil 
skupni prihodek vsem, ki ga 
ustvarjajo. Pri tem je poudarje- 
no, da morajo biti ta sredstva 
na posebnem računu. Vzrok je 
v tem, ker tu ne gre za vpraša- 
nje sredstev uporabnika druž- 
benih sredstev, kateremu se ta 
sredstva plačujejo, temveč za 
lastnino drugih uporabnikov. 
Ta sredstva se namreč samo 
realizirajo prek računa tistega, 
ki jih plačuje. Ker gre torej za 
tuja sredstva, ne morejo biti 
predmet poravnavanja drugih 
obveznosti omenjenega upo- 
rabnika družbenih sredstev, 
ampak samo tistih, ki izvirajo iz 
skupnega prihodka. 
Hitrejši plačilni promet s 
tujino 

Nove določbe, ki jih prinaša 
Osnutek sprememb in dopolni- 
tev zakona, žele uveljaviti tudi 

hitrejši plačilni promet s tujino. 
Zaradi tega predvideva Osnu- 
tek drugačen način plačevanja 
obveznosti računov bank in or- 
ganov ter organizacij federaci- 
je. Predvidena je možnost, da 
se plačilo obveznosti do tujine 
opravi tudi na podlagi naloga 
Narodne banke Jugoslavije 
oziroma narodnih bank repu- 
blik in pokrajin. Seveda to sa- 
mo v primeru, če razpolagajo z 
ustreznimi pooblastili bank, or- 
ganov in organizacij federaci- 
je. 

Omenjene spremembe so 
predvidene zato, ker sistem 
plačevanja sedaj deluje tako, 
da se plačilo z računa uporab- 
nika družbenih sredstev - 
dolžnika lahko opravi na pod- 
lagi naloga njegovega upnika 
za poravnavo. Toda to je mož- 
no narediti samo takrat, ko je 
dolžnik odprl akreditiv v korist 
upnika ali če mu je izročil last- 
no transirano menico. Tako 
Narodna banka Jugoslavije in 
narodne banke republik in po- 
krajin nimajo možnosti za izda- 
jo nalogov, s katerimi bi zadol- 
žile račune uporabnikov druž- 

benih sredstev tudi, kadar raz- 
polagajo s pooblastilom lastni- 
ka računa. To je v znatni meri 
zaviralo plačilni promet s tuji- 
no. 

Spremembe in dopolnitve pa 
pospešujejo tudi izplačila iz 
hranilnih knjižic, čekov obča- 
nov, ki imajo pri bankah tekoči 
račun ali čekov za potrošniška 
posojila, ki jih banka odobri 
občanom. Banki ali pošti na- 
mreč nove določbe prinašajo 
možnost, da izplačila na teh 
temeljih izvajajo s svojim nalo- 
gom z računa banke — dolžni- 
ka. To velja tudi za organizacije 
združenega dela, ki dobavljajo 
blago oziroma opravljajo stori- 
tve na temelju čekov občanov. 

Ob koncu Osnutek spre- 
memb tudi določa, da mora 
Služba družbenega knjigovod- 
stva uskladiti svojo organizaci- 
jo dela z določbami tega zako- 
na v roku 60 dni, ko začne velja- 
ti Zakon o temeljih sistema dr- 
žavne uprave in o Zveznem 
izvršnem svetu ter zveznih 
upravnih organih in torej ne do 
15. januarja 1978. leta, kakor je 
bilo sedaj predvideno. 
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1 OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA O | 
I SLUŽBI DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA - AS 595 
fiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiitiii 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH 

Širše odpiranje zbora republik in pokrajin 

vplivom družbe    

• V programu dela bodo določena prednostna vprašanja in način uresničevanja 
politike nadzorstva nad izvajanjem določene politike 
• Aktivnejše sodelovanje predstavnikov družbenopolitičnih organizacij in 
samoupravnih skupnosti v federaciji med obravnavanjem določenega vprašanja 
• Širše in popolnejše so razčlenjene določbe o sprejemanju posameznega akta 
• V primerih, ko skupščine republik in pokrajin k osnutku akta niso dale soglasja za 
njegov sprejem, mora pristojno delovno telo preučiti razloge, zakaj so se tako odločile 
• Zvezni izvršni svet mora obveščati pristojni odbor o svojih stališčih glede pripomb 
in predlogov republiških in pokrajinskih skupščin 
• Podaljšan je rok za obravnavo osnutka akta, vendar bo v nujnih primerih lahko 
skrajšan na 15 dni 

Komisija Zbora republik in 
pokrajin za spremljanje upora- 
be Poslovnika Zbora je pripra- 
vila Osnutek sprememb in do- 
polnitev Poslovnika Zbora re- 
publik in pokrajin Skupščine 
SFRJ (AS 598). Pri izdelavi tega 
dokumenta je ohranila vsa tista 
načelna določila in temeljne 

rešitve dosedanjega Poslovni- 
ka Zbora, ki jih je kot dobre 
potrdila praksa. Z novimi reši- 
tvami besedilo Osnutka predv- 
sem točneje in bolje ureja pb- 
samezna vprašanja. 

Obrazložitev Osnutka spre- 
memb in dopolnitev Poslovni- 
ka poudarja, da je Komisija 

upoštevala ocene in stališča, 
zapisane v gradivu o nekaterih 
opažanjih iz dosedanjega dela 

Zbora. Prav tako je upoštevala 
spremembe in dopolnitve Po- 
slovnika Skupščine SFRJ, ka- 

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinu.1 

1 OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV = 
POSLOVNIKA ZBORA REPUBLIK IN POKRAJIN 

1 SKUPŠČINE SFRJ-AS 598 I 
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kor tudi mnenja in sugestije 
Predsedstva Skupščine SFRJ, 
delovnih teles Zbora in drugih, 
ki so sodelovali pri urejanju po- 
slovniške materije. 

Sestavljalci predloga spre- 
memb in dopolnitev Poslovni- 
ka so, kakor je poudarjeno, 
predvsem želeli vnesti take re- 
šitve, ki bodo, skladno s spre- 
membami v našem družbeno- 
političnem sistemu, kar najbolj 
celovito in popolno izrazile vlo- 
go.Poslovnika v delovanju de- 
legatskega sistema. To bi vse- 
kakor prispevalo k širšemu od- 
piranju Skupščine in Zbora 
vplivom subjektivnega dejavni- 
ka in javnosti oziroma omogo- 
čilo bolj neposredno in aktiv- 
nejše sodelovanje družbeno- 
političnih organizacij in sa- 
moupravnih skupnosti v fede- 
raciji pri delu Zbora in njegovih 
teles. 

Točnejše programiranje 
dela Zbora 

Pomembna dopolnitev Po- 
slovnika zadeva točnejše pro- 
gramiranje dela Zbora. Novost 
je v tem, ker se obvezno dolo- 
čajo prednostna vprašanja. Po- 
leg tega pa tudi tista problema- 
tika, ob kateri bo potrebno 
izvesti predhodni postopek. 
Prav tako so določena področ- 
ja in način uresničevanja poli- 
tičnega nadzorstva Zbora pri 
izvajanju določene politike ter 
način vključevanja predstavni- 
kov družbenopolitičnih organi- 
zacij in samoupravnih skupno- 
sti v federaciji v obravnavo po- 
sameznih vprašanj, določenih 
v delovnem programu. 

Predvideno je tudi, da delov- 
na telesa Zbora obravnavajo 
pobude samoupravnih organi- 
zacij, združenj in skupnosti v 
federaciji za vključitev določe- 
nih vprašanj v program dela 
Zbora. Mimo tega bodo pred- 
stavnike teh družbenih subjek- 
tov vabili na seje delovnih teles 
zaradi usklajevanja stališč o 
vprašanjih, ki jih mora vsebo- 
vati ta program. Delovna telesa 
pa morajo tudi obveščati Zbor 
glede teh pobud in predlogov. 

Tako je omogočeno širše in 
neposrednejše vključevanje 
družbenopolitičnih organizacij 
in samoupravnih skupnosti v 

federaciji v obravnavo vprašanj 
iz programa dela Zbora in nje- 
govih delovnih teles. Te orga- 
nizacije in skupnosti namreč 
ne bi imele samo pravice daja- 
nja pobud za vključitev posa- 
meznih vprašanj v program de- 
la Zbora in pravice pošiljati 
svoje pripombe in predloge, 
temveč tudi pravico neposre- 
dnega in aktivnega sodelova- 
nja med obravnavanjem posa- 
meznih vprašanj. To tako v re- 
dnem postopku usklajevanja 
stališč skupščin republik in po- 
krajin o osnutkih aktov kakor 
tudi v predhodnem postopku. 
Prizadevanja za zagotovitev 
aktivnejše in neposrednejše 
vloge teh organizacij in skup- 
nosti v delu Zbora pa so sprem- 
ljala tudi prizadevanja za zago- 
tovitev uresničevanja ustavne 
vloge Zbora in pogojev za nje- 
govo učinkovito delo. 

Izpopolnitev 
predhodnega postopka 

Sedanja praksa je pokazala, 
kako pomemben je predhodni 
postopek za usklajevanje sta- 
lišč skupščin republik in pokra- 
jin. Še posebej pride njegov 
pomen do izraza takrat, ko gre 
za zapletenejša vprašanja 
družbenoekonomskega razvo- 
ja in sistema. Zaradi tega spre- 
membe in dopolnitve določb v 
Poslovniku podrobnejše raz- 
členjujejo delo Zbora pri izpe- 
ljavi tega postopka. Poleg čle- 
nov o programiranju, ki obvez- 
no določajo tiste naloge, pri 
katerih mora biti izveden pred- 
hodni postopek, so razčlenje- 
ne tudi pravice in obveznosti 
predlagatelja, Zbora in njego- 
vih delovnih teles v tem po- 
stopku. 

Ob upoštevanju dosedanjih 
izkušenj pri delu Zbora, Osnu- 
tek širše in popolnejše razčle- 
njuje določbe glede postopkov 
sprejemanja posameznih ak- 
tov. Še posebej je dopolnjen 
postopek usklajevanja stališč 
skupščin republik in pokrajin. 
Najpomembnejše je gotovo, da 
so podrobnejše določbe glede 
postopka obravnavanja osnut- 
ka akta v delovnih telesih Zbora 
pred njegovo obravnavo v 
skupščinah republik in pokra- 
jin, kakor tudi sodelovanje 

predstavnikov družbenopoli- 
tičnih organizacij in skupnosti 
v federaciji v tem postopku. 
Bolj natančno besedilo govori 
nadalje o mestu in vlogi delov- 
nih teles v postopku obravna- 
vanja posameznih aktov v Zbo- 
ru. Posebej pa so obdelana tudi 
vprašanja vloge in nalog Zako- 
nodajno-pravne komisije Zbo- 
ra. 

V primerjavi z dosedanjimi, 
ne dovolj natančnimi poslovni- 
škimi določbami, spremembe 
in dopolnitve usmerjajo ravna- 
nje v primerih, ko posamezne 
skupščine republik in pokrajin 
niso dale soglasja za sprejem 
posameznega osnutka akta. V 
takih primerih mora, kakor je 
zapisano, pristojno delovno te- 
lo obravnavati razloge, ki so 
narekovali skupščinam repu- 
blik in pokrajin sprejetje takega 
stališča. Predvideno je tudi, da 
lahko delovno telo predlaga 
postopek za nadaljnjo obrav- 
navo takega akta v Zboru. Lah- 
ko pa med drugim tudi predla- 
ga, da Zbor zahteva mnenje 
ustreznega zveznega sveta. 

Še aktivnejša vloga 
Zveznega izvršnega 
sveta 

Zvezni izvršni svet mora, po 
predlaganih spremembah in 
dopolnitvah, pristojni odbor 
obveščati o svojih stališčih gle- 
de pripomb in predlogov repu- 
bliških in pokrajinskih skup- 
ščin k osnutku akta. Obveščati 
pa mora tudi o drugih pripom- 
bah in predlogih glede osnutka 
akta, ki ga usklajujejo delegati. 
S takimi opredelitvami dobiva 
Zvezni izvršni svet po eni strani 
še aktivnejšo vlogo, po drugi 
pa še bolj določno opredeljene 
obveznosti zaradi lažjega, 
uspešnejšega in učinkovitejše- 
ga izvajanja postopka usklaje- 
vanja. Predvideno je tudi, da 
mora pristojno delovno telo, v 
okviru postopka preučevanja 
osnutka akta, ki določa nove 
proračunske obveznosti fede- 
racije, posredovati predsedni- 
ku Zbora predlog, da zahteva 
mnenje Zveznega zbora Skup- 
ščine SFRJ o tem, če so zago- 
tovljena potrebna sredstva. 

Sedanje izkušnje glede ro- 

kov za obravnavo osnutkov ak- 
tov v skupščinah republik in 
pokrajin kažejo, da je bilo pre- 
malo časa za obravnavo posa- 
meznih vprašanj. Zaradi tega 
dopolnitve predlagajo naj bi 
sedanji rok 2 mesecev podalj- 
šali na 3 mesece. Ob tem pa so 
določeni tudi točnejši pogoji, 
ko je ta rok zaradi posebno 
nujnih primerov lahko krajši. 
Ob takih priložnostih znaša 
najmanj 15 dni. Predlog za 
skrajšanje tega roka mora biti 
posebej obrazložen. V takih 
primerih je predvidena mož- 
nost predlaganja, da so istega 
dne seje Zbora in seje skupščin 
republik in pokrajin. 

Skladno s stališči in sklepi 
Predsedstva Skupščine SFRJ 
bodo predlagane spremembe 
in dopolnitve Poslovnika Zbora 
republik in pokrajin vsebovale 
tudi posebne določbe o po- 
stopku potrjevanja dogovorov 
o temeljih družbenega plana, o 
delu Zbora med vojno in v pri- 
meru neposredne vojne nevar- 
nosti, kakor tudi o stenograf- 
skih zapisnikih sej delovnih te- 
les Zbora. 

Mimo teh sprememb in do- 
polnitev besedilo novega Po- 
slovnika vsebuje tudi določene 
pravno-tehnične in redakcijske 
dopolnitve. 

Delo pri pripravi Osnutka 
sprememb in dopolnitev Po- 
slovnika Zbora republik in po- 
krajin je usklajeno z delom pri 
izdelavi predlogov za spre- 
membe in dopolnitve poslovni- 
kov Skupščine SFRJ in Zvezne- 
ga zbora. Komisija je poudari- 
la, da bo posamezna vprašanja, 
ki so se pojavila med oblikova- 
njem tega Osnutka, celoviteje 
obdelal Osnutek sprememb in 
dopolnitev Poslovnika Skup- 
ščine SFRJ. Posebej to velja za 
določbe o pravicah in obvez- 
nostih delegatov in delegacij, o 
odnosih med Skupščino SFRJ 
in njenima zboroma ter Zvez- 
nim izvršnim svetom in zvezni- 
mi orggani in organizacijami, 
glede informiranja in uporabe 
jezikov in pisav narodov in na- 
rodnosti. Te določbe, skupaj z 
določbami Poslovnika Zbora 
republik in pokrajin, pomenijo 
celoto, saj je tako vsestransko 
urejena poslovniška materija iz 
dela Zbora. 

MEDNARODNE POGODBE 

Predor skozi Karavanke bo povezoval 

Jugoslavijo in Avstrijo   

• Za gradnjo predora pod Korenskim sedlom je predvideno, da bo Avstrija zagotovila 
400 milijonov šilingov, Jugoslavija pa isti znesek v dinarjih 
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Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ Predlog zako- 
na o ratifikaciji Pogodbe med 
SFRJ in Republiko Avstrijo o 
cestnem predoru skozi Kara- 
vanke (AS 597), o katerem bo- 
do na eni prihodnjih sej raz- 
pravljali delegati v Zveznem 
zboru in Zboru republik in po- 
krajin. S to Pogodbo, ki je bila 
podpisana 15. septembra 1977 
na Bledu je predvidena gradnja 
predora pod Korenskim sed- 
lom, Predor bo dolg 6 kilome- 
trov, širok 7,5 metra, visok pa 
4,7 metra. Dolžina ceste in do- 
voznih cest na jugoslovanski 
strani bo dolga 4 km, na avstrij- 
ski pa - 6,6 km. V končni fazi 
obsega projekt gradnjo dveh 
predorskih cevi, kar pomeni, 
da se bo zahodnemu predoru 
priključila cesta kot delna avto- 
mobilska cesta brez prometnih 
smeri. 

Projektiranje, gradnja, eks- 

ploatacija, vzdrževanje in fi- 
nanciranje dela odseka, ki leži 
na naši strani je zaupano našim 
delovnim organizacijam, prav 
tako pa tudi gradnja zdradb in 
naprav za mejno kontrolo. 

S Pogodbo je predvideno, da 
bo Avstrija zagotovila 400 mili- 
jonov šilingov, letni obrok bo 
80 milijonov šilingov. Jugosla- 
vija pa se je zavezala za isti 
znesek v dinarjih in to v petih 
enakih obrokih od leta 1978 do 
1982. Preostala potrebna kre- 
ditna sredstva, kot tudi vse ga- 
rancije bo zagotovila jugoslo- 
vanska organizacija in jih dala 
na razpolago avstrijski družbi 
po skupno določeni dinamiki 
izgradnje. Odplačilo kreditov 
mora biti končano v 25 letih. 

S Pogodbo je predvideno, da 
jugoslovanska organizacija in 
avstrijska družba sestavita 
pred začetkom gradbenih del 
skupni gradbeni komite, kate- 
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rega naloga je, da usklajuje de- 
la. Po zaključku del bo obliko- 
van skupni komite za eksploa- 
tacijo, ki naj bi usklajeval eks- 
ploatacijo in vzdrževanje pre- 
dora ter ceste. 

Za uporabo predora in do- 
voznih cest je s Pogodbo pre- 
dvideno plačevanje cestnine, 
poudarjena pa je bila potreba 
za ustanovitev meddržavne ko- 
misije za cestni predor skozi 
Karavanke. 

V Karavanke. 
Pogodba v poglavju o mejni 

kontroli predvideva, da bo iz- 
stopna kontrola potnikov in 
motornih vozil na lastnem 
ozeitilju, vstopna pa na ozem- 

lju sosedne države. Organi 
mejne kontrole bodo pri oprav- 
ljanju vstopne kontrole na 
ozemlju sosedne države upo- 
rabljali pravne predpise v istem 
obsegu in z istimi pravnimi po- 
sledicami kot na ozemlju svoje 
države. Lahko aretirajo osebe 
in jih pripeljejo na ozemlje svo- 
je države, če niso državljani te- 
ritorialne države in če to ni v 
nasprotju z obveznostmi terito- 
rialne države. 

Posebej je podčrtana dolž- 
nost organov teritorialne drža- 
ve, da nudi varstvo organom 
vstopne mejne kontrole sose- 
dne države, kot tudi ustreznim 
organom svoje države. 

Zavarovanje vloženega kapitala pred 

nekomercialnimi riziki  

• Jamstvo pred nekomercialnimi riziki se nanaša pred vsem na zavarovanje kapitala 
pred riziki zaradi vojne ali drugih političnih dogodkov 

Pobuda za sporazum o var- 
stvu investicij med vladama 
SFRJ in Arabsko republiko 
Egipt je bila dana na XI. zase- 
danju. Mešanega jugoslovan- 
sko-egiptovskega komiteja za 
gospodarsko sodelovanje leta 
1976. Ob tej priložnosti sta se 
obe državi strinjali, da bi skle- 
nitev sporazuma o vzajemnem 
garantiranju investicij prispe- 
vala k pritoku investicijskega 
kapitala v obe državi. Spora- 
zum je bil podpisan 3. junija 
1977 in je prva mednarodna 
pogodba, ki jo je naša država 
sklenila z neko državo v razvo- 
ju- 

Predlog zakona o ratifikaciji 
Sporazuma med vladama SFRJ 
in Arabsko republiko Egipt o 
varstvu investicij (AS 591) je 
Zvezni izvršni svet te dni poslal 
Skupščini SFRJ v razpravo. 
Sprejem tega zakonskega 
predpisa je v pristojnosti obeh 
skupščinskih zborov. 

Skupno jamstvo 
investicij 

Gradivo, ki se nanaša na ta 
Sporazum, je urejeno v jugo- 
slovanski zakonodaji z Zako- 
nom o vlaganju tujih oseb v 
domače organizacije združe- 
nega dela, kot tudi z Zakonom 
o deviznem poslovanju in kre- 
ditnih odnosih s tujino. 

V Sporazumu je poudarjeno, 
da je zavarovanje kapitala pred 
nekomercialnimi (političnimi) 
riziki urejen na recipročni pod- 
lagi. 

Garancija pred nekomercial- 
nimi riziki, ki jih obsega ta spo- 
razum se nanaša pred vsem na 
zavarovanje kapitala pred rizi- 
ki, ki jih povzročajo vojna ali 
drugi oboroženi spopadi oziro- 
ma drugi politični dogodki. 
Prav tako je zavarovano vlaga- 
nje kapitala v zvezi z možnimi 
riziki, povzročenimi z akti 
držav, kot so nacionalizacija, 

razlastitev in drugi državni 
ukrepi, ki se lahko izenačijo z 
nacionalizacijo in razlastitvijo. 

Sporazum predvideva, da bo 
vsaka pogodbenica poravnala 
dejansko škodo državljanom 
oziroma organizacijam s po- 
dročja gospodarstva, ki jo utr- 
pijo pri investicijah na njenem 
ozemlju, povzročeno z neko- 
mercialnimi riziki. 

Odškodnina se izplača v 
konvertibilni valuti, ali na na- 
čin, o katerem se sporazumeta 
pogodbenici. Transfer sred- 
stev iz naslova odškodnine se 
opravi brez omejitev in odlaša- 
nja 

Sporazum razčlenjuje meha- 
nizem za reševanje sporov med 
eno pogodbenico in državljani 

oziroma organizacijami s po- 
dročja gospodarstva druge po- 
godbenice. Zainteresirane 
strani se glede tega lahko obra- 
čajo na Mednarodni center za 
reševanje investicijskih spo- 
rov. Spori med samima pogod- 
benicama pa se rešujejo po di- 
plomatski poti in z arbitražo. 

Za izvajanje tega zakona niso 
potrebna finančna sredstva iz 
proračuna federacije. Vendar 
pa zaradi morebitnega neko- 
mercialnega rizika lahko na- 
stanejo ustrezne finančne ob- 
veznosti ne samo za federacijo, 
ampak tudi za posamezne 
družbenopolitične skupnosti. 

Rok veljavnosti sporazuma 
je deset let od dneva uveljavi- 
tve. 

IJIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllHlllllinillllUlIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlHIlllllllllllllllillllim 
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Povečanje mednarodne kontrole nad 

mamili    

• S spremembami in dopolnitvami Enotne konvencije bo vzpostavljeno tesno 
sodelovanje pri preprečevanju ilegalne trgovine in razširjanju mamil 

Mednarodna kontrola nad 
proizvodnjo in prometom suro- 

vine za proizvodnjo mamil je 
urejena z Enotno konvencijo o 

mamilih iz leta 1961. Da bi bila 
ta kontrola okrepljena, so se 

lotili sprememb in dopolnitev 
te Konvencije o čemer je bil 
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marca leta 1972 sprejet Proto- 
kol v Ženevi. 

Naša država je Enotno kon- 
vencijo o mamilih ratificirala 
leta 1963, te dni pa so poslali 
Skupščini SFRJ Predlog zako- 
na o ratifikaciji Protokola o 
spremembah in dopolnitvah 
Enotne konvencije o mamilih iz 
leta 1961 (AS 600). Predlagatelj 
tega zakonskega predpisa je 
Zvezni izvršni svev, razprava in 
sprejem pa je v pristojnosti 
obeh zborov Skupščine SFRJ. 

PREPREČEVANJE 
ŠIRJENJA MAMIL 

Po dosedanjih določbah 
Enotne konvencije o mamilih je 

moral mednarodni kontrolni 
organ začeti akcijo, če so bili 
cilji Konvencije resno ogrože- 
ni, ker določena država ni iz- 
polnjevala določb Konvencije. 

Vendar po novih določbah 
mednarodni kontrolni organ 
lahko ukrepa, če ena od držav 
postane središče nezakonite 
proizvodnje, trgovine ali upo- 
rabe mamil, ali če preti očivi- 
dna nevarnost, da to postane. 
Razširjene so pravice medna- 
rodnega kontrolnega organa in 
to predvsem glede ocene po- 
treb za mamili. 

S spremembami in dopolni- 
tvami Enotne konvencije je 
prav tako omogočeno tesnejše 
sodelovanje v svetovnem in re- 

gionalnem planu za sprejema- 
nje učinkovite akcije pri pre- 
prečevanju ilegalne trgovine in 
razširjanja mamil. 

Protokol daje možnost drža- 
vam, da ob podpisu ratifikacije 
ali podpisovanja oziroma s pri- 
stopom k Protokolu dajo v re- 
zervo katerikoli člen, razen ti- 

stih za katere je to posebej pre- 
povedano. Naša država je izko- 
ristila to priložnost in je dala v 
rezervo dva člena Protokola 
zaradi preprečevanja možno- 
sti, da bi se kontrolni organ 
vmešaval v suverene pravice 
države pri reguliranju lastne le- 
galne proizvodnje opija. 

IZVAJANJE ZAKONOV 

Uporaba novega plačilnega sistema je 

stalna naloga združenega dela 

• Nov sistem plačila se pozitivno odraža v poslovnih odnosih in je bistveno prispeval 
k izboljšanju finančne discipline 
• Sprejem in dosedanja uporaba Zakona o zagotavljanju plačil predstavlja 
pomemben prispevek pri izgradnji gospodarskega sistema in izvajanju politike 
stabilizacije 
• Nezadostna likvidnost organizacij združenega dela — največkrat vzrok težav v 
medsebojnem plačilu 
• Nespoštovanje finančne discipline mora biti ostreje kaznovano 
• Dosledna uporaba novega sistema plačila — naloga vseh samoupravnih in 
družbenih subjektov 

Sistem plačil med uporabni- 
ki družbenih sredstev in obra- 
čunski sistem sta doživela ko- 
nec leta 1975 vsebinske spre- 
membe, katerih namen je bil, 
da se obstoječi družbenoeko- 
nomski sistem uskladi z načeli 
Ustave SFRJ. Pravno izobliko- 
vane v Zakonu o zagotavljanju 
plačil med uporabniki družbe- 
nih sredstev in v Zakonu o ugo- 
tavljanju in obračunavanju 
skupnega prihodka v temeljnih 
organizacijah združenega de- 
la, so te spremembe precej pri- 
spevale k izboljšanju finančnih 
rezultatov poslovanja organi- 
zacij združenega dela in k do- 
slednejšemu izvajanju stabili- 
zacijske politike. 

Upoštevajoč pomen tega no- 
vega plačila, je Služba družbe- 
nega knjigovodstva pripravila 
celovito informacijo o doseda- 
nji uporabi Zakona o zagotav- 
ljanju plačil, s posebnim pou- 
darkom na dosežene rezultate 
in na probleme, ki se pojavljajo 
v praksi. Ta informacija je bila 
poslana Skupščini SFRJ in iz 

njene obsežne vsebine povze- 
mamo karakteristične ugotovi- 
tve in ocene. 

POMEMBEN 
PRISPEVEK K 
IZGRADNJI 
GOSPODARSKEGA 
SISTEMA 

V uvodnem delu Informacije 
je posebej poudarjeno, da so 
se prednosti in kvalitete nove- 
ga sistema plačila in obračuna 
potrdile v praksi. Po letu in pol 
izvajanja Zakona o zagotavlja- 
nju plačila (informacije vsebuje 
obdobje od 1. aprila 1976 do 
30. septembra 1977), prevladu- 
je enotno mnenje, da je prišlo 
do pozitivnih sprememb obna- 
šanja v poslovnih odnosih in do 
bistvenega izboljšanja finanč- 
ne discipline. Kar je - kot je 
rečeno - pripeljalo do nujne 
sigurnosti glede izterjave terja- 
tev in razpolaganja z lastnim 
dohodkom. Prav tako je pou- 
darjeno, da so, čeprav v pre- 

majhnem obsegu, začeti pro- 
cesi vzpostavljanja novih 
odnosov med bankami in go- 
spodarstvom, proizvodnjo in 
prometom, med gospodarski- 
mi in negospodarskimi sfera- 
mi. 

Omenjene spremembe so 
omogočile med drugim, da so 
prišli jasneje do izraza proble- 
mi poslovanja z izgubami ali na 
meji rentabilnosti, pomanjka- 
nje trajnih obratnih sredstev za 
normalno poslovanje, preslaba 
reproduktivna sposobnost go- 
spodarstva in slabosti v siste- 
mu razširjene reprodukcije. 

Podatki o gibanju dolžniško- 
upniških razmerij in likvidnosti 
gospodarstva kažejo na ugo- 
dne učinke novega plačilnega 
sistema. 

Tako se je na primer ob kon- 

cu septembra 1977 povečal ce- 
lotni prihodek za 31 odstotkov, 
sklepne terjatve pa so se pove- 
čale za 25 odstotkov, sklepne 
obveznosti pa za 36 odstotkov 
v primerjavi s stanjem pred le- 
tom dni. Vendar so se terjatve, 
ki niso bile pokritezinstrumen- 
ti za zavarovanje plačil (meni- 
ca, ček, akreditiv, garancija), 
povečale le za 5 odstotkov ozi- 
roma obveznosti za 19 odstot- 
kov. 

Z nadzorstvom vseh investi- 
cij v teku (kontrola je dvakrat 
letno), sc ugotovili, da nezava- 
rovana plačila za investicije ne- 
nehno upadajo: konec septem- 
bra 1975 plačila niso bila zava- 
rovana za 4,1 odstotka vredno- 
sti pogodbenih del, medtem ko 
konec septembra 1977 niso bi- 
la zavarovana samo 0,5 odstot- 
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ka vrednosti pogodbenih del. 
Likvidnost organizacij zdru- 

ženega dela iz gospodarstva se 
je znatno izboljšala (njihova 
celotna denarna sredstva ob 
koncu septembra 1977 so bila 
za 20 odstotkov večja kot v 
istem mesecu preteklega leta). 
Razen tega so se precej zmanj- 
šale neizpolnjene obveznosti 
uporabnikov, družbenih sred- 
stev) te obveznosti so konec 
leta 1975 znašale 4,67 milijarde 
dinarjev in so se konec septem- 
bra 1977 zmanjšale na 1,33 mi- 
lijarde dinarjev). 

Ne glede na regionalne razli- 
ke in razlike med panogami ve- 
lja splošna ocena, da pomeni 
izdaja in dosedanja uporaba 
Zakona o zavarovanju plačil 
pomemben prispevek h gradi- 
tvi gospodarskega sistema, 
zlasti pa k stabilizacijski politi- 
ki. Prav zaradi tega - je rečeno 
v Informaciji - zasluži posebno 
pozornost analiziranje in oce- 
njevanje pojavov in problemov 
pri izvajanju tega zakona. 

TEŽAVE PRI 
MEDSEBOJNIH 
PLAČILIH 

Največji del neplačane reali- 
zacije se nanaša na fakture, ki 
so bile izdane v zadnjih petnaj- 
stih dneh obračunskega raz- 
dobja, ki pa so bile plačane v 
prvih petnajstih dneh nasled- 
njega obračunskega razdobja. 
Kot je rečeno v Informaciji na 
zmanjšanje tega dela neplača- 
ne realizacije lahko vplivajo 
predvsem sami upniki, če vpla- 
čilu faktur posvetijo večjo po- 
zornost. 

Vendar je ta pozornost manj- 
ša med letom, potem pa naglo 
narašča do konca leta, ko z 
zaključnim obračunom ugoto- 
vijo končne rezultate poslova- 
nja in ko nastopojo sankcije 
omejitve plačila osebnih do- 
hodkov, če poslujejo z izgubo. 

Na osnovi analize strukture 
omenjene neplačane realizaci- 
je je videti, da gre najpogosteje 
za terjatve iz naslova izvoza, za 
razne oblike za odlaganje na- 
stanka dolžniško-upniških ra- 
zmerij (blago na poti, sukcesiv- 
ne dobave in podobno), kot tu- 
di za različne oblike kršitve 
predpisov. 

V Informaciji je zaskrbljujoča 
ocena, da se postopoma pove- 
čuje del neizterjane realizacije, 
ki ni plačana v prvih petnajstih 
dneh naslednjega obračunske- 
ga obdobja. Ta del je v letu 
1977 znašal 34,4 odstotka po 
trimesečnih obračunih, po pol- 
letnih obračunih pa se je pove- 
čal na 43,8 odstotka, za 9 mese- 
cev pa na 44,1 odstotka. Gre za 
povprečje za vso državo. Raz- 
deljen na republike in pokraji- 
ne pa je naslednji: visok odsto- 
tek neizterjanega dela je zabe- 

ležen v Črni gori (66,7 odstot- 
ka), nato na Kosovu (59,2 od- 
stotka), ter Bosni in Hercegovi- 
ni (57 odstotkov). Na osnovi teh 
podatkov bi morali sklepati, da 
takšno podaljšanje časa za pla- 
čilo terjatev predstavlja kršitev 
določb Zakona o zavarovanju 
plačil. 

Eden glavnih vzrokov za te- 
žave pri medsebojnem plačilu 
je nezadostna likvidnost orga- 
nizacij združenega dela. Ven- 
dar, kakor je rečeno v Informa- 
ciji, organizacije združenega 
dela imajo zadostne zneske lik- 
vidnih sredstev. Podatki govo- 
rijo, da se povprečno 82 od- 
stotkov obveznosti poravna s 
prometnimi plačili, samo 18 
odstotkov realizacije pa se pla- 
ča z uporabo instrumentov za- 
varovanja plačil, pretežno z 
menicami. 

Težave nastanejo zaradi te- 
ga, ker nekatere večje organi- 
zacije združenega dela, zaradi 
pomanjkanja lastnih bančnih 
obratnih sredstev, ne morejo 
redno poravnavati svojih ob- 
veznosti. Gre za določeno šte- 
vilo večjih organizacij, ki jih ni 
veliko, njihove neporavnane 
obveznosti povzročajo večkrat 
velike težave glede na to, da 
imajo pomembno vlogo v go- 
spodarskem življenju, saj po- 
slujejo s številnimi kooperanti. 
To potrjujejo tudi podatki v ne- 
pokritem presežku obveznosti 
v odnosu do terjatev samo 300 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela udeleženih z 51 od- 
stotki ozi roma okol i 1000 orga- 
nizacij s 77 odstotki. Iz teh po- 
datkov lahko sklepamo, da še 
vedno nismo odpravili posa- 
meznih žarišč nelikvidnosti. 

V Informaciji je posvečena 
ustrezna pozornost tudi dru- 
gim vzrokom, ki povzročajo te- 
žave pri medsebojnem plačilu 
(neurejeni organizacijski in ka- 
drovski problemi in ekonom- 
sko-finančni odnosi med te- 
meljnimi organizacijami in po- 
dobno). 

DOBRAUPORABA 
INSTRUMENTOV ZA 
ZAVAROVANJE PLAČIL 

Pri dosedanjem izvajanju za- 
kona o zavarovanju plačil je po 
začetnih težavah in privajanju 
steklo plačevanje s pomočjo 
instrumentov za zavarovanje 
plačil in sedaj poteka brez več- 
jih težav. Pri uporabi posamez- 
nih instrumentov ima menica 
dominantno mesto, delež kate- 
re je v prvih devetih mesecih 
leta 1977 znašal 73 odstotkov. 
Najbolj se je zmanjšala upora- 
ba čekov (delež le 6,3 odstot- 
ka), delno tudi zato, ker je rok 
za pošiljanje čeka v plačilo pre- 
kratek (8 dni), če sta dolžnik in 
upnik v različnih krajih. 

Omejena je tudi uporaba ne- 
preklicnega dokumentarnega 
akreditiva (delež 3,9 odstotka), 
ker je treba pri njegovem odpi- 
ranju izločiti sredstva na pose- 
ben račun. Garancija se je v 
prvih devetih mesecih 1977 
uporabljala v 16,8 odstotka od 
skupnega zneska opravljenih 
izplačil. Ta instrument se naj- 
več uporablja za zavarovanje 
plačil investicij, relativno manj 
pa iz naslova drugih dolžniško- 
upniških odnosov. 

Kar se tiče menice, je bilo 
pričakovati, da bo njena upora- 
ba v celotnih plačilih še večja, 
in sicer na račun promptnih 
plačil. Zdi se, da zapletena pro- 
cedura v zvezi z njenim izdaja- 
njem, prenosom, hrambo, evi- 
dentiranjem in zaračunava- 
njem ter visoki stroški avalira- 
nja in eskonta, preprečujejo 
njeno širšo uporabo. 

Vzporedno z uvajanjem upo- 
rabljanja instrumentov plačil in 
sistema plačil v celoti so se 
pojavili tudi določeni širši pro- 
blemi, ki jih je treba reševati, da 
bi bile prednosti novega siste- 
ma popolnoma jasne. Med dru- 
gim je rečeno, da bi morali novi 
instrumenti zavarovanja plačil 
imeti tudi večjo funkcijo kot 
plačilna sredstva, ki prosto in 
hitro cirkulirajo in na ta način 
prispevajo k racionalnejšemu 
izkoriščanju razpoložljivih de- 
narnih sredstev. 

KRŠENJE FINANČNE 
DISCIPLINE 

Poseben del Informacije je 
posvečen pregledu bogate in 
raznovrstne aktivnosti Službe 
družbenega knjigovodstva pri 
uvajanju, spremljanju in kon- 
troli uporabe Zakona o zavaro- 
vanju plačil. Iz tega pregleda je 
videti, da je SDK v obodbju od 
aprila 1976 do junija 1977 vloži- 
la 10.170 prijav za gospodarske 
prestopke. Od tega števila je 37 
odstotkov nerešenih zadev, 
medtem ko so v 48 odstotkov 
primerov prijave ali zavrnjene 
ali pa so bile izrečene oprostil- 
ne sodbe? Samo za okrog 15 
odstotkov prijav so bile izreče- 
ne obsodbe. Stanje je slabše v 
zvezi s prijavami za kazniva de- 
janja (samo za 2 odstotka od 
skupnega števila prijav so bile 
izrečene obsodbe). O teh po- 
datkih so razpravljali konec no- 
vembra 1977 na posvetovanju 
javnih tožilcev, glavnih direk- 
torjev SDK in predstavnikov 
višjih gospodarskih sodišč. Ob 
tej priložnosti so sklenili, da 
bodo v bodoče še bolj upošte- 
vali družbeno nevarnost zaradi 
nespoštovanja finančne disci- 
pline oziroma, da bo imelo re- 
ševanje kazensko-pravnih za- 

dev v zvezi s plačili tudi v bodo- 
če prednost. 

Na koncu vsebuje Informaci- 
ja ocene in sklepe Sveta Službe 
družbenega knjigovodstva o 
uporabi Zakona o zavarovanju 
plačil. 

ODPRAVLJANJE 
VZROKOVZA 
NEUSPEŠNO 
POSLOVANJE 

Odbor za družbenoekonom- 
ske odnose Zveznega zbora je 
v drugi polovici januarja letos 
obravnaval izvajanje Zakona o 
zavarovanju plačil. Med dru- 
gim je imel Odbor na voljo tudi 
Informacijo SDK. Na osnovi 
vsega razpoložljivega gradiva, 
proučitve problematike ter 
analize pojavov in stanja na 
tem področju je prišel do po- 
membnih ugotovitev, ocen in 
predlogov. 

Poleg pozitivne ocene 
osnovnih rezultatov izvajanja 
novega plačilnega sistema, se 
je Odbor zavzel za sprejem 
ukrepov s katerimi bi odpravili 
vzroke neuspešnega poslova- 
nja. Izraženo je bilo mišljenje, 
da je treba odločno opuščati in 
prestrukturirati neekonomično 
proizvodnjo in pristopiti k šir- 
šemu združevanju dela in sred- 
stev družbene reprodukcije. 
Nujna je tudi večja odgovor- 
nost za usklajevanje del itve do- 
hodka z realno ustvarjenim do- 
hodkom. 

Nujno je tudi večje spoštova- 
nje finančne discipline, ki je 
eden uspešnih dejavnikov za 
dobro poslovanje organizacij 
združenega dela. Z druge stra- 
ni pa je poudarjeno, da dosle- 
dnejše in učinkovitejše izvaja- 
nje tega in drugih zakonov ne 
more biti odvisno samo od 
kontrolnih organov SDK ter re- 
presivnih ukrepov tožilstva in 
sodišč, temveč je hkrati nujna 
tudi veliko večja aktivnost vseh 
drugih samoupravnih in druž- 
benih subjektov, zlasti pa poo- 
stritev politične odgovornosti 
za določena obnašanja. 

V Odboru so posebej opozo- 
rili na pomen obveščanja de- 
lavcev v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela ne le o 
plačilnem sistemu, temveč tudi 
o problemih, ki se glede plače- 
vanja pojavljajo v dolžniško- 
upniških odnosih med OZD. V 
zvezi s tem je bila poudarjena 
tudi vloga družbenega nadzor- 
stva in samoupravne delavske 
kontrole. Hkrati pa je bilo opo- 
zorjeno tudi na potrebo po ra- 
zvijanju spoznanja pri delav- 
cih, da je spoštovanje zakonov 
in dosledno izvajanje plačilne- 
ga sistema trajen interes zdru- 
ženega dela kot celote in vsake 
temeljne organizacije združe- 
nega dela posebej. 
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Glavni vzroki za nastanek izgub v 

gospodarstvu še niso odpravljeni 

• Reševanje problematike izgub v gospodarstvu in družbenih dejavnostih je eno od 
najpomembnejših družbenoekonomskih vprašanj 
• Med letom 1977 so se izgube zmanjšale za 48 odstotkov, vendar je še nadalje velik 
obseg izgub in veliko število organizacij, ki poslujejo z izgubo 

Zakon o pogojih in postopku 
sanacije so delegati sprejeli 
koncem 1976. leta. Zakonsko 
besedilo ureja celoten posto- 
pek saniranja izgub na novih 
temeljih. Gre zato, da se z ugo- 
tavljanjem vzrokov izgub sprej- 
mejo ekonomski ukrepi za 
uspešnejše poslovanje tistih 
organizacij, ki so poslovale z 
izgubo. To pomeni, da je po- 
trebno preučiti proizvodne in 
investicijske programe, stop- 
njo organiziranosti, samou- 
pravnega združevanja razpo- 
ložljivih finančnih sredstev in 
reševanje finančnih proble- 
mov. 

Tako je poudarjeno v Poroči- 
lu o izvajanju Zakona o pogojih 
in postopku sanacije, ki ga je 
Skupščini SFRJ v obravnavo 
poslal Zvezni izvršni svet. Po- 
ročilo je, po podatkih SDK Ju- 
goslavije, pripravil Zvezni se- 
kretariat za finance. 

Zakon o pogojih in postopku 
sanacije zahteva predvsem 
ugotavljanje vzrokov za nastale 
izgube oziroma nepokrite iz- 
datke, programe ukrepov za 
odpravljanje vzrokov nastalih 
izgub in trajnejše usposablja- 
nje temeljnih organizacij in 
drugih uporabnikov družbenih 
sredstev za uspešno poslova- 
nje. 

NAJVEČ IZGUB SO 
ZABELEŽILI NA 
OBMOČJU SR SRBIJE 

Poročilo poudarja, da v za- 
konskem roku oziroma do kon- 
ca junija 1977. leta ni bilo po- 
kritih 2888 milijonov dinarjev. 
Od tega v gospodarstvu 1435 
milijona, v družbenih dejavno- 
stih 237 milijonov in v intere- 
snih skupnostih zdravstvenega 
zavarovanja 1284 milijonov di- 
narjev. V predhodnem 1976. le- 
tu, so skupne izgube v gospo- 
darskih in družbenih dejavno- 
stih znašale 26.944 milijonov 
dinarjev. Največji delež skup- 
nih in tekočih izgub je odpadel 
na temeljne organizacije na 
področju gospodarstva (okoli 
82 odstotkov); od tega največ v 
industrijskih organizacijah. 

Pri ocenjevanju višine izgub 
po republikah in pokrajinah 
lahko ugotovimo, da je najvišji 
znesek tekočih izgub nastal v 

temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela na ožjem območju 
SR Srbije. Sledijo TOZD v SR 
Hrvatski, SR Bosni in Hercego- 
vini, SAP Vojvodini, SR Make- 
doniji in SAP Kosovo. 

Glede gospodarske dejavno- 
sti so najvišje zneske tekočih 
izgub dosegle industrijske te- 
meljne organizacije (57 odstot- 
kov vseh izgub v celotnem go- 
spodarstvu) in nato prometne 
(12 odstotkov); 

V družbenih dejavnostih naj- 
večje izgube nastajajo v temelj- 
nih organizacijah združenega 
dela zdravstvene dejavnosti, 
saj so pri izgubah udeležene 
kar s približno 80 odstotki. 

Pri ocenjevanju izgub v SIS 
družbenih dejavnosti, okoli 61 
odstotkov izgub odpade na 
skupnosti zdravstvenega zava- 
rovanja, medtem ko imajo ne- 
koliko manjše izgube skupno- 
sti pokojninskoinvalidskega 
zavarovanja in zaposlovanja. 

IZGUBE 
NAJPOGOSTEJE 
POKRIJEJO BANČNA 
SREDSTVA 

Po podatkih zaključnih raču- 
nov TOZD s področja gospo- 
darstva za 1976. leto so, ome- 
nja Poročilo, skupne izgube v 
gospodarskih dejavnostih pre- 
segle nekaj nad 22 milijard di- 
narjev. Samo 23 odstotkov teh 
izgub je bilo pokritih, medtem 
ko je 77 odstotkov izgub ostalo, 
po izročitvi zaključnega računa 
SDK, nepokritih. Skupen zne- 
sek pokritih izgub je torej maj- 
hen. Vzrok moramo iskati v 
tem, ker so nosilci nepokritih 
izgub tiste TOZD, ki so že prej 
poslovale z negativnim finanč- 
nim rezultatom. Zaradi tega v 
teh organizacijah niso imeli za 
pokritje izgub potrebnih re- 
zervnih sredstev, medtem koje 
sodelovanje drugih temeljnih 
organizacij pri tem znatno 
zmanjšano. 

Sanacijski ukrepi, ki jih za- 
hteva Zakon o pogojih in po- 
stopku sanacije, kakor navaja 
Poročilo, obsegajo nadomesti- 
tev sredstev najmanj v višini 
nepokritih izgub in določitev 
programa ukrepov za odprav- 
ljanje nastalih izgub ter ukre- 

poslujejo z izgubo, in ukrepe za 
njihovo odpravo v smeri uspeš- 
nejšega poslovanja. V večini 
programov pa predvidevajo re- 
šitve in predlagajo ukrepe zu- 
naj temeljne organizacije. Tako 
prizadete organizacije, za pre- 
magovanje nastale situacije, 
predvidevajo povečanje cen, 
zmanjšanje carinskih stopenj 
za uvoz reprodukcijskega ma- 
teriala in opreme, zmanjšanje 
davkov in prispevkov itd. 

Večje število programov sa- 
nacijo gradi na vlaganjih v mo- 
dernizacijo, rekonstrukcijo in 
odpravljanje ozkih grl ali preu- 
smeritev proizvodnje. Taka 
usmeritev je značilna za orga- 
nizacije, kjer nepokrite izgube 
dosegajo visoke zneske. 

Nekateri programi pa dokaj 
nerealno določajo roke za od- 
pravljanje izgub, ko govore o 
investicijah. Glede preprečeva- 
nja vzrokov in sprejemanja 
ukrepov znotraj TOZD, ki po- 
sluje z izgubo. Poročilo ugo- 
tavlja, da so organizacije šele 
na začetku te poti. Ob tem pa 
moramo omeniti široko druž- 
beno akcijo za saniranje izgub 
v lanskem letu. Pri teh prizade- 
vanjih so bili doseženi po- 
membni uspehi v tistih TOZD, 
kjer so delavci neposredno 
vključeni v delo pri ugotavlja- 
nju vzrokov in izvajanju sana- 
cijskih ukrepov. 

V LETU 1977 
ZMANJŠANE IZGUBE 

Po podatkih Poročila za de- 
vet mesecev 1977. leta je 3.362 
organizacij doseglo izgube v 
višini 15.222 milijonov dinarjev. 
V primerjavi z enakim obdob- 
jem prejšnjega leta so bile iz- 
gube tako manjše za 48 odstot- 
kov. V letu 1977 so se v vseh 
republikah in pokrajinah, glede 
na prvih devet mesecev leta 
1976, izgube precej zmanjšale. 
Izjema so le TOZD v SR Črni 
gori, ki so zabeležile za 11 od- 
stotkov višje izgube. 

Najvišji znesek izgub, kakor 
omenja Poročilo, po periodič- 
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pov za trajnejše zagotavljanje 
uspešnega poslovanja. Prav ta- 
ko je predvideno, da se sred- 
stva lahko nadomeste s sana- 
cijskim kreditom, nadalje s 
sredstvi brez obveznosti vrača- 
nja in z odpisi dolgov s strani 
upnikov. 

V skupnem znesku sredstev, 
namenjenih za pokrivanje iz- 
gub so bila najbolj pogosto za- 
stopana, kot poudarja Poroči- 
lo, sredstva bank. Pri tem mo- 
ramo omeniti, da so banke da- 
jale, glede na odplačilne roke 
in višino obrestnih mer ta sred- 
stva pod zelo neugodnimi po- 
goji. V strukturi bančnih kredi- 
tov so kratkoročni krediti za- 
stopani z 11,7 odstotka, med- 
tem ko je odstotek dolgoročnih 
kreditov dosegel številko 87,3. 

Takoj po sprejetju bančnih 
kreditov so bile temeljne orga- 
nizacije primorane vračati 
sredstva za dospele obveznosti 
po prej dobljenih kreditih. Na ta 
način je bilo pokritje izgub iz 
bančnih kreditov samo formal- 
no. Med skupnim zneskom sa- 
nacijskih kreditov bank za po- 
krivanje izgub po zaključnem 
računu za leto 1976, je kar 64 
odstotkov teh kreditov bilo ta- 
koj izločenih za plačilo prej 
odobrenih kreditov istim orga- 
nizacijam. 

Drug vir sredstev za pokriva- 
nje izgub so skladi skupnih re- 
zerv občin in republik. Sred- 
stva s teh skladov so temeljne 
organizacije lahko uporabile, v 
primerjavi z bančnimi sredstvi, 
pod nekoliko ugodnejšimi po- 
goji. Pri tem mislimo posebej 
na odplačilne roke in višino 
obrestnih stopenj. Ta sredstva 
so TOZD dobile kot posojila z 
obveznostjo vračanja. V glav- 
nem so to dolgoročni krediti z 
odplačilnim rokom od enega 
do dvajsetih let. 
REŠITVE IŠČEJO 
ZUNAJ TEMELJNE 
ORGANIZACIJE 

Sanacijski programi ugotav- 
ljajo vzroke, zakaj organizacije 
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nem obračunu za devet mese- 
cev 1977. leta je odpadel na 
industrijo in rudarstvo (okoli 63 
odstotkov v primerjavi s celot- 
nimi izgubami), čeprav so bile 
izgube v tem obdobju v temelj- 
nih organizacijah na področju 
teh dejavnosti za 45 odstotkov 
manjše kot v enakem obdobju 
leto poprej. V tej panogi gospo- 
darstva pa je zabeleženo pove- 
čanje izgub glede na šestme- 
sečno obdobje. To je značilno 
tudi za promet in zveze, med- 
tem ko se izgube v večjem šte- 
vilu dejavnosti v tem obdobju 
zmanjšujejo ali pa njihov trend 
le neznatno raste. 

Kakor poudarja Poročilo, 
lahko pričakujemo, po zaključ- 
nem računu, povečanje izgubv 
primerjavi z višino izgub po de- 
vetmesečnem obračunu. Zaen- 
krat pa še ni mogoče oceniti, 
kakšen obseg bo zajelo to po- 
večanje. 
NE ODPRAVLJAMO 
VZROKOVZA 
NASTANEK IZGUB 

Na temelju informacij in po- 
ročil o postopku sanacije je 
Zvezni izvršni svet ocenil, daje 
reševanje problematike izgubv 
gospodarstvu in družbenih de- 
javnostih eden od najpomemb- 
nejših družbenoekonomskih 
problemov'. Ne glede na zmanj- 
šanje izgub v letu 1977 (v pri- 
merjavi z letom 1976), je še ve- 
dno zelo velik obseg izgub in 
obenem veliko število temelj- 
nih organizacij združenega de- 
la, ki poslujejo z izgubo. Poleg 

tega ni dosedanja aktivnost pri 
reševanju problematike izgub 
prinesla zadovoljivih rezulta- 
tov. Vzrok je v tem, ker je bilo 
vse delovanje predvsem 
usmerjeno v finančno pokriva- 
nje izgub, medtem ko so vzroki 
za nastanek izgub in glavna ža- 
rišča izgub ostali odprto vpra- 
šanje. 

Izgube povzročajo tudi po- 
manjkljivosti in slabosti v orga- 
nizaciji proizvodnje in ekono- 
mičnejšem izkoriščanju sred- 
stev za proizvodnjo, nizka pro- 
duktivnost dela, premajhno iz- 
koriščanje notranjih rezerv, ne- 
popolno izkoriščanje kapacitet 
in podobno. Pomanjkljivosti so 
tudi v sistemu razširjene repro- 
dukcije in premajhen je vpliv 
združenega dela na prerazpo- 
reditev sredstev. Velik je obseg 
zajemanja dohodka za splošne 
in skupne potrebe, kakor tudi 
velika obremenitev gospodar- 
stva s pogodbenimi obveznost- 
mi. Na premajhno zmanjševa- 
nje izgub so vplivali tudi pogoji 
gospodarjenja, ki so bili v pre- 
težni meri opredeljeni z odloči- 
tvami dejavnikov zunaj gospo- 
darstva. 

Stališča ZIS opozarjajo na 
značilnost, da je največji zne- 
sek izgub v gospodarstvu 
skoncentriran v majhnem šte- 
vilu organizacij združenega 
dela. Približno 70 odstotkov od 
vseh izkazanih izgub odpade 
na 326 organizacij. To pa po- 
meni, da največje izgube 
ustvarja 9 odstotkov tistih or- 
ganizacij, ki so poslovale z iz- 

gubo (3.362). Po grupacijah so 
to organizacije petih vej: želez- 
niški promet, črna metalurgija, 
kovinsko-predelovalna indu- 
strija, proizvodnja barvastih 
kovin in elektroenergija. Med 
družbenimi dejavnostmi so 
največje izgube nastale v orga- 
nizacijah s področja zdravstva 
in socialnega varstva, slede pa 
izobraževalne in kulturne orga- 
nizacije. 

Glede možnosti pokritja iz- 
gub za leto 1977 je Zvezni izvrš- 
ni svet menil, da je potrebno 
opozoriti na pomanjkanje 
ustreznih virov sredstev. Naj- 
večji viri izgub so namreč skon- 
centrirani pri določenem števi- 
lu temeljnih organizacij, ki že 
več let poslujejo z izgubami. 
Zaradi tega nimajo lastnih re- 
zervnih sredstev. Poleg tega ne 
zadoščajo skladi skupnih re- 
zerv, organizacije, ki poslujejo 
z izgubo so prezadolžene, kre- 
diti za sanacije izgub pa pome- 
nijo dopolnilno obremenitev 
njihovega dohodka. 

OKREPITEV 
AKTIVNOSTI PRI 
REŠEVANJU 
PROBLEMOV IZGUB 

Ob upoštevanju objektivnih 
pogojev, v katerih so nastale 
izgube, in subjektivnih slabo- 
sti, ki so vplivale nanje, Zvezni 
izvršni svet meni, da je nujno 
potrebno dosledno izvesti no- 
ve odnose v pridobivanju, deli- 

tvi in uporabi dohodka in nove 
pogoje za saniranje izgub, ki jih 
določajo Zakon o združenem 
delu, Zakon o ugotavljanju in 
razporejanju celotnega pri- 
hodka in dohodka, Zakon o 
sredstvih rezerv in Zakon o po- 
gojih in postopku sanacije. 

Izhod iz težav je potrebno 
najprej poiskati v povečanju 
dohodka, zasnovanem na 
tržno sprejemljivi proizvodnji, 
produktivnejšemu delu, na 
zmanjšanju stroškov in učinko- 
vitejšem gospodarjenju v celo- 
ti. Prav tako je potrebno, da vsi 
udeleženci pri delitvi dohodka 
prevzamejo del bremena. Na ta 
način se bo zmanjšalo zajema- 
nje sredstev iz gospodarstva 
od tistih organizacij združene- 
ga dela, ki poslujejo z izgubo. 

Nujno bi morali čimprej izve- 
sti tudi potrebne priprave za 
institucionalno organiziranje 
in uporabo rešitev, ki izhajajo iz 
Zakona o sredstvih rezerv. To 
naj bi se zgodilo že v letošnjem 
letu. Prav tako je potrebno 
preučiti veljavni način uporabe 
instituta zajamčenih osebnih 
dohodkov in zagotoviti sodelo- 
vanje republik in pokrajin pri 
usklajevanju politike na tem 
področju. 

Ne nazadnje pa je nujno po- 
trebno poskrbeti za obvešča- 
nje delavcev o vzrokih poslov- 
nih neuspehov in o možnostih 
za njihovo odpravo. Istočasno 
pa je potrebno zagotoviti tudi 
širše informiranje javnosti o 
pojavi izgub in o rezultatih ak- 
cije za njihovo sanacijo. 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 

Seje Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije so sklicane za sre- 
do, 15. marca 1978. 

Vsi trije zbori bodo obravna- 
vali: 

- informacijo o uresničeva-' 
nju zakona o združenem delu v 
SR Sloveniji s predlogom sta- 
lišč, priporočil in sklepov o ure- 
sničevanju zakona o združe- 
nem delu v SR Sloveniji; 

- oceno stanja obmejnega 
gospodarskega sodelovanja 
ter naloge za uresničitev skle- 
pov in stališč Skupščine SR 
Slovenije o obmejnem gospo- 
darskem sodelovanju Sociali- 
stične republike Slovenije s so- 
sednjimi državami (ESA 1051); 

- osnutek sprememb in do- 
polnitev poslovnika Zbora re- 

publik in pokrajin Skupščine 
SFRJ (ESA 1053). 
Zbor združenega dela in zbor 
občin bosta obravnavala: 

energetsko in elektroe- 
nergetsko bilanco SR Sloveni- 
je za leto 1978 in informacijo o 
poteku priprav in gradnje ener- 
getskih objektov v letu 1977 
(ESA 1046); 

- poročilo o stanju in ove- 
Ijavljanju samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov v 
vodnem gospodarstvu (ESA 
1048); 

- predlog za izdajo zakona 
o usmerjenem izobraževanju s 
tezami za zakon (ESA 1063); 

- predlog zakona o založ- 
ništvu (ESA 815); 

- predlog zakona o civilnih 
invalidih vojne (ESA 991); 
- predlog zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zako- 
na o urbanističnem planiranju 
(ESA 909); 

- predlog za izdajo zakona 
o dopolnitvah zakona o podalj- 
šanju rokov za določitev sto- 
penj in osnov davkov za leto 
1978 z osnutkom zakona (ESA 
1047); 

- obvestilo ustavnega sodi- 
šča SR Slovenije po 410. členu 
Ustave SR Slovenije o vpraša- 
nju zamudnih (kazenskih) 
obresti od nepravočasno pla- 
čanih prispevkov in davkov 
(ESA 1007); 

- osnutek zakona o seizmo- 
loški službi (ESA 895); 

- osnutek zakona o jamstvu 
Narodne banke Jugoslavije za 
hranilne vloge pri bankah in 
hranilnicah (ESA 1044); 

- predlog zakona o ratifika- 
ciji pogodbe med Socialistično 
federativno republiko Jugosla- 
vijo in Republiko Avstrijo o 
cestnem predoru skozi Kara- 
vanke (ESA 1052); 

- predlog zakona o ratifika- 
ciji protokola o spremembah in 
dopolnitvah enotne konvencije 
o mamilih iz leta 1961 (ESA 
1059); 

- predlog zakona o ratifika- 
ciji sporazuma o minimalnih 
pogojih za izdajo in za veljav- 
nost vozniških dovoljenj (APC) 
(ESA 1058). 
Zbor občin in Družbenopolitič- 
ni zbor bosta obravnavala tu- 
di: 

- osnutek resolucije o na- 
daljnjem razvoju krajevnih 
skupnosti (ESA 1062). 

Zbor združenega dela pa bo 
obravnaval še: 

- predlog stališč in priporo- 
čil o samoupravnem sporazu- 
mevanju in združevanju dela 
delavcev v temeljni organizaci- 
ji; 

- ■ predlog zakona o ratifika- 
ciji sporazuma med vlado So- 
cialistične federativne republi- 
ke Jugoslavije in vlado Arabske 
republike Egipt o varstvu inve- 
sticij (ESA 1049). 

Vsi trije zbori imajo na dnev- 
nem redu sej še volitve in ime- 
novanja ter predloge in vpraša- 
nja delegatov. 
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