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SKLIC SEJE ZBORA ZDRUŽENEGA 
DELA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
24. aprila 1979 

Seja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije je 
sklicana za 24. april 1979. 

Zbor združenega dela ob banke Slovenije za leto 
obravnaval: 1978; 
- analizo zaključnih računov - finančni načrt prihodkov in 

za leto 1978 (ESA 258); odhodkov Narodne banke 
- predlog zakona o statusu in Slovenije za leto 1979. 

načinu poslovanja Rudnika Na dnevnem redu seje zbora 
živega srebra Idrija (ESA so še volitve in imenovanja 
249); ter predlogi in vprašanja de- 

- zaključni račun Narodne legatov. 

OSNUTEK OCENE 

družbenopolitične aktivnosti pri 

obravnavi zaključnih računov 1978 

Odbor za družbenoekonomske odnose Družbeno- 
političnega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji 
januarja 1979 ob obravnavi informacije o akciji za 
analizo gospodarjenja po zaključnih računih za leto 
1978 menil, da je treba po končani akciji »zaključnih 
računov« opraviti analizo njenega poteka in le-to 
uvrstiti v programe zborov združenega dela v občin- 
skih skupščinah in v Skupščini SR Slovenije. Zbori 
združenega dela bodo morali celovito oceniti potek te 
akcije in sprejeti usmeritve ter ukrepe za odpravo 
ugotovljenih pomanjkljivosti v gospodarjenju. 

I. IZHODIŠČA ZA IZVEDBO AKCIJE 
Z izpopolnjevanjem sistemskih rešitev kot družbeno-pravne 

podlage, s samoupravnim organiziranjem na novih družbe- 
noekonomskih temeljih, posebej pa s široko družbeno akcijo 
za utrjevanje konkretnih odnosov v TOZD na novih družbe- 
noekonomskih osnovah, ki sega v sleherno samoupravno 
organizacijo in skupnost, nadaljujemo sindikati, frontno orga- 
nizirani z drugimi subjektivnimi silami, z vsebinskim uresniče- 
vanjem zakona o združenem delu, S tem postaja delavec na 
podlagi družbene lastnine proizvajalnih sredstev čedalje bolj 
gospodar pogojev, sredstev in rezultatov svojega dela ter 
svojega družbenega položaja v vsaki samoupravni organiza- 
ciji in skupnosti kot tudi v celotnem združenem delu. 

Sklepi 9. kongresa Zveze sindikatov Slovenije, drugi druž- 
benopolitični dokumenti, zlasti stališča in sklepi 9. seje pred- 
sedstva CK ZKJ in CK ZKS poudarjajo, da smo dosegli velik 
napredek v samoupravni organiziranosti združenega dela, 
medtem ko se vse prepočasi spreminja položaj delavca pri 
odločanju o razširjeni reprodukciji in pri uresničevanju do- 
hodkovnih odnosov, da kljub pomembnim rezultatom pri ure- 
sničevanju ciljev in nalog tega srednjeročnega planskega 
obdobja v prvih treh letih bistveno zaostajamo za predvideva- 
nji o povečanju družbene produktivnosti dela, stabilnejših 
gospodarskih gibanjih, odločnejšem uveljavljanju strukturnih 
sprememb v gospodarskih in družbenih dejavnostih ter pri 
skladnejših odnosih v delitvi družbenega proizvoda. Na pod- 
lagi teh ugotovitev in spoznanja, daje le hitrejši razvoj samou- 
pravnih odnosov ter povečanje odgovornosti delavcev za 
upravljanje in gospodarjenje z družbenimi sredstvi pogoj za 
odpravo teh pomanjkljivosti, sta predsedstvi ZKJ in ZKS terjali 
organizirano aktivnost komunistov in vseh drugih družbenih 
dejavnikov za izboljšanje razmer. V skladu s temi nalogami 
smo se sindikati zavzeli za celovito oceno gospodarjenja v 
letu 1978 v temeljnih organizacijah združenega dela mate- 
rialne proizvodnje in v družbenih dejavnostih kot tudi v družbi 
kot celoti. 

II. CILJI IN NAMEN AKCIJE 
Zastavili smo si nalogo, da delavci v vseh samoupravnih 

organizacijah in skupnostih ter v družbenopolitičnih skupno- 

stih kritično ocenijo gospodarjenje v letu 1978 in ob tem 
ugotovijo, ali njihov družbenoekonomski položaj, njihova or- 
ganiziranost, dosežena raven uveljavljenosti zakona o združe- 
nem delu in uspehi gospodarjenja ustrezajo družbeno spreje- 
tim opredelitvam in ciljem, da na tej podlagi tudi opredelijo 
najpomembnejše naloge za hitrejše spreminjanje svojega 
družbenoekonomskega položaja pri upravljanju in gospodar- 
jenju s sredstvi družbene reprodukcije. S to akcijo, ki naj 
postane stalna aktivnost osnovnih in drugih organizacij zveze 
sindikatov, torej hočemo uresničiti: 

- bistvene premike pri uveljavljanju delavca kot nosilca 
odločanja o pogojih in rezultatih svojega dela ter s tem 
odpravit prakso, ko delavci odločajo o gospodarjenju v te- 
meljni organizaciji združenega dela praviloma brez pogloblje- 
nih analiz in le s formalnim potrjevanjem zaključnih računov; 

- sprotno preverjanje uresničevanja planiranih ciljev in na- 
log razvoja in s tem možnosti za pravočasno .ukrepanje, ki naj 
pripomore k njihovemu uresničevanju; 

- hitrejše uveljavljanje spoznanja o nujni soodvisnosti po- 
spešenega razvoja družbenoekonomskih odnosov za uspeš- 
nejše gospodarjenje v posamezni temeljni organizaciji zdru- 
ženega dela in v družbi kot celoti; - odločanje delavcev o 
pridobivanju in razporejanju ustvarjenega dohodka in čistega 
dohodka v skladu z doseženimi rezultati gospodarjenja in 
samoupravno dogovorjenimi interesi in cilji razvoja; 

- povečanje odgovornosti poslovodnih organov in delav- 
cev s posebnimi pooblastili za predlagnje razvojnih in poslov- 
nih odločitev ter za dosledno izpolnjevanje njihovih obvezno- 
sti; 

- večjo zavzetost osnovnih in drugih organizacij zveze sin- 
dikatov za hitrejše uveljavljanje zakona o združenem delu in 
za smotrno upravljanje delavcev z družbenimi sredstvi 

III. ORGANIZIRANJE SUBJEKTIVNIH SIL ZA 
IZVEDBO AKCIJE 

Upoštevaje aktualne probleme in vprašanja družbenoeko- 
nomskega življenja in razvoja v SR Sloveniji, so se vse subjek- 
tivne sile na podlagi usmeritev 9. seje CK ZKJ lotile uresniče- 
vanja sprejetih ciljev akcije. Glavni nosilec aktivnosti, ki smo 
jo poimenovali »akcija zaključni računi I978«, je bila Zveza 
sindikatov Slovenije. Ob neposredni aktivnosti komunistov ter 
zlasti njihovih občinskih komitejev in osnovnih organizacij je 
Zveza sindikatov Slovenije svojo dejavnost usklajevala z dru- 
gimi družbenopolitičnimi organizacijami ter družbenopolitič- 
nimi skupnostmi in njihovimi izvršnimi sveti ter službo druž- 
benega knjigovodstva, z Gospodarsko zbornico Slovenije in z 
družbenimi pravobranilci samoupravljanja. Naloga zveze sin- 
dikatov in drugih družbenopolitičnih organizacij je bila pred- 
vsem pripraviti akcijo, jo organizirati ter spodbujati delavce, 
da zavestno in odgovorno sodelujejo pri analiziranju gospo- 
darjenja ter tako ugotovijo pomanjkljivosti v v poslovanju 
svoje TOZD in predlagajo ustrezne rešitve. 

Organi Skupščine SR Slovenije in njen izvršni svet so 
obravnavali izhodišča za izvedbo akcije, poudarili njen pomen 
ter od skupščin občin in njihovih izvršnih svetov terjali, da 
njihovi organi aktivno sodelujejo v pripravi in izvedbi akcije 
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ter da ob njenem izteku obravnavajo celovito oceno gospo- 
darjenja v letu 1978 na zborih združenega dela skupščin 
občin. Skladno s svojim programom dela bo Skupščina SR 
Slovenije v mesecu aprilu na zasedanju zbora združenega 
dela celovito ocenila zastavljeno družbeno aktivnost in go- 
spodarjenje v letu I978. 

Služba družbenega knjigovodstva je sodelovala v akciji 
tako, da je pripravila gradivo in usmeritve, ki so bile v pomoč 
osnovnim organizacijam zveze sindikatov in delavcem v 
TOZD pri organiziranju kakovostnih razprav o gospodarjenju 
in poslovanju v letu I978. Vsem poslovodnim organom v SR 
Sloveniji je SDK poslala posebno pismo s strokovnimi navo- 
dili za pripravo poročil o gospodarjenju TOZD ter jim zagoto- 
vila svojo pomoč v pripravah na razpravo. Delavci SDK so tudi 
ves čas strokovno in ustvarjalno sodelovali z vsemi družbeno- 
političnimi dejavniki na vseh ravneh organiziranosti in aktiv- 
nosti. 

Z usmeritvami poslovodnim organom je tudi Gospodarska 
zbornica Slovenije prispevala k uspehu akcije. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja so aktivno sprem- 
ljali akcijo ter v času razprav zagotovili pomoč sindikatom, v 
primerih, ko je bilo ugotovljeno odstopanje od zastavljenih 
programov, pa so družbeni pravobranilci pravočasno posre- 
dovali. Če je bilo delavcem onemogočeno ocenjevati njihovo 
delo in gospodarjenje zaradi malomarnosti in neodgovornosti 
poslovodnih delavcev, so družbeni pravobranilci samouprav- 
ljanja v skladu s svojimi pristojnostmi predlagali ukrepe druž- 
benega varstva. 

Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije je pripravil pro- 
gram aktivnosti sindikatov na vseh ravneh svoje organizirano- 
sti ter Občinskim svetom, republiškim odborom sindikatov in 
osnovnim organizacijam zveze sindikatov posredoval vsebin- 
ska izhodišča, cilje in naloge ter postopek uresničevanja 
akcije zaključni računi 1978. V skladu s sklepi predsedstva 
republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije smo se na 
območnih seminarjih z vodilnimi sindikalnimi delavci iz občin 
in republiških odborov dogovorili za naslednji program aktiv- 
nosti: 

1. Osnovne organizacije zveze sindikatov: 
- organizirajo razprave o predloženih analizah v sindikal- 

nih skupinah, 
- izvršni odbor 00 ZS na podlagi razprav v sindikalnih 

skupinah pripravi stališča zveze sindikatov za odločanje de- 
lavcev na zborih, 

- vztrajajo pri zahtevi, da delavci na zborih neposredno 
odločajo o predlogih za dokončno razporejanje dohodka in 
čistega dohodka v letu 1978, 

- se zavzemajo, da delavski sveti ob sprejemanju zaključ- 
nega računa sprejmejo tudi potrebne ukrepe za odpravo vseh 
ugotovljenih pomanjkljivosti v poslovanju ter takšen program 
aktivnosti v letu 1979, da bodo delavci v temeljni organizaciji 
sledili stabilizacijskim prizadevanjem, opredeljenim v resolu- 
ciji o uresničevanju družbenega plana SR Slovenije v letu 
1979. 

2 Občinski sveti ZSS: 
- skličejo posvetovanje predsednikov osnovnih organizacij 

zveze sindikatov in se z njimi dogovorijo za vodenje akcije 
zaključni računi 1978, 

- sproti spremljajo, spodbujajo, pomagajo in analizirajo 
aktivnost osnovnih organizacij zveze sindikatov, 

- spodbudijo priprave na temeljito analizo gospodarjenja v 
občini in s svojimi stališči in ocenami sodelujejo na zboru 
združenega dela, ki naj to analizo obravnava, pripravijo poro- 
čilo o svoji aktivnosti, ga obravnavajo na seji predsedstva in 
posredujejo republiškemu svetu ZSS do 15. marca 1979. leta, 

- pri usmerjanju aktivnosti osnovnih organizacij zveze sin- 
dikatov sodelujejo s službo družbenega knjigovodstva in z 
družbenim pravobranilcem samoupravljanja. 

3. Medobčinski sveti ZSS: 
- usklajujejo dejavnost občinskih svetov, da bi akcija tekla 

usklajeno v vseh občinah. 
4. Republiški in občinski odbori sindikatov dejavnosti za- 

gotavljajo s svojo aktivnostjo v samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje in v družbenih dejavno- 
stih, da bo vsaka izmed njih pripravila za uporabnike poročilo 
o uresničevanju svojega programa v letu 1978, hkrati s prika- 
zom planiranih in dejansko'pOrabljenih sredstev za uresniče- 
vanje tega programa. S poročilom za uresničevanje svojega 

programa morajo samoupravne interesne skupnosti najka- 
sneje do 10. februarja seznaniti delavce v TOZD, ki obenem z 
analizo gospodarjenja v letu 1978 obravnavajo tudi uresniče- 
vanje svojih interesov v samoupravnih interesnih skupnostih. 
Republiški odbori sindikatov dejavnosti bodo do konca aprila 
1979. leta analizirali gospodarjenje temeljnih organizacij 
združenega dela v svoji dejavnosti. 

5. Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije analizira po- 
tek akcije, celovito obravnava gospodarjenje v SR Sloveniji v 
letu 1978 ter sprejme stališča in opredeli naloge sindikatov za 
nadaljnjo aktivnost. 

Ugotavljamo, da so potekale priprave za izvedbo akcije in 
aktivnosti v skladu s sprejetimi dogovori: 

- Organizacija aktivnosti na občinski ravni je bila sicer 
različna, vendar so v večini občinskih svetov pripravili pro- 
gram aktivnosti, ki so ga uskladile in sprejele vse družbeno- 
politične organizacije in družbenopolitične skupnosti. Za vo- 
denje akcije so v občinah ustanovili koordinacijske odbore, ki 
so jih sestavljali predstavniki posameznih družbenopolitičnih 
organizacij in skupnosti. 

- Občinski sveti zveze sindikatov so pripravili posvete s 
predsedniki osnovnih organizacij in predsedniki konferenc 
osnovnih organizacij zveze sindikatov, ponekod pa tudi s 
predsedniki delavskih svetov TOZD. V večini občin so vse 
družbenopolitične organizacije, IS in gospodarska zbornica 
sklicali na delovne razgovore tudi poslovodne delavce. Teh 
sestankov so se v večini primerov udeležili tudi predstavniki 
službe družbenega knjigovodstva. Na teh posvetih so se ude- 
leženci seznanili s programom aktivnosti in se dogovorili o 
celotnem poteku akcije, prejeli pa so tudi ustrezna gradiva za 
vodenje aktivnosti v TOZD. 

Poleg tega je bilo sklenjeno, da bodo predsedniki izvršnih 
odborov osnovnih organizacij zveze sindikatov sproti obve- 
ščali občinske svete zveze sindikatov o poteku in ugotovitvah 
akcije v njihovi TOZD in da bodo v razpravah o gospodarjenju 
v letu 1978 TOZD sodelovali tudi člani koordinacijskih odbo- 
rov na ravni občine. 

- Na pobudo izvršnih svetov skupščin občin in gospodar- 
ske zbornice so se sestali poslovodni kadri. Teh sestankov so 
se v večini primerov udeležili tudi predstavniki službe družbe- 
nega knjigovodstva. Upoštevaje pomen akcije, so se udele- 
ženci posvetov dogovorili za pripravo poročil o gospodarje- 
nju. 

- Tako kot na ravni občine so tudi v večini TOZD in v 
delovnih skupnostih ustanovili koordinacijske odbore za vo- 
denje akcije. V teh odborih so sodelovali vsi predstavniki 
družbenopolitičnih organizacij, samoupravnih organov in po- 
nekod tudi odgovorni poslovodni kadri. Tudi v TOZD so spre- 
jeli akcijske programe in v njih podrobneje določili roke za 
izvedbo akcije. 

- Ugotavljamo, da je akcija potekala v glavnem v skladu s 
sprejetimi akcijskimi programi. V nekaterih občinah in TOZD 
je sicer prišlo do odstopanj, kar zadeva roke za pripravo 
poročil, tako da so delavci v sindikalnih skupinah razpravljali 
o poročilih šele med 10. in 20. februarjem. Zamuda pri pripravi 
poročil in obravnav na sindikalnih skupinah in zborih delav- 
cev je ponekod imela za posledico omenjeno možnost delav- 
cev, da bi lahko celovito ocenili gospodarjenje, v posameznih 
primerih pa se je ocena gospodarjenja spremenila v zgolj 
formalno obravnavo zaključnih računov. 

- V skupnih prizadevanjih za uspešno izvedbo akcije so 
aktivno sodelovala tudi sredstva javnega obveščanja, vštevši 
interna glasila delovnih organizacij. Aktivnost sredstev jav- 
nega obveščanja je veliko prispevala k temu, da so delavci 
dojeli vsebino in namen akcije, prispevala je k temu, da je v 
mesecu februarju ocena gospodarjenja v minulem letu po- 
stala najširše sprejeta družbena aktivnost. 

Ugotavljamo, da je akcija »zaključni računi 1978« potekala 
skorajda v celoti usklajeno in z veliko aktivnostjo vseh druž- 
benih dejavnikov na ravni republike, v občinah ter v TOZD. 
Skupna ugotovitev vseh družbenih dejavnikov in posebej de- 
lavcev v TOZD je, da je predvsem usklajenost te družbene 
akcije največ pripomogla k veliki družbeni aktivnosti vseh 
delavcev. Usklajena družbena aktivnost in aktivnost organiza- 
cij in članov zveze komunistov je bila temeljni pogoj za to, da 
smo v Zvezi sindikatov Slovenije uspeli v relativno kratkem 
obdobju mobilizirati veliko večino delavcev za obravnavo 
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temeljnih vprašanj, ki zadevajo njihov družbenoekonomski 
položaj in gospodarjenje. 

IV. NEKATERE OCENE REZULTATOV AKCIJE 
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije je sproti sprem- 

ljal aktivnost v temeljnih organizacijah združenega dela. Ob- 
činski sveti ZSS so na republiški svet pošiljali poročila o 
organiziranju aktivnosti, o pripravi poročil, o ceni gospodarje- 
nja v TOZD, o razpravah na izvršnih odborih osnovnih organi- 
zacij zveze sindikatov in na sindikalnih skupinah ter na zborih 
delavcev. Občinski sveti ZSS so na sejah svojih organov, 
ponekod pa tudi skupaj z organi drugih družbenopolitičnih 
organizacij ocenjevali uspešnost akcije v občini ter o tem 
poročali republiškemu svetu ZSS. Kljub temu pa ugotavljamo, 
da zavoljo tako široke družbene aktivnosti, ki bi morala zajeti 
obravnavo vseh temeljnih vprašanj v zvezi s položajem de- 
lavca, uveljavljanjem novih družbenoekonomskih odnosov, 
posebej pa dohodkovnih odnosov, združevanjem dela in 
sredstev ter uspehov in problemov pri gospodarjenju v letu 
1978 še ni bilo mogoče celovito oceniti vseh rezultatov te 
družbene akcije, zlasti pa glede spreminjanja družbenoeko- 
nomskega položaja delavcev in stopnje povečanja zavesti ter 
odgovornosti delavcev za razvoj družbenoekonomskih od- 
nosov in za uspešnejše gospodarjenje. 

Iz dosedanjih poročil in na podlagi sprotnega spremljanja 
aktivnosti ugotavljamo naslednje: 

1. Poročila o gospodarjenju in sodelovanje poslovodnih de- 
lavcev 

Poslovodni delavci so v večini primerov odgovorno sodelo- 
vali v posameznih fazah organizirane družbene aktivnosti. 
Prvotno nerazumevanje namena in ciljev akcije so odpravili že 
prvi razgovori s poslovodnimi delavci. Vzrok za to nerazume- 
vanje je bilo nerazumevanje določil 150. in 151. člena zakona 
o združenem delu, ki izrecno zahteva pripravo informacije in 
poročila o gospodarjenju v preteklem obdobju, ki ga morajo 
obravnavati delavci, preden odločajo o zaključnem oziroma 
periodičnem obračunu. Posamezni poslovodni delavci so na- 
mreč sodili, da lahko tako poročilo pripravijo le na podlagi 
dokončnih knjigovodskih podatkov iz zaključnega računa. Ta 
ugotovitev je samo še potrdila utemeljenost zastavljene druž- 
bene aktivnosti, čeprav so mnogi poslovodni delavci trdili, da 
so v svojih organizacijah združenega dela tudi v minulih letih 
obravnavali zaključne račune na zborih delavcev. Več nego- 
dovanja smo lahko zaznali le pri računovodskih delavcih, ki 
niso dojeli, kakšna naj bo vsebina poročila in so zato zagovar- 
jali stališče, da je mogoče pripraviti poročilo le na podlagi 
dokončnih knjigovodskih podatkov. 

Ugotavljamo, da je bila kakovost in razumljivost pa tudi 
pravočasnost pri pripravi poročil dokaj različna, odvisna pač 
od dosedanjih prizadevanj za uveljavljanje družbenega plani- 
ranja in sprotnega ocenjevanja rezultatov izpolnjevanja pla- 
nov, od usposobljenosti in zavesti poslovodnih delavcev, od 
aktivnosti družbenopolitičnih organiazcij ter od organizirano- 
sti strokovnih služb in informacijskega sistema v organizaci- 
jah združenega dela. Vendar moramo ugotoviti, da večina 
poročil ni zadovoljila vsebinskih izhodišč in namena akcije in 
zato delavcem ni omogočila razprave o vseh najpomembnej- 
ših vprašanjih pridobivanja in razporejanja dohodka ter go- 
spodarjenja z družbenimi sredstvi v TOZD. V nekaterih orga- 
nizacijah združenega dela so poročila vsebovala zbolj neka- 
tere finančne kazalce brez potrebne obrazložitve, marsikje pa 
so bila tudi preobsežna. V takih primerih so izvršni odbori 
osnovnih organizacij zveze sindikatov zahtevali, da strokovne 
službe pripravijo nova poročila. Zasledili smo nekaj primerov, 
ko delavci kljub intervenciji sindikatov niso prejeli poročila o 
gospodarjenju. Te primere bodo obravnavali družbeni pravo- 
branilci samoupravljanja. Poseben problem so tudi disloci- 
rani obrati; delavci v teh obratih so prejeli le poročilo o 
gospodarjenju TOZD kot celote, iz katerega pa v večini prime- 
rov niso mogli razbrati, kako je posloval njihov obrat. V 
nekaterih dislociranih obratih pa delavci sploh niso dobili 
poročila. 

Ugotavljamo, da so najbolj značilne naslednje pomanjklji- 
vosti poročil: 

a) poročila so v pretežni meri obravnavala gospodarjenje 
temeljne organizacije neodvisno od njenega položaja in njene 

dohodkovne povezanosti in soodvisnosti z drugimi temeljnimi 
organizacijami in v družbeni reprodukciji; 

b) premalo so bili prikazani rezultati dohodkovnih odnosov 
med TOZD, kar je posledica nedosledne uveljavitve družbe- 
noekonomskih osnov dohodkovnih odnosov tako v delovni 
organizaciji kot tudi zunaj nje; 

c) premalo je bil poudarjen neposredni prispevek delavcev 
v temeljni organizaciji k rezultatom gospodarjenja, izraženim 
v dohodku, zlasti pa na podlagi povečane produktivnosti dela, 
zniževanja stroškov, boljše organizacije dela, ustreznejšega 
razporejanja dohodka, izkoriščanja zmogljivosti, smotrnega 
zaposlovanja delavcev, vključevanja v mednarodno delitev 
ipd ; 

d) vsebina poročil je bila preveč usmerjena v delitev do- 
hodka, premalo pa so poročila analizirala pogoje za pridobi- 
vanje dohodka; 

e) premalo je bilo OZD, ki so dosledno uporabile kazalce, s 
katerimi je potrebno prikazati rezultate dela delavcev in po- 
slovanja temeljne organizacije. Teh kazalcev tudi niso primer- 
jali s kazalci v preteklem letu, s kazalci, predvidenimi v letnem 
in srednjeročnih planih razvoja, še manj pa je bilo primerjav z 
drugimi dohodkovno povezanimi TOZD ter doseženimi rezul- 
tati v panogi. Vzrok za to je dejstvo, da organizacije združe- 
nega dela ne uporabljajo izoblikovanega informacijskega si- 
stema in primerjalnih podatkov za organizacije združenega 
dela v svoji panogi; 

f) pomanjkljivost poročil se kaže tudi v pomanjkanju infor- 
macij o izvajanju investicijskih programov ter o rezultatih, ki 
so jih dala posamezna vlaganja v temeljni organizaciji združe- 
nega dela oziroma na podlagi združevanja dela in sredstev v 
drugi organizaciji združenega dela; 

g) v poročilih je bilo premalo konkretnih rešitev in ukrepov 
za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti v poslovanju in go- 
spodarjenju; 

h) pomanjkljivosti v gospodarjenju niso bile dovolj prou- 
čene s stališča uveljavljenja novih družbenoekonomskih od- 
nosov. 

Kljub tem slabostim pa ugotavljamo, da sp bila poročila o 
poslovanju bolj kvalitetna kot v prejšnjih letih in da so v večini 
primerov delavcem omogočala kvalitetnejše razprave vsaj o 
nekaterih, če ne o večini najpomembnejših problemov pri 
uveljavljanju družbenoekonomskih odnosov in pri gosopo- 
darjenju v letu 1978. 

2. Uveljavljanje sistema družbenega planiranja 

Razprave o gospodarjenju v letu 1978 so opozorile tudi na 
nekatere probleme v družbenem planiranju. Čeprav so se 
delavci in delovni ljudje izrekli za usklajen sistem družbenega 
planiranja, še ni mogoče reči, da je ta njihova odločitev tudi že 
v celoti uresničena. Ocene sprejetih planskih dokumentov 
kažejo, da nekatere organizacije združenega dela poslujejo 
brez srednjeročnega plana, da so prenekateri subjekti plani- 
ranja obšli demokratične postopke sprejemanja planov, da so 
le malokje uveljavili določilo o sprejemanju smernic in ele- 
mentov za samoupravne sporazume in dogovore o temeljnih 
planov, ki jih morajo delavci v samoupravnih organizacijah in 
skupnostih sprejeti z osebnim izjavljanjem, da je le dobra 
polovica TOZD sprejela samoupravne sporazume o temeljih 
planov. Le redki so plani, ki zajemajo ekonomske, socialne, 
kulturne, ekološke ter prostorske osnove in pogoje pridobiva- 
nja in večanja dohodka ter njegovo razporejanje v odvisnosti 
od skupno opredeljenih ciljev, interesov in nalog. 

Za zaostanek pri uveljavljanju novega sistema planiranja je 
poleg premajhne družbene aktivnosti eden od pomembnih 
vzrokov nerazumevanje nekaterih bistvenih sestavin novega 
sistema planiranja. Tako v praksi ni jasno, kaj naj bo vsebina 
smernic za plan, kaj so elementi za sklepanje samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov, kaj sodi v plan TOZD, kaj v 
plan delovne organizacije in kaj so smernice in ukrepi za 
tekoče plansko leto. In ker vsebina posameznih planskih 
aktov ni dovolj jasno razmejena, se v organizacijah združe- 
nega dela pojavljajo razlage, da zadošča, če sprejmejo enega 
od obveznih planskih aktov, največkrat pa je to letni plan. S 
tem ideja o samoupravnem planiranju izgublja svojo pravo 
vsebino in smisel, saj niso uresničena temeljna načela plani- 
ranja, to je sočasnost in kontinuiranost. 

Dosežena raven pri uveljavljanju družbenega planiranja po- 
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membno vpliva tudi na oceno gospodarjenja v prejšnjem letu. 
V mnogih organizacijah združenega dela se je pokazalo, da 
plani niso dovolj realni in usklajeni z materialnimi možnostmi 
in potrebami trga. Temu vprašanju delavci v TOZD niso po- 
svetili dovolj pozornost. Pogostejši so izgovori na neurejen 
sistem družbenega planiranja na sploh in na omejene možno- 
sti realnega planiranja, kot pa je dogovarjanje in prizadevanje 
za usklajevanje in skupna planiranja s tistimi TOZD, s katerimi 
je posamezna temeljna organizacija neposredno povezana v 
svoji proizvodnji in menjavi blaga. Čeprav so v večini primerov 
poudarili visoke obveznosti TOZD za odplačilo bančnih kredi- 
tov in za obveznosti do SIS, ki izhajajo iz svobodne menjave 
dela, pa ni bilo konkretnih pobud, kako doseči večjo usklaje- 
nost in večjo realnost planov bank in samoupravnih intere- 
snih skupnosti. V mnogih TOZD so ugotovili, da ne morejo biti 
zadovoljni z uresničevanjem planskih ciljev in da prihaja do 
bistvenih odstopanj med planiranimi in doseženimi cilji ra- 
zvoja. 

Pri obravnavanju analize poslovanja v minulem letu pone- 
kod niso dovolj kritično ocenili dosežene stopnje planiranja v 
TOZD in tudi niso dali pobude za začetek aktivnosti za pri- 
pravo novih srednjeročnih planov. 

3. Pogoji pridobivanja dohodka 

Razprave so pokazale, da je samoupravna organiziranost 
relativno dobra, da pa še ni v zadovoljivi meri uresničena 
vsebina združenega dela kot družbenega dela. Organizacijska 
podlaga za družbenoekonomske odnose med delavci je torej 
že ustvarjena, utrjevati pa moramo še položaj delavca, nje- 
gove pravice in obveznosti na podlagi dela z družbenimi 
sredstvi, kar se kaže v dohodkovnih odnosih. 

Ugotavljamo, da smo sicer dosegli določene uspehe v druž- 
benoekonomski preobrazbi, vendar delavci še vedno ne 
upravljajo in razpolagajo v zadovoljivi meri z dohodkom svoje 
TOZD, predvsem pa ne obvladujejo pogojev pridobivanja in 
razporejanja dohodka svoje TOZD v družbeni reprodukciji kot 
celoti. Razprave so tako opozorile na nekatera aktualna vpra- 
šanja o pogojih gospodarjenja, ki vplivajo na pridobivanje 
dohodka. Delavci so še posebej kritično ocenjevali položaj 
svoje TOZD glede na položaj v primarni delitvi, glede na 
različen položaj pri ustvarjanju in razpolaganju z deviznimi 
sredstvi in pri ekonomskih odnosih s tujino, kritično pa so 
ocenjevali tudi svoje obveznosti do bank, samoupravnih inte- 
resnih skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti. Te razprave 
je spodbudilo dejstvo, da še naprej upada akumulativna in 
reprodukcijska sposobnost TOZD. Kljub nominalnemu nara- 
ščanju dohodka niso izkoriščene vse možnosti za njegovo 
bolj dinamično rast, kar bi ustvarilo pogoje za večje izločanje 
sredstev za razširitev materialne podlage združenega dela. 
Delavci kritično ocenjujejo ne le objektivne, ampak tudi sub- 
jektivne dejavnike, ki vplivajo na uspešnost poslovanja. Pogo- 
ste so primeri, ko OZD iste panoge ali dejavnosti in pogosto 
celo z enakim proizvodnim programom dosegajo dokaj ra- 
zlične poslovne rezultate. 

Razprave so pokazale, da prepočasi uveljavljamo dohod- 
kovne odnose v duhu zakona o združenem delu. Ugotovljeno 
je bilo, da je razvijanje dohodkovnih odnosov zlasti med 
proizvodnjo in trgovino zelo pomembno za povečanje pro- 
duktivnosti in dohodka. Uveljavljanje dohodkovnih odnosov 
pa je šele na začetku in med proizvodnjo in trgovino je še 
veliko pogodbenih razmerij. Ker je združevanje dohodka za 
skupna vlaganja slabo razvito, skorajda ni bilo primerov, da bi 
delavci ugotavljali rezultate takšnega združevanja. 

Poudariti moramo, da delavci kljub kritičnim ocenam glede 
svojega položaja pri določanju pogojev pridobivanja do- 
hodka, največkrat niso iskali rešitev v sklepanju samouprav- 
nih sporazumov o skupnem prihodku in dohodku, ustrez- 
nemu urejanju odnosov na področju skupnega ustvarjanja in 
gospodarjenja z ustvarjenimi deviznimi-sredstvi; tako še ve- 
dno prevladuje mnenje, naj bi ustrezen položaj, kar zadeva 
pogoje pridobivanja dohodka, za vsako posamezno TOZD 
zagotavljala družba kot celota. K takšnim stališčem je delavce 
spodbujala predvsem vsebina poročil poslovodnih delavcev, v 
katerih so sicer upravičenci kritizirali vlogo posameznih dr- 
žavnih organov in administrativne ukrepe, hkrati pa od njih 
terjali, da prav tako po administrativni poti rešijo položaj 
njihove TOZD, pri čemer so pokazali le malo kritičnosti za 

lastne slabosti in za odgovornost pri uveljavljanju dohodkov- 
nih odnosov. 

Svobodna menjava dela med temeljnimi organizacijami in 
delovno skupnostjo skupnih služb je bila deležna kritične 
ocene. Delavci so odločno zahtevali uresničitev načel svobo- 
dne menjave dela na tem področju. Ugotavljali so, da skupne 
službe v večini primerov pridobivajo dohodek v proračunski 
obliki, neodvisno od uspešnosti opravljanja nalog in del za 
temeljne organizacije, neodvisno od uresničevanja programa 
dela in neodvisno od prispevka, ki so ga dati k povečanemu 
dohodku posamezne temeljne organizacije. Le redki so pri- 
meri, da delovne skupnosti skupnih služb pridobivajo celotni 
prihodek in dohodek na podlagi programov dela in v odvisno- 
sti od dohodka, ki ga ustvarijo temeljne organizacije, za 
katere opravljajo administrativno-tehnična in strokovna opra- 
vila. Zato so delavci v razpravah o gospodarjenju v minulem 
letu pogosto poudarjali zahtevo po izdelavi takšnih progra- 
mov dela delovnih skupnosti skupnih služb, ki bodo dejansko 
odsevali potrebe temeljnih organizacij združenega dela. Še 
posebno pa je bila v razpravah poudarjena zahteva, da bi 
morali opredeliti osnove in merila za delitev sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo delavcev v delovnih skup- 
nostih skupnih služb. 

4. Gospodarjenje v TOZD, razporejanje dohodka in čistega 
dohodka ter 
delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo delav- 
cev 

Da bi lahko delavci usmerjali tokove družbene reprodukcije 
ter imeli dejansko možnost odločati o sredstvih, pogojih in 
rezultatih dela, je potrebno zagotoviti, da bodo delavci hkrati 
planirali pogoje pridobivanja dohodka, predvideni dohodek 
ter vse sestavine razporejanja dohodka in čistega dohodka. 

Razprave tako v sindikalnih skupinah kot na samoupravnih 
organih in v političnih aktivih ter zborih delavcev so poudarile 
potrebo po uveljavljanju celovitosti sistema in politike plani- 
ranja in razporejanja čistega dohodka, ki mora temeljiti na 
analiziranju pogojev pridobivanja dohodka temeljne organi- 
zacije združenega dela. 

Na področju planiranja, ustvarjanja in razporejanja do- 
hodka so družbenoekonomski premiki najbolj počasni. Pre- 
malo je planskih dokumentov, ki bi opredelili osnove in merila, 
ustvarjanja, pridobivanja in razporejanja dohodka, zato de- 
lavci še nimajo možnosti, da bi celovito in hkrati odločali o 
zadovoljevanju osebnih, skupnih in splošnih družbenih po- 
treb ter o sredstvih za razširitev materialne podlage dela in 
sredstev rezerv. Tako še ni uresničeno načelo soodvisnosti 
med gibanjem dohodka in oblikami porabe, kar pa ohranja 
stanje neskladja v razvoju in spodbuja težnje po povečanju 
vseh oblik porabe nad realnimi dohodkovnimi možnostmi. 

Zato tudi ugotavljamo, da marsikje še vedno dajejo pre- 
dnost razporejanju čistega dohodka in delitvi sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo, veliko manjše pa je zavze- 
manje delavcev za boljše delo, za povečanje produktivnosti in 
s tem tudi dohodka temeljne organizacije združenega dela. 
To terja nadaljnje osveščanje delavcev, da so le v večjem 
dohodku izraženi rezultati dela podlaga za zadovoljevanje 
vseh njihovih potreb in interesov. 

Vendar pa je bilo v razpravi tudi veliko primerov, da so 
delavci kritično opozarjali na subjektivne slabosti v organiza- 
cijah združenega dela, kot so premajhna učinkovitost upo- 
rabe vloženih sredstev, počasno naraščanje izvoza, poveča- 
nje naložb v osnovna in obratna sredstva na podlagi bančnih 
kreditov, ne pa z združevanjem sredstev na podlagi dohod- 
kovne povezanosti, na premajhen vpliv kvalitativnih dejavni- 
kov gospodarjenja na ustvarjanje dohodka, na pomanjkljivo 
organizacijo dela, na naraščanje materialnih stroškov mimo 
planskih predvidevanj in drugo. 

V razpravah o gospodarjenju so v posameznih temeljnih 
organizacijah dali naslednje pobude: 
- takoj je potrebno pričeti s pripravami za izdelavo planov 

za naslednje srednjeročno obdobje; 
- dopolniti je potrebno samoupravne sporazume o temeljih 

planov in plane temeljnih organizacij združenega dela, da 
bodo postali bolj konkretni v vsebini in obveznostih; 

- izdelati je potrebno analize o pogojih pridobivanja do- 
hodka; 
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- uveljaviti je potrebno načelo solidarnosti med temeljnimi 
organizacijami na ravni delovne organizacije ali drugače do- 
hodkovno povezanih organizacij; 

- izboljšati je potrebno organizacijo dela ter uvajati novo 
tehnologijo ter izboljšati izkoriščanje delovnega časa; 

- zaustaviti je potrebno naraščanje nadurnega dela, ute- 
meljiti potrebo po uvedbi nadurnega dela, zlasti pa tedaj, če je 
prekoračen planirani obseg nadurnega dela; 

- stalno je potrebno spremljati gibanje materialnih stro- 
škov in sproti seznanjati delavce o vzrokih za njihovo nara- 
ščanje; 

- sproti je potrebno ugotavljati upravičenost investicijskih 
odločitev ter njihovo smotrnost. 

Pri razporejanju čistega dohodka delavci vTOZD praviloma 
upoštevajo le dogovorjene osnove in merila iz samoupravnih 
sporazumov dejavnosti. V delovnih, zlasti pa sestavljenih or- 
ganizacijah združenega dela ter v drugih dohodkovnih pove- 
zavah temeljnih organizacij skupne osnove in merila za raz- 
porejanje čistega dohodka niso oblikovana ali pa so premalo 
konkretna. Pri razporejanju čistega dohodka za to praviloma 
bolj upoštevajo vnaprej predvidena razmerja iz svojih samou- 
pravnih splošnih aktov in sporazumov dejavnosti, manj pa 
planirane in dosežene pogoje ustvarjanja dohodka ter prispe- 
vek delavcev k povečanju ali zmanjšanju dohodka. 

Ugotavljamo, da so prav samoupravni splošni akti s po- 
dročja planiranja najmanj konkretni, da so sestavljaci v pre- 
cejšnji meri le formalno zadostili zakonu. Redki so samou- 
pravni sporazumi o temeljih planov, v katerih so dogovorjena 
pravila vedenja oziroma kako bodo delavci uresničevali deli- 
tvena razmerja v čistem dohodku v odvisnosti od doseženega 
dohodka. 

Zato delavci temeljnih organizacij združenega dela, ko raz- 
porejajo dohodek in čisti dohodek, praviloma ne ugotavljajo, 
kolikšen je vpliv cen ali spremenjenega sistema obračuna in 
poslovni rezultat, koliko pa je ustvarjeni dohodek rezultat 
povečane produktivnosti njihovega dela. 

Zlasti v tisti TOZD, kjer so ugotovili izgube ali motnje v 
poslovanju, so delavci opozarjali na potrebo po jasnejšem 
opredeljevanju osnov in meril za izplačevanje samoupravno 
dogovorjenih zajemčenih osebnih dohodkov. Predlagali so, 
naj bi postopek in način zagotavljanja takšne solidarnosti 
uredili v samoupravnih splošnih aktih delovnih in sestavljenih 
organizacij. 

Delavci so opozorili, da vsakoletne spremembe v obračun- 
skem sistemu povzročajo težave pri izkazovanju rezultatov 
poslovanja in meglijo primerljivost predpisanih kazalcev o 
poslovanju. 

Pri razporejanju čistega dohodka je še vedno močna težnja 
po povečanju osebnih dohodkov, kar potrjuje tudi dejstvo, da 
v pretežni večini TOZD naraščajo osebni dohodki, ponekod 
tudi skupna poraba, hitreje kot sredstva za razvoj materialne 
podlage dela. Le redki so primeri, da so delavci v razpravi v 
sindikalnih skupinah predlagali, naj bi namenili manj sredstev 
za osebne dohodke in skupno porabo, zato pa okrepili po- 
slovni sklad, ker tako terjajo sprejete investicijske odločitve. 

Pri izločanju sredstev iz čistega dohodka v rezervni sklad v 
TOZD v glavnem upoštevajo zakonsko obveznost. Vse pre- 
malo je razvito solidarnostno združevanje teh sredstev za 
določene namene na ravni delovne organizacije oziroma dru- 
gače dohodkovno povezanih organizacij. 

O oblikovanju in delitvi sredstev za osebne dohodke so 
razpravljali v vsaki temeljni organizaciji. Ko pa so delavci 
ugotavljali primernost višine svojih osebnih dohodkov in nji- 
hovo skladnost z ustvarjenim dohodkom, so v mnogih temelj- 
nih organizacijah bolj poudarjali težavnost svojega položaja v 
družbeni reprodukciji in neurejena sistemska vprašanja v 
pogojih pridobivanja dohodka kot pa svoje možnosti in ob- 
veznosti, da sami urejajo ta vprašanja in tudi sami vplivajo na 
izboljšanje gospodarjenja v TOZD. Kljub primerom, v katerih 
so delavci terjali predvsem povečanje svojih osebnih dohod- 
kov v skladu z rastjo življenjskih stroškov, iz pobud delavcev 
ugotavljamo, da jih niso vodile le želje po povečevanju oseb- 
nih dohodkov neodvisno od delovnega prispevka posamez- 
nega delavca in uspešnosti gospodarjenja in da čedalje bolj 
prevladuje spoznanje, kako so osebni dohodki delavcev odvi- 
sni od doseženega dohodka, predvsem pa od prispevka, ki so 
ga dali k povečanemu dohodku s svojim delom, kar pa je tudi 
eden izmed temeljnih pogojev ne le za odločanje in gospodar- 

jenje delavcev o pogojih, sredstvih in rezultatih dela, temveč 
tudi za uveljavljanje družbene narave sredstev in dohodka. 

Delavci so ugotavljali, da smo pri preobrazbi sistema nagra- 
jevanja delavcev po delovnem mestu v delitev osebnega do- 
hodka po dejansko opravljenem delu in njegovih rezultatih 
naredili šele prve korake. Osnove in merila za ugotavljanje 
delovnega prispevka se za večino delavcev šele oblikujejo. 
Ovira za dosledno uresničevanje delitve po rezultatih dela so 
pogosto neustrezni samoupravni splošni akti, ki so nedore- 
čeni, pogosto tudi nerazumljvi in celo v nasprotju z zakonom 
o združenem delu. Ponekod so delavci ugotavljali, da sicer 
ustreznih rešitev v samoupravnih splošnih aktih ne uveljav- 
ljajo dosledno. 

Delavci so v razpravah, zlasti pa v sindikalnih skupinah 
ugotavljali, da dosedanja praksa tudi ni dala kdove kako 
dobrih izkušenj pri ugotavljanju zahtevnosti del in nalog, kar 
še posebej velja za strokovna in upravno-administrativna 
dela, kjer delavci v pretežni meri pridobivajo osebni dohodek 
po delovnem mestu. Opozarjali so na svoj neenak položaj kar 
zadeva pogoje delitve sredstev za osebne dohodke, še pose- 
bej pa glede na delavce v delovnih skupnostih skupnih služb. 
Opozarjali so na neizoblikovan sistem ugotavljanja prispevka 
delavca na podlagi kvalitete, količine in gospodarnosti dela. 
Ponekod so zlasti poudarjali, da je potrebno pri ugotavljanju 
obsega dela v večji meri upoštevati kvaliteto in gospodarnost 
dela. Ob tem so bile izrečene tudi zahteve po boljšem izkori- 
ščanju delovnega časa, pospeševanje inventivne dejavnosti 
ter povečanju produktivnosti dela zlasti z boljšo organizacijo 
dela in z ustreznejšim sistemom delitve sredstev za osebne 
dohodke. 

Osnove in merila za delitev osebnih dohodkov iz minulega 
dela v večini primerov niso podrobneje opredeljena, čeprav je 
sorazmerno veliko poskusov v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela. V glavnem pa delavci pridobivajo osebni doho- 
dek iz minulega dela v obliki dodatka za delovno dobo. 

Kljub kritičnim opozorilom posameznih delavcev o neu- 
streznosti sistema delitve sredstev za osebne dohodke v orga- 
nizacijah združenega dela, pa ne moremo reči, da bi v svojih 
razpravah celoviteje ocenili uveljavljenosti sistema delitve 
sredstev za osebne dohodke, predvsem pa ni bilo dovolj 
konkretnih pobud za izpolnjevanje tega sistema in za odprav- 
ljanje ugotovljenih pomanjkljivosti. » 

Iz razprav ugotavljamo, da ponekod poskušajo potrebno 
solidarnost med delavci zagotavljati ne le na področju skupne 
porabe, temveč tudi pri delitvi sredstev za osebne dohodke, s 
čimer zavirajo uveljavljanje sistema delitve po delu in rezulta- 
tih dela, to pa seveda zavira tudi hitrejše uveljavljanje dohod- 
kovnih odnosov. Vsekakor pa so bile utemeljene številne 
pobude, da je potrebno solidarnost zagotavljati predvsem v 
okviru sredstev skupne porabe ter pobud za združevanje teh 
sredstev na ravni delovne organizacije. 

Delavci so kritično spregovorili tudi o načinu in višini zado- 
voljevanja skupnih potreb delavcev v družbenih dejavnostih. 
Zavzemali so se, da bi morali delavci družbenih dejavnosti, ki 
po načelih svobodne menjave dela pridobivajo celotni priho- 
dek in dohodek, zadovoljevati svoje potrebe na ravni, kot 
zadovoljuje te skupne potrebe združeno delo na določenem 
območju. 

Ob razpravah o načinu delitve sredstev za zadovoljevanje 
skupnih potreb v temeljni organizaciji so bile dane predvsem 
naslednje pobude: 

- pri delitvi sredstev sklada skupne porabe je potrebno 
dosledneje uresničevati načela solidarnosti, 

- zagotavljanje prehrane med delom mora postati pre- 
dnostna postavka v delitvi teh sredstev, 

- več pozornosti je potrebno posvečati zadovoljevanju sta- 
novanjskih potreb, zlasti pa delavcev z nižjimi osebnimi do- 
hodki, 

- počitniške zmogljivosti je potrebno povečati povsod tam, 
kjer sedanje ne zadoščajo, da bi zadovolili potrebe vseh 
delavcev, zlasti pa tam, kjer imajo kolektivne dopuste. 

Kljub opozorilom, da se morajo sredstva sklada skupne 
porabe gibati v odvisnosti od doseženega dohodka in čistega 
dohodka, v mnogih temeljnih organizacijah združenega dela 
terjajo, da bi morali imeti zagoiQwljena sredstva za prehrano 
med delom, za regres za letni dApust in za druge interese, pri 
čemer posebej opozarjajo, daas svojim delom ne morejo 
nadomestiti izgubljenega dohodka, saj je posledica težjih in 
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zanje nesprejemljivih pogojev pridobivanja. Tudi te razprave 
so pokazale, da vprašanja o odgovornosti in vplivu delavcev 
na pogoje pridobivanja dohodka, na gospodarjenje s sredstvi 
družbene reprodukcije in na zadovoljevanje vseh njihovih 
potreb niso vedno obravnavana dovolj celovito in da ni vselej 
upoštevana njihova medsebojna povezanost. 

Delavci so opozorili na nesmotrno uporabo družbenih sred- 
stev, zlasti sredstev za reprezentanco, za različna potovanja in 
nagrade ter terjali večjo smotrnost pri uporabi in kontroli 
sredstev za te namene. 

5. Izgube v poslovanju 

Posebno so bile poglobljene razprave o gospodarjenju v 
tistih TOZD, kjer so poslovno leto sklenili z izgubo. V razpra- 
vah so delavci poskušali predvsem opredeliti vzroke za iz- 
gubo ter se dogovoriti o potrebnih ukrepih za njihovo od- 
pravo. Vzroke za nastale izgube lahko razvrstimo v dve sku- 
pini. V prvo skupino uvrščamo dejavnike, ki zadevajo pred- 
vsem delo in odločanje v organizaciji združenega dela. To so: 

- nizka produktivnost in neustrezno gospodarjenje s sred- 
stvi; 

- neracionalno investiranje, slabo izkoriščanje obstoječih 
proizvodnih zmogljivosti in slabo gospodarjenje z obratnimi 
sredstvi; 

- prezadolženost in visoke obremenitve z obrestmi za kre- 
dite; 
- izplačevanje višjih osebnih dohodkov, kot to dovoljuje 

doseženi dohodek. 
Naslednjo skupino vzrokov predstavljajo tisti dejavniki, ki 

sicer vplivajo na vse gospodarske organizacije, vendar pov- 
zročajo v organizacijah združenega dela z nizko produktiv- 
nostjo in z visoko stopnjo zadolženosti izgube, v drugih orga- 
nizacijah združenega dela pa upadanje akumulativne in re- 
produktivne sposobnosti. To so: 

- prehitra rast sredstev za splošno in skupno porabo, 
- nerešeni dolgoročni in razvojni problemi v sistemu raz- 

širjene reprodukcije, 
- neusklajenost sistema primarne delitve z načeli in cilji 

zakona o združenem delu, 
- občasna znižanja svetovnih cen v obdobju upadanja ko- 

njukture. 
Čeprav še nimamo popolnega pregleda nad vsebino raz- 

prav v teh TOZD, lahko rečemo, da v vseh TOZD delavci niso 
dovolj objektivno ovrednotili lastnih slabosti in objektivnih 
vzrokov za izgubo. Ponekod so delavci sicer ugotavljali slabo- 
sti svojega gospodarjenja, vendar so sodili, da so odločilno 
vplivali na izgubo predvsem »sistemski ukrepi«. 

Ugotavljamo, da so TOZD izgube v poslovanju v glavnem 
pokrile z lastnimi rezervnimi sredstvi in sredstvi drugih temelj- 
nih organizacij združenega dela v delovni organizaciji. Nepo- 
krito izgubo v skupnem znesku 611,487.000 din izkazujejo v 
61 TOZD, ki zaposlujejo 10.168 delavcev. Največji problem so 
izgube v lesni industriji (vsi proizvajalci ivernih plošč so po- 
slovno leto sklenili z izgubo), v mesno-predelovalni industriji 
ter v proizvodnji cementa. 

V razpravah so delavci terjali od strokovnih služb, da pripra- 
vijo učinkovite sanacijske programe. Upoštevaje razpravo o 
vzrokih za izgubo in motnje v poslovanju, pa v tem času še ne 
moremo zanesljivo predvideti, da bodo v temeljnih organiza- 
cijah, ki so poslovale z nepokrito izgubo, delavci pripravili 
zares učinkovite sanakcijske programe. Hkrati pa ugotav- 
ljamo, da delavci tudi v teh TOZD pričakujejo, da bodo tudi v 
času priprave sanacijskega programa prejemali nezmanjšane 
osebne dohodke. 

6. Aktivnost samoupravnih interesnih skupnosti 

Da bi se delavci celovito seznanili z razporejanjem njiho- 
vega dohodka in z uresničevanjem njihovih interesov in po- 
treb, smo v to akcijo zajeli tudi SIS, ki br morale po sprejetem 
akcijskem programu najkasneje do 10. februarja posredovati 
delavcem v TOZD poročila o uresničevanju svojega pro- 
grama. 

Z udeležbo SIS v tej akciji ne moremo biti povsem zado- 
voljni, saj so le redki primerigda so SIS pravočasno predložile 
delavcem v združenem delufcot uporabnikom njihovih stori- 
tev v razpravo poročilo o uresničevanju programov, so pa tudi 
primeri, ko sploh niso izpolnile te dolžnosti. 

Zamujanje in skopa poročila brez podrobnejših obrazloži- 
tev - vse to je onemogočalo temeljitejšo razpravo in prepreče- 
valo delavcem, da bi lahko celoviteje ocenili razporejanje 
dohodka in gospodarjenja z družbenimi sredstvi v minulem 
letu. To pa seveda ne pomeni, da bi bili delavci nezainteresi- 
rani za združevanja njihovih sredstev za zadovoljevanje skup- 
nih interesov in potreb. Opozarjali so predvsem na prevelike 
obveznosti pri združevanju dohodka za te namene, na pre- 
majhen vpliv delavcev na oblikovanje in usklajevanje progra- 
mov, na marsikdaj neracionalno porabo sredstev, na še vedno 
zakoreninjeno proračunsko miselnost pri zagotavljanju sred- 
stev za posamezno dejavnost, na pomanjkljivo načrtovanje in 
skromna stabilizacijska prizadevanja, na preveč počasno uve- 
ljavljanje delegatskih odnosov in podobno. 

Ugotavljamo tudi, da se izvajalci storitev še vedno ne zave- 
dajo svojih obveznosti in dolžnosti, da še niso usposobljeni za 
to, da bi pravočasno in sproti obveščali uporabnike storitev o 
izpolnjevanju svojih programov in o porabi združenih sred- 
stev. 

V. SKLEPNE UGOTOVITVE IN NADALJNJE 
NALOGE 

1. Aktivnost pri sprejemanju zaključnih računov za leto 
1978, ki je zajela vse družbene dejavnike, je dobila široko 
podporo vseh delavcev v združenem delu. Akcija je bila izve- 
dena z veliko mero odgovornosti vseh nosilcev. Tako smo v 
glavnem odpravili formalno obravnavanje in potrjevanje zak- 
ljučnih računov ter prispevali k najdaljnjemu utrjevanju polo- 
žaja delavca v združenem delu, k uveljavljanju samoupravne 
preobrazbe in novih družbenoekonomskih odnosov in pove- 
čali odgovornost delavcev za gospodarjenje in upravljanje z 
družbenimi sredstvi. 

2. Razprave so potekale v sindikalnih skupinah, delovnih 
skupinah ali na delnih zborih, odvisno pač od delovnih in 
samoupravnih razmer. Uvodno razpravo so po navadi pripra- 
vili poslovodni organi ali pa delavci strokovnih služb. 

Pojasnjevali so vsebino poročil, prikazovali temeljne pro- 
bleme v organizaciji združenega dela, uspehe in neuspehe v 
poslovanju, razvojne možnosti in predlagali ukrepe, da bi 
odpravili pomanjkljivosti v gospodarjenju ali pa dosegli še 
boljše rezultate. Delavci so v glavnem aktivno sodelovali v 
razpravah. IO OO ZS so strnili rezultate razprav, se o njih 
izrekli ter sprejeli stališča ter z njimi nastopili na zboru delav- 
cev ali seji delavskega sveta ob sprejemanju zaključnega 
računa. Občinski sveti zveze sindikatov so povzeli rezultate 
razprav posameznih TOZD, sprejeli stališča, s katerimi bodo 
nastopili v zboru združenega dela skupščine občine; to bo 
tudi podlaga za nadaljnjo aktivnost sindikatov pri uresničeva- 
nju zakona o združenem delu. 

3. Kvaliteta razprav je bila na višji ravni v TOZD materialne 
proizvodnje kot v družbenih dejavnostih ter v tistih TOZD, kjer 
so že v prejšnjih letih uveljavili načelo, da delavci neposredno 
razpravljajo o rezultatih gospodarjenja. V nekaterih izjemnih 
primerih - gre zlasti za neurejene samoupravne in poslovne 
razmere - so s poročili močno kasnili, zgolj formalno potrdili 
zaključne račune na zborih delavcev, ne da bi poprej celovi- 
teje razpravljali o gospodarjenju v minulem letu. 

S to akcijo smo utrdili samoupravni položaj delavca pri 
odločanju o pogojih in rezultatih gospodarjenja. Zato mora 
postati takšna družbena akcija stalna praksa delavcev v zdru- 
ženem delu, zlasti pa pri sprejemanju zaključnih in periodič- 
nih obračunih, saj bomo tako spodbudili čedalje bolj učinko- 
vito ukrepanje za zboljšanje pogojev dela in poslovanja. 

Razprave v TOZD so potrdile, da obstaja vrzel pri uresniče- 
vanju odnosov v svobodni menjavi dela na posameznih po- 
dročjih družbene reprodukcije, kar pa zavira razvoj dohod- 
kovnih odnosov. 

4. Ugotavljamo, da samoupravni in družbenoekonomski 
položaj delavcev še ni tak, da bi lahko v celoti odločali o 
pogojih pridobivanja in razporejanja dohodka ter o gospodar- 
jenju s sredstvi. Akcija pa je prispevala k temu, da se je 
okrepila ne le odgovornost delavcev za gospodarjenje, tem- 
več da se je razširilo odločanje delavcev o pogojih in rezulta- 
tih gospodarjenja. Prispevala je k spoznanju o nujnosti sprot- 
nega preverjanja uresničevanja planiranih ciljev in nalog ra- 
zvoja, s čimer se povečujejo tudi možnosti za pravočasno 
ukrepanje za njihovo uresničitev. Potrdila pa je tudi že večkrat 
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poudarjeno mnenje, da dosežena stopnja uveljavljenosti si- 
stema družbenega planiranja delavcem še ne zagotavlja mož- 
nosti za celovito in realno opredeljevanje nalog, obveznosti in 
odgovornosti za ustvarjanje večjega dohodka in za njegovo 
hkratno razporejanje za vse namene porabe. S to akcijo smo 
sicer dosegli določen napredek pri odločanju delavcev o 
razporejanju dohodka in čistega dohodka v skladu z doseže- 
nimi rezultati gospodarjenja in s samoupravno dogovorjenimi 
obveznostmi, vendar razporejanje ustvarjenega dohodka še 
vedno v marsičem ni povezano s prispevkom delavcev k 
ustvarjenemu dohodku, zato pa bolj podrejeno trenutnim 
potrebam kot opredeljenim ciljem v srednjeročnih planih. 

5. Razprave o zaključnih računih so sicer opozorile na 
mnoge pomanjkljivosti pri uveljavljanju družbenoekonomskih 
odnosov, posebej pa na nerazvitost odnosov iz skupnega 
prihodka, združevanje dohodka in svobodne menjave dela, 
vendar so bile bolj usmerjene v oceno rezultatov gospodarje- 
nja kot pa v temeljito analizo dosežene stopnje pri uveljavlja- 
nju novih družbenoekonomskih odnosov. Ugotovitve in opo- 
zorila iz razprave so v posameznih organizacijah združenega 
dela lahko podlaga za hitrejše spreminjanje družbenoeko- 
nomskih odnosov, vendar brez zavestne in organizirane ak- 
cije vseh družbenih dejavnikov na tem področju ne bodo 
zagotovila hitrejšega spreminjanja sedanjih razmer. 

6. Ugotavljamo, da sta sodelovanje poslovodnih delavcev v 
pripravah in izvedbi akcije ter jasna opredelitev konkretnih 
nalog in obveznosti okrepila njihovo vlogo in odgovornost za 
uspešnejše gospodarjenje in razvoj družbenoekonomskih od- 
nosov. Splošno družbeno vzdušje že omogoča, da se bodo v 
večji meri uveljavljale vse njihove utemeljene pobude in pred- 
logi, hkrati pa da bo dosledno zaostrena odgovornost tistih 
poslovodnih delavcev, ki tudi v tej aktivnosti bodisi zaradi 
nepripravljenosti ali premajhne usposobljenosti niso odgo- 
vorno izpolnjevali svojih nalog. 

7. Z organiziranjem in izvedbo akcije se je okrepila akcijska 
sposobnost vseh osnovnih in občinskih organizacij zveze 
sindikatov ter utrdil ugled zveze sindikatov kot množične 
razredne družbenopolitične organizacije delavcev. Kljub 
temu pa se je vnovič potrdilo spoznanje, kako usposobljenost 
večine osnovnih organizacij in občinskih organizacij zveze 
sindikatov sicer zagotavlja za njeno možnost za dobro organi- 
ziranje tako pomembne družbene akcije, ne pa tudi vsebinsko 
usmerjanje in spremljanje njenih učinkov. 

Na podlagi prvih ocen akcije predlagamo, da nadaljnjo 
aktivnost zveze sindikatov usmerimo v naslednje naloge: 

1. Osnovne organizacije zveze sindikatov morajo zagoto- 

viti, da bodo delavski sveti v organizacijah združenega dela na 
podlagi analize razprav v sindikalnih skupinah in na zborih 
delavcev sprejeli konkretne programe aktivnosti za odpravo 
vseh ugotovljenih pomanjkljivosti v gospodarjenju in pri uve- 
ljavljanju družbenoekonomskih odnosov v skladu z zakonom 
o združenem delu. 

Uresničevanje sprejetih programov mora postati stalna skrb 
osnovnih organizacij zveze sindikatov, to pa bo tudi podlaga 
za ugotavljanje družbenopolitične aktivnosti in uspešnosti 
družbene preobrazbe in gospodarjenja v posamezni organi- 
zaciji združenega dela. « 

Delavce moramo sproti seznanjati ^uresničevanjem teh 
programov in tako zagotoviti, da bodo pri tem tudi sami 
neposredno sodelovali. 

2. V organizacijah združenega dela, kjer še niso sprejeli 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov za to srednje- 
ročno obdobje, morajo osnovne organizacije zveze sindikatov 
takoj dati pobudo, da jih sprejmejo. 

3. V Zvezi sindikatov Slovenije moramo v sodelovanju z 
Gospodarsko zbornico Slovenije ter drugimi družbenimi de- 
javniki nadaljevati s temeljito obravnavo gospodarjenja v 
TOZD, ki poslujejo z izgubo ter vztrajnosti, da bodo sprejele 
sanacijske programe, ki bodo zagotavljali prestrukturiranje 
proizvodnje na podlagi ustreznih dohodkovnih povezav in 
skladno z družbenim planom. 

4. Republiški svet ZSS si bo prizadeval, da bo ocena go- 
spodarjenja postala stalna praksa delavcev v TOZD, zlasti pa 
ob periodičnih obračunih in zaključnih računih. V ta namen 
bo republiški svet ZSS dopolnil vsebino izhodišč in organiza- 
cijski pristop za vodenje te aktivnosti. 

5. Občinski sveti in republiški svet ZSS bodo aktivno sode- 
lovali pri ocenjevanju rezultatov gospodarjenja v letu 1978 v 
zborih združenega dela. 

6. Republiški svet nalaga republiškim odborom sindikatov 
dejavnosti, da do konca aprila 1979. leta analizirajo gospodar- 
jenje TOZD v svoji dejavnosti ter pripravijo program aktivnosti 
za odpravo pomanjkljivosti v poslovanju TOZD. 

7. Republiški svet ZSS predlaga službi družbenega knjigo- 
vodstva, da oceni primernost podatkov za sestavo zaključ- 
nega računa, ustreznost zakonsko predvidenih rokov ter na- 
čin zbiranja in posredovanja primerjalnih podatkov gospodar- 
jenja TOZD. 

8. Republiški svet ZSS priporoča zvezi ekonomistov in 
zvezi računovodskih delavcev, da pripravita program uspo- 
sabljanja svojih članov za pripravo analize o gospodarjenju v 
organizacijah združenega dela. 
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Odbora za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije k »Uresničevanju zakona o združenem delu na področju pridobivanja in 
razporejanja dohodka in samoupravne organiziranosti organizacij združenega 
dela« 

Odbor Zbora združenega dela za 
družbenoekonomske odnose je na seji 
dne 19. marca 1979 obravnaval stališča 
Republiškega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije v zvezi s pridobivanjem in raz- 
porejanjem odhodka ter uveljavljanjem 
načel delitve po delu in rezultatih dela 
in informacijo Komisije Skupščine SR 
Slovenije za spremljanje izvajanja zako- 
na o združenem delu o prilagajanju or- 
ganizacije in usklajevanju samouprav- 
nih splošnih aktov organizacij združe- 
nega dela in drugih samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti z zakonom o 
združenem delu. 

Odbor je v razpravi ocenil, da sta obe 
gradivi, tako informacija kot tudi stali- 
šča Republiškega sveta Zveze sindika- 
tov Slovenije, pomembni za uveljavlja- 
nje novega družbenoekonomskega po- 
ložaja delavcev v temeljnih organizacijih 
združenega dela in predstavljata ustrez- 
no usmeritev za nadaljnje dograjevanje 
in uveljavljanje načel delitve po delu in 
po rezultatih dela. Obenem dajeta mož- 
nosti za praktično politično akcijo, ki 
zagotavljao samoupravno odločanje de- 
lavcev v vseh pogojih pridobivanja in 
razporejanja dohodka in čistega dohod- 
ka ter pri delitvi sredstev za osebne do- 
hodke in skupno porabo. Rešitve, pred- 
lagane v stališčih, ne temeljijo več na 
dosedanjem načinu delitve dohodka po 
panogah in dejavnostih in tudi ne na 
raznih valorizacijskih avtomatizmih, 
temveč omogočajo, da se na organizi- 

ran način rešimo dosedanjega sistema 
delitve, ki je bil v določenem času nu- 
jen. Zato je odbor menil, da predloženo 
gradivo predstavlja primerno osnovo za 
čim hitrejši sprejem družbenega dogo- 
vora o uresničevanju načel delitve po 
delu in rezultatih dela, v katerih bodo 
jasno opredeljene družbene usmeritve 
in kriteriji za celotno uresničevanje do- 
ločb zakona o združenem delu. V druž- 
benem dogovoru pa bo treba jasno 
opredeliti krog udeležencev dogovarja- 
nja in določiti njihove obveznosti. Pri 
tem je treba razmisliti o vlogi občine in 
fuknciji zborov združenega dela, ki bo- 
do morali poleg sindikatov prevzemati 
velik del odgovornosti za uveljavljanje 
družbenega značaj dohodka. 

V nadaljevanju razprave je odbor 
ugotovil, da je »sindikalna lista- nastala 
iz potreb prakse in zahtev, da bi ob 
neurejenih pogojih pridobivanja dohod- 
ka ter pomanjkljivem družbenem 
usmerjanju razporejanja dohodka in či- 
stega dohodka zagotovili večje poeno- 
tenje izplačil med različnimi temeljnimi 
organizacijami združenega dela. S tem 
pa je zavirala krepitev lastne samo- 
upravne organiziranosti ter ohranjala 
zavest, da nekdo izven združenega dela 
in namesto delavcev ureja najpomemb- 
nejša družbenoekonomska vprašanja. 

Zato se je odbor strinjal s stališčem, 
da bodo sindikati usmerili svojo dejav- 

nost v oblikovanje družbenih kriterijev, 
ki naj bi jih upoštevali delavci, ki se v 
odvisnosti od ustvarjenega dohodka ter 
svojih ciljev in interesov samoupravno 
dogovarjajo o načinu uresničevanja teh 
svojih pravic. Odbor se je strinjal tudi s 
tem, da se bodo v letu 1979 še uporab- 
ljale določbe sedaj veljavnih pravilnikov, 
ki povzemajo stališča »sindikalne liste« 
iz leta 1978, dokler ne bodo t/ novem 
družbenem dogovoru o uveljavljanju 
načel delitve po delu uveljavljene nove 
osnove in merila v samoupavnih sploš- 
nih aktih organizacij združenega dela. 

Posebno pozornost posveča gradivo 
delitvi sredstev za osebne dohodke. Od- 
bor je menil, da bi morali kritično oce- 
niti, kaj smo že dosegli na področju de- 
litve po delu in rezultatih dela posebno 
še, če je le okrog 60% delovnih mest 
nagrajevnih po delu, vsa ostala pa po 
strokovni izobrazbi. 

Hitrejše uveljavljanje družbenoeko- 
nomskih odnosov delavcev v združe- 
nem delu pa zavira tudi pomanjkanje 
nekaterih sistemskih zakonov: zakon o 
sistemu družbenega planiranja in o 
družbenem planu SR Slovenije, zakon o 
skupnih osnovah svobodne menjave de- 
la, zakon o družbeni kontroli cen, kakor 
tudi potrebne spremembe drugih: za- 
kon o knjigovodstvu. 
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POVZETEK POROČILA 

družbenega pravobranilca 

samoupravljanja SR Slovenije 

o sestavljenih organizacijah združenega 

dela v SR Sloveniji 

1. Ob ugodnem številu sestavljenih organizacij združenega 
dela v SR Sloveniji ugotovitve o stopnji povezanosti kažejo 
številne pomanjkljivosti pri določanju realnih skupnih intere- 
sov: združevanju sredstev, koordiniranju delovnih procesov, 
usklajevanju planov in drugih vprašanj, značilnih za sestav- 
ljene organizacije združenega dela, še zlasti pa te integracije 
velikokrat niso posledica ekonomsko domišljenih programov 
in skupnih ciljev. 

Število sestavljenih organizacij združenega dela se je v 
zadnjih 4 letih več kot podvojilo. V letu 1974 je bilo organizira- 
nih 26 sestavljenih organizacij, zdaj pa jih je skupaj 56, od 
tega 54 s področja gospodarstva. Od teh jih je 43 vpisanih v 
sodni register, 6 priglašenih za vpis, 7 bodočih sestavljenih 
organizacij pa je uspešno izvedlo referendum o združevanju v 
sestavljene organizacije združenega dela. V sestavljene orga- 
nizacije je v SR Sloveniji združeno 250 delovnih organizacij s 
področja gospodarstva, to je 52% vseh delovnih organizacij v 
gospodarstvu SR Slovenije. V delovnih organizacijah, ki se 
združujejo, je 1377 (71% temeljnih organizacij v gospodar- 
stvu, ter 207 enovitih delovnih organizacij, to je 24% vseh v 
gospodardejavnosti se združujejo tri delovne organizacije z 
18 temeljnimi organizacijami združenega dela in tremi enovi- 
timi delovnimi organizacijami. 

Tudi število delavcev v sestavljenih organizacijah v gospo- 
darstvu, se je po razpoložljivih podatkih v navedenem ob- 
dobju več kot podvojilo, saj se je od 160.000 delavcev ob 
koncu leta 1978 povečalo na preko 350.000 delavcev, kar je 
58% vseh delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji. 

11 sestavljenih organizacij (to je 19% vseh) združuje vsaka 
zase več kot 10.000 delavcev, to je 49% vseh, v 56 sestavljenih 
organizacijah združenega dela združenih delavcev in oblikuje 
47%, torej skoraj polovico čistega dohodka. 

2. Sestavljene organizacije združenega dela v SR Sloveniji 
so v poročilu razvrščene v 13 panog, pri čemer je upoštevana 
tudi prepletenost panog in dejavnosti v njih. Sestavljenih 
organizacij, ki vključujejo le eno panogo, je malo (4), sem 
štejejo predvsem združene delovne organizacije infrastruk- 
ture. Za oceno doseženega in za usmeritev integracij v bo- 
doče so pomembnejši podatki o tem, koliko delovnih organi- 
zacij v posameznih panogah se združuje v sestavljene organi- 
zacije. V nekaterih panogah kot so: papirna industrija, meta- 
lurgija, strojna industrija, kmetijstvo in živilska industrija, se 
združuje že dobršen del teh dejavnosti. Nasprotno pa delovne 
organizacije v panogah usnjarstva in čevljarske industrije, 
tekstilne industrije, gostinstva in turizma, gospodarstva in še 
nekaterih drugih ostajajo bolj ali manj izven integracijskih 
procesov, za kar so v nekaterih primerih objektivni razlogi. 
Vprašanjem kdo, katere dejavnosti, itd. se povezujejo, bi bilo 
potrebno posvetiti več pozornosti že zato, da bi omejili spon- 
tanost povezovanja po kriterijih panoge oziroma dejavnosti in 
jih nadomestili s tehnološkimi in zlasti ekonomskimi argu- 
menti. 

Razpoložljivi podatki in ocene kažejo, da posamezne se- 
stavljene organizacije združenega dela poslujejo pod različ- 
nimi pogoji in dosegajo različne rezultate tudi v primerih, ko 
gre za sestavljene organizacije združenega dela, ki imajo 
sicer skoraj istovrstne dejavnosti. Za posamezne sestavljene 
organizacije združenega dela pa so značilni različni rezultati 
poslovanja ob sicer več ali manj enakih pogojih gospodarje- 

nja. V takih sestavljenih organizacijah združenega dela so po 
kazalcih doseženi precej boljši rezultati kot v poprečju panog, 
vendar uspehi niso posledica boljšega dela sestavljenih orga- 
nizacij združenega dela, ampak uspešnega poslovanja posa- 
meznih delovnih organizacij, ki bi dosegle boljše rezultate od 
povprečja panoge, tudi če ne bi bile združene. Zato samo 
odstopanje navzgor ali navzdol ali v primerjavi s panogo ni 
znak dobrega ali slabega gospodarjenja sestavljenih organi- 
zacij združenega dela. Zaradi navedenih razlogov delovanja 
sestavljenih organizacij združenega dela ni mogoče ocenje- 
vati le s primerjavo rezultatov gospodarjenja v sestavljenih 
organizacijah združenega dela s poprečjem panoge ali več 
panog dejavnosti. 

3. Delovne organizacije, ki se povezujejo vertikalno, to je 
od proizvodnje surovin, prek polproizvodov, montaže do rea- 
lizacije, to je prometa blaga, oblikujejo bolj ali manj zaokro- 
žene reprodukcijske celote. Pri takšnem združevanju je 
realno pričakovati, da bo povezovanje potekalo od ožjih pro- 
izvodnih verig soodvisnih proizvajalcev do organizacijsko in 
tehnološko celovitejših in zato tudi zelo zahtevnih integracij. 
Na tem področju je v nekaterih primerih že dosežen pomem- 
ben napredek. Veriga vertikalnih povezav se ni »podaljševala« 
le z združevanjem novih delovnih organizacij, ampak tudi z 
usmerjanjem novih naložb. Po ocenah so prav te sestavljene 
organizacije združenega dela najbolj organizirane in perspek- 
tivne. V obdobju zadnjih 4 let se je povečalo tudi število 
vertikalno povezanih sestavljenih organizacij združenega 
dela. Od 6 oziroma 23% vseh tedanjih sestavljenih organizacij 
na 16 ali 29% vseh sestavljenih organizacij, pri čemer pa je bil 
zdaj dosledneje upoštevan zakonski kriterij. Med tovrstne 
sestavljene organizacije šteje tudi sestavljena organizacija 
združenega dela Gorenje, ki je zelo blizu tako imenovani 
»mešani integraciji«. Ta oblika povezav predvideva proizvod- 
njo različnih proizvodov v različnih medsebojnih povezavah, 
cilj pa je tudi komplementarna ponudba na trgu. 

V medsebojnih odnosih pri ustvarjanju skupnega prihodka 
vertikalno povezanih organizacij obstaja še vedno vrsta odpr- 
tih vprašanj. V nekaterih primerih so delovne organizacije že 
sklenile bilateralne samoupravne sporazume, ki pa bistveno 
še niso spremenili medsebojnih odnosov. Pri takem sporazu- 
mevanju nastaja vprašanje, kako se sporazumevajo drugi 
udeleženci v verigi glede na že sklenjene sporazume, ali kadar 
ima en proizvajalec dva dobavitelja oziroma narobe. V teh 
primerih gre za zahtevne organizacijsko-strokovne naloge, ki 
jih ni mogoče izvršiti v kratkem času. 

Ostalih 40 sestavljenih organizacij šteje med »horizontalne 
integracije«. Te proizvajajo v osnovi enake vrste proizvodov 
(oziroma storitev) in z združevanjem razvijajo tehnično-te- 
hnološke osnove dela, tako delitev dela, ki omogoča večjo 
specializacijo dela posameznih delovnih organizacij in večjo 
produktivnost dela. Tako povezovanje naj bi omejevalo druž- 
beno neracionalno podvajanje proizvodnje in ima tudi druge 
prednosti, ki veljajo za vse oblike integracije: skupno planira- 
nje, opravljanje kreditnih in bančnih poslov itd. Za nekatere 
horizontalno povezane sestavljene organizacije združenega 
dela tehnologija že vnaprej pojoča nujnost povezovanja. To 
velja npr. za sestavljene organizacije železniškega gospodar- 
stva, PTT prometa in združenih cestnih podjetij Slovenije. 

V vseh ostalih primerih pa je cilj in hkrati razlog združevanja 
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predvsem povečanje družbene produktivnosti. Glede na 
uspešnost je horizontalno povezane sestavljene organizacije 
mogoče razdeliti v š:evilne skupine od uspešnih in perspek- 
tivnih, pa do takih, p i katerih ni mogoče pričakovati niti večje 
specializacije, ne delitve dela, niti druge soodvisnosti, razen 
nekaterih včasih na silo združenih funkcij. Med temi pa so 
tudi sestavljene organizacije združenega dela, ki bi ob večji 
subjektivni pripravljenosti in premagani podjetniški zaprtosti 
lahko napredovale zelo hitro in tudi dokazovale vpliv poveza- 
nosti na povečan dohodek in produktivnost družbenega dela. 

4. Ena od značilnosti sestavljenih organizacij združenega 
dela je, da se pogosto teritorialno pokrivajo z območjem 
občin, iz česar je mogoče sklepati, da gre v takih primerih tudi 
za občinske interese. Vzroki za to so v »zapiranju« dohodka 
oziroma akumulacije v občinske meje, predvsem pa te inte- 
gracije ne temeljijo na takih planskih usmeritvah, ki bi poka- 
zale perspektivo vseh, tudi občinskih interesov. Te ocene 
»teritorialne zaprtosti« pa ne veljajo za vse sestavljene organi- 
zacije združenega dela, ki se pokrivajo z občinskim območ- 
jem. V nekaj primerih (npr. sestavljena organizacija združe- 
nega dela REK Velenje) je tako združevanje v sestavljeno 
organizacijo združenega dela ne le ustrezno, temveč tudi 
ekonomsko in družbeno utemeljeno in nujno. 

Povsem podobno velja za sestavljene organizacije združe- 
nega dela, ki so organizirane po regijah. Tudi te povezave so v 
nekaterih primerih vprašljive, taka povezanost pa je verjetno 
ustrezna v primerih sestavljene organizacije združenega dela 
Emona (Ljubljana), ABC Pomurka (Maribor) in TIMA (Mari- 
bor), v katerih se združujejo delovne organizacije kmtetijstva, 
predelave živil in trgovine. 

Razporeditev sestavljenih organizacij združenega dela po 
»teritorialnem« kriteriju daje 19 občinskih, 13 regionalnih in je 
1 24 republiških sestavljenih organizacij. Vendar pa bi se ob 
zaostrenih kriterijih to razmerje spremenilo. Med navedenimi 
24 republiškimi sestavljenimi organizacijami so namreč tudi 
tiste, ki združujejo delovne organizacije ene občine in eno 
delovno organizacijo izven tega območja. 

Tudi združevanje med republikami je zelo slabo, saj je v 8 
SOZD združenih vsega 16 organizacij združenega dela iz 
drugih republik s 7498 delavci. Pa tudi delovne organizacije iz 
SR Slovenije se zelo poredko vključujejo v SOZD iz drugih 
republik. 

5. S samoupravnim sporazumom o združevanju v sestav- 
ljeno organizacijo se določi tudi, kateri drugi samoupravni 
sporazumi se sprejemajo v sestavljeni organizaciji zaradi do- 
ločitve skupnih osnov in meril za ureditev družbenoekonom- 
skih in drugih samoupravnih odnosov v delovni organizaciji in 
temeljni organizaciji. Določila o tem ti samoupravni spora- 
zumi sicer vsebujejo, vendar so pogosto površna oziroma 
pomanjkljiva. Nekateri samoupravni sporazumi (7) so na tej 
ravni samoupravne organiziranosti obvezni, drugi so pogo- 
jeni z medsebojnimi dohodkovnimi odnosi in drugimi medse- 
bojnimi razmerji, ki jih določajo samoupravni sporazumi o 
združevanju delovnih organizacij v sestavljeno organizacijo 
združenega dela. Obvezne samoupravne sporazume bi mo- 
rale sestavljene organizacije sprejeti do 11.12.1978, (z izjemo 
sestavljenih organizacij, ki so bile ustanovljene v preteklem 
letu), zato družbeni pravobranilec samoupravljanja že posre- 
duje pobude tistim sestavljenim organizacijam, ki teh aktov še 
nimajo. 

Zelo pomembno je, da v SOZD, ki sicer združujejo večino 
posameznih panog, ne pripravljajo svojih samoupravnih 
splošnih aktov, s katerimi bi določili skupne osnove in merila 
za razporejanje čistega dohodka in akte o skupnih osnovah in 
merilih za delitev sredstev za osebne dohodke in skupno 
porabo. Četudi dohodkovno povezani in združeni v veliki 
večini še vedno »razqlašaio sporazuma dejavnosti za svoie.« 

Posebne samoupravne sporazume, ki urejajo skupno ureja- 
nje dohodka na ravni sestavljenih organizacij in imajo značaj 
skupnih osnov za posamične, konkretne sporazume pri 
ustvarjanju skupnega prihodka in skupnega dohodka, je do 
decembra 1978 sprejelo 9 sestavljenih organizacij, 45 teh 
organizacij pa takega akta nima. Skoraj polovica sestavljenih 
organizacij ni sprejela programov za izvajanje določb zakona 
po določbi 660. člena zakona o združenem delu. V nekaterih 
sestavljenih organizacijah zdni?enega dela so bili prepričani, 
da zanje ne velja navedena obveznost, med tistimi sestavlje- 
nimi organizacijami, ki so programe sprejele, pa je precej 
takih, ki teh niso uresničile. 

V vseh sestavljenih organizacijah imajo samoupravne spo- 
razume o združevanju delovnih organizacij, saj sicer sestav- 
ljene organizacije ni mogoče ustanoviti in registrirati, vendar 
pa jih doslej kar 21 oziroma 39% dela še na podlagi sporazu- 
mov, sprejetih pred uveljavitvijo zakona o združenem delu. Od 
teh 21 imajo 4 sestavljene organizacije pripravljene osnutke 
sporazumov, 6 pa predloge. Iz navedenega sledi, da kar 11 
sestavljenih organizacij združenega dela nima navedenih sa- 
moupravnih sporazumov niti v pripravi, čeprav so njihovi 
dosedanji sporazumi v številnih določilih nujno nezakoniti. 
Kaže, da nekaterim delovnim organizacijam ustreza taka inte- 
gracija, ki ne nalaga nobenih večjih obveznosti. V nekaj pri- 
merih pa je prav obratno; samoupravni sporazumi niso bili 
sprejeti zato, ker so v predlogih svojih določil neustrezno 
omejevali delovne organizacije v nekaterih njenih bistvenih 
funkcijah. 

Sestavljene organizacije združnega dela skorajda nimajo 
samoupravnih splošnih aktov s področja planiranja: samo- 
upravnega sporazuma o osnovah plana nima 63% sestavlje- 
nih organizacij, plana sestavljene organizacije združenega 
dela nima 87%, smernic za tekoče plansko leto (1978) pa ni 
imelo 70% sestavljenih organizacij. V več primerih imajo 
sestavljene organizacije enega izmed naštetih samoupravnih 
aktov in menijo, da to zadostuje. Z zakonom neusklajene 
statute ima 22% sestavljenih organizacij združenega dela, 
brez statutov jih je 32%. Med temi so tudi sestavljene organi- 
zacije, ki so bile ustanovljene v drugi polovici lanskega leta in 
zanje velja 6-mesečni rok sprejemanja statuta. V 24% prime- 
rov so sestavljene organizacije brez sporazuma o medseboj- 
nih odnosih med delavci temeljnih organizacij združenega 
dela in delovno skupnostjo skupnih služb - v teh primerih se 
službe financirajo iz materialnih stroškov. 

V posebnem poglavju, ki obravnava vsebino samoupravnih 
sporazumov o združevanju delovnih organizacij v sestavljene 
organizacije združenega dela, je ugotovljena zlasti velika neo- 
predeljenost ciljev in nalog, slabo določena vloga in naloge 
delovnih organizacij skupnega pomena, nedorečenost določil 
o arbitraži in poslovodnih organih ipd. 

Še posebej pa bo potrebno dograjevati določila o družbe- 
noekonomskih odnosih v sestavljenih organizacijah združe- 
nega dela, ki so včasih tudi v neskladju z zakonom. Določila o 
namenu združevanja sredstev, določanju medsebojnih do- 
hodkovnih odnosov itd. pa so nedvomno med bistvenimi za 
stopnjo povezanosti v prizadevanjih za še večjo družbeno 
produktivnost. 

6. Področje planiranja je že v samoupravnih sporazumih o 
združevanju delovnih organizacij v SOZD pomanjkljivo opre- 
deljeno. Malo je sporazumov, v katerih je povzet sistem plani- 
ranja iz zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o 
družbenem planu Jugoslavije, še manj pa je tistih, ki bi skla- 
dno z zakonom ta sistem konkretizirale. V sporazumih o 
združevanju v SOZD, ki so nastali iz bivših delovnih organiza- 
cij bolj določno in skladno z zakonom opredeljujejo planira- 
nje, večina drugih pa določa neke svoje sisteme, v katerih se 
kaže, da želijo DO obdržati večjo samostojnost. 

Za te sisteme je značilno naslednje: 
- izmišljajo si nova poimenovanja planskih aktov, za katere 

ni osnove v zakonu; 
- določajo svoje postopke sprejemanja posameznih aktov, 

ki niso v skladu z zakonom o temeljih sistema družbenega 
planiranja in širijo neposredno odločanje tudi na tiste planske 
akte, ki jih po zakonu sprejemajo delavski sveti; 

- pogosto samoupravne sporazume o temeljih planov 
SOZD sprejema delavski svet SOZD, čeprav bi jih morali 
sprejeti delavski sveti DO; 

- namesto srednjeročnih planov večina SOZD sprejema 
samo letne plane SOZD, ki jih zakon ne pozna; 

- določbe o planiranju v nekaterih samoupravnih sporazu- 
mih o združitvi v SOZD so nejasne, nerazumljive in zato k 
praksi planiranja v SOZD nič ne prispevajo. 

Glede na terminološko zmedo pri poimenovanju planskih 
dokumentov je le-te težko grupirati, ker se ne ve, za katere 
planske dokumente gre. Pri pregledu planskih aktov se je 
ugotovilo, da je imelo od 53 SOZD 
- sprejete samoupravne sporazume o temeljih planov - 20 
SOZD 
- v fazi osnutka ali predloga - 13 SOZD 
- še ni pričelo s pripravami za sprejem planskega akta - 21 
SOZD 
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- (preimenovanje samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana DO v samoupravni sporazum o temeljih plana SOZD 
4 SOZD) 

Iz podatkov sledi, da je stanje nezadovoljivo, še posebno, če 
upoštevamo, da je bila večina SOZD, ki nimajo sprejetih 
planskih dokumentov, s katerimi bi zagotovili cilje združeva- 
nja, ustanovljena v letu 1977 ali še celo prej. 

Glavne vsebinske pomanjkljivosti planskih dokumentov so 
naslednje: 

- ni uresničeno načelo sočasnega planiranja (plani SOZD 
se ne pripravljajo sočasno za SOZD in DO, zaradi česar se 
med seboj tudi dovolj ne usklajujejo); 

- ni uresničeno načelo kontinuiranega planiranja (velik del 
SOZD nima sprejetih srednjeročnih planov); 

- določila v samoupravnih sporazumih o temeljih srednje- 
ročnega plana ne zagotavljajo realizacije ciljev, ki so jih dolo- 
čile DO v samoupravnih sporazumih o združitvi v SOZD, in še 
ti so več ali manj deklarativno določeni. V dokumentih ni 
nobenih ukrepov in nalog, ki bi jih morale podvzeti vse ali 
posamezne podpisnice zato, da bi bil posamezni od sprejetih 
ciljev dosežen; 

- plani SOZD so zbirniki količinskih planov DO. V njih pa ni 
zaslediti določb, ki bi urejale razmerja med DO in TOZD, 
skupnem poslovanju. Številnejši so plani SOZD, ki določajo 
namen, višino in vire združevanja sredstev za investicije, pa še 
ti se pogosto sploh ne uresničujejo; 

- le pri malem številu SOZD se v planih predvideva skupno 
razvijanje znanstveno raziskovalnega dela, izobraževanje ka- 
drov in rekreacija. Vendar se tudi pri teh določila nanašajo na 
združevanje sredstev, ne vsebujejo pa tudi naloge in ukrepe 
za izvršitev postavljenih ciljev; 

- iz usmeritev, določenih v planih TOZD, izhaja, da so se 
SOZD ustanavljale predvsem zaradi združevanja sredstev za 
investicije in organiziranje skupnih strokovnih služb za oprav- 
ljanje določenih skupnih funkcij. 

Težko je ugotoviti tudi postopek za sprejemanje samo- 
upravnega sporazuma o temeljih srednjeročnega plana 
SOZD, saj za 11 SOZD postopek sprejemanja v sporazumu ni 
določen, v 6 primerih zaradi presplošne opredelitve ni mo- 
goče ugotoviti, kdo je pristojen za sprejemanje samouprav- 
nega sporazuma, ostali pa so prepisali celoten postopek 
sprejemanja planskih aktov iz zakona o planiranju. 

Odgovorni delavci v SOZD navajajo, da je vzrok za zaostaja- 
nje pri uveljavljanju novega sistema planiranja neustrezno 
organiziranje DSSS SOZD in pomanjkanje strokovnih kadrov, 
da je zakon o planiranju pomanjkljiv, sistem pa preveč kom- 
pliciran. 

- Veliko kritike gre na račun tega, da še vedno nimamo 
slovenskega zakona, ki bi moral odpraviti nekatera odprta 
vprašanja; 

- ob izvajanju zakona o planiranju in pripravljanju srednje- 
ročnih planov 1976-1981 ni bila vodena učinkovita družbeno- 
politična akcija, v kateri bi bili delovni ljudje seznanjeni z 
bistvom družbenega planiranja v pogojih socialističnega sa- 
moupravljanja, odgovorni delavci in službe pa zadolženi, da 
organizirajo vse strokovne in organizacijske priprave za pra- 
vočasno pripravo in sprejem vsebinsko ustreznih planskih 
aktov; 

- iz zakona o planiranju ni razvidno, kakšna vsebina sodi v 
posamezne planske akte, ki so jih dolžne sprejemati DO, ki se 
povezujejo v SOZD. Tudi s strani strokovnih institucij niso bila 
dana organizacijsko bolj konkretna navodila. Pri tem je pa 
treba pripomniti, da tudi delavci, ki delajo v plansko-analit- 
skih službah niso vložili dovolj napora, da bi v svojih organi- 
zacijah uveljavili intencije novega zakona o planiranju. Sa- 
moupravno planiranje sprejemajo kot neobvezno dogovarja- 
nje, koordiniranje; norme, ki jih v aktih zapišejo, pa so zelo 
deklarativne, ki ne zavezujejo. 

7. Kljub temu, da je organizacijsko v SOZD povezano več 
kot polovica slovenskega gospodarstva, je dejansko dohod- 
kovno povezovanje pri skupnem ustvarjanju dohodka na bi- 
stveno nižji ravni (od 3,5 milijard in prostih sredstev za investi- 
cije članic SOZD je združeno le 450 milijonov, kar kaže na 
slabo planiranje v SOZD, na še prisotne podjetniške težnje in 
razdrobljenost dejansko razpoložljivih investicijskih sredstev. 
Prav tako še niso uveljavljeni trajnejši splošni samoupravni 
sporazumi o skupnem ustvarjanju dohodka (npr. s samou- 
pravnim sporazumom o združitvi DO v SOZD) ali poseben 

sporazum v skupnih osnovah, ki bi omogočali konkretne 
sporazume za posamezne naložbe. Pri tem je opozorjeno, da 
je del vseh združevanj v SOZD neskladen z zakonom. 

Poudarjeno je, da SOZD združujejo sredstva predvsem na 
dva načina; 

- en način je združevanje prostih sredstev akumulacije 
TOZD oziroma DO s sredstvi TOZD, nosilcem investicije, ki 
tako združena sredstva vloži v banko za pridobitev kredita; 
nosilec celotnega kredita je torej investitor, medtem ko so 
TOZD udeležene v skupnem dohodku v sorazmerju z združe- 
nim deležem, do katerega tudi ponavadi jamčijo za odplače- 
vanje kredita investitorja; s tem v zvezi je opozorjeno, da 
prihaja tudi do protizakonitih rešitev posameznih določb v 
sporazumih, da pa je v načelu to spremeljivo uveljavljanje 
dohodkovnih odnosov; 

- drug način združevanja poteka tako, da posamezne DO 
najemajo bančni kredit in ta sredstva kot lastna sredstva 
združujejo po načelih skupnega ustvarjanja dohodka; to je 
nepravilno, saj so taki združevalci udeleženi v dohodku, ki ni 
rezultat njihovega dela, hkrati pa to pomeni dvakratno partici- 
pacijo iz naslova minulega dela; obenem pa to pomeni tudi 
približno trikrat večjo obveznost investitorja, kot če bi šlo za 
čisto kreditno razmerje (kredit na kredit); po vrednosti močno 
prevladuje drugi način, zato bo treba tak način poglobljeno 
analizirati,.zlasti glede pravic iz minulega dela. 

Opozorjeno je, da do takih pojavov prihaja tudi zaradi 
prepočasnega uveljavljanja bank kot povezovalca investicij- 
skega povpraševanja, čeprav se nekatere interne banke na 
tem področju že uveljavljajo. Že pri oceni internih bank v 
SOZD je opozorjeno, da ni ustrezno urejena udeležba ozi- 
roma nadomestilo v odvisnosti od povprečne uspešnosti vseh 
naložb, ker na tak način ni mogoče ugotavljati rizika ob 
posamezni naložbi. 

Združevanje po obeh načinih ima petina SOZD urejeno s 
sporazumom o Skupnih osnovah, sprejetih je 6 sporazumov 
za konkretne naložbe, v 15 SOZD, ki sicer nimajo sporazumov 
o skupnih osnovah, pa je sklenjeno 32 sporazumov o združe- 
vanju za konkretne investicije (torej v 20 SOZD 38 sporazu- 
mov po 81. členu ZZD). Pri tem je opozorjeno, da ti konkretni 
sporazumi preveč grade le na načelnih določbah ZZD, ne 
razčlenijo pa konkretnih odnosov (višina in mera, čas vračila, 
odvisnost nadomestil od povečanega dohodka, riziko itd.) 
Poleg združevanja za razširjeno reprodukcijo pa so v SOZD 
zelo pogosti tudi kreditni odnosi (v vrednosti približno 130 
mil. din), v 10 primerih pa so SOZD sklepali tudi sporazume z 
DO izven SOZD, ki presegajo po vrednosti združevanje v 
okviru SOZD za 120%. Poudarjeno je, da se kljub prevladujo- 
čemu združevanju kreditov premalo uveljavlja spoznanje, da 
ni edini ekonomski učinek udeležba v dohodku, temveč tudi 
zagotovljena dobava surovin, polizdelkov ipd., kar pa v večini 
sporazumov še vedno ni določeno. Zabeležen je tudi primer, 
da se je za investicije združevala tudi amortizacija, kar ni v 
skladu z zakonom. 

Ugotovljeno je, da so sporazumi pisani v smislu določil 81. 
člena ZZD, čeprav gre za nekatere problematične določbe: 

- v zvezi z revalorizacijo združenih sredstev zaradi zakon- 
ske nedorečenosti sporazumi urejajo različno osnovo, najpo- 
gosteje na podlagi povprečne stopnje revalorizacije vseh os- 
novnih sredstev, neupoštevanje bistveno različne stopnje po 
skupinah osnovnih sredstev; povsem nesprejemljive so do- 
ločbe, ki stopnjo revalorizacije prepuščajo skupščini podpi- 
snic sporazuma; 

- pri ugotavljanju in razporejanju skupnega dohodka v 
sporazumih ni standardov materialnih stroškov in načina nji- 
hovega obračunavanja, kar bi moralo biti uveljavljeno zlasti 
pri že utečeni proizvodnji ali izgradnji enake proizvodnje; 
opozorjeno je tudi na destimulativna določila sporazumov, ki 
npr. udeležbo urejajo glede na dejanske stroške; pogoste in v 
nasprotju z zakonom so rešitve z več stopenjskim ugotavlja- 
njem dohodka; 

- vračanje združenih sredstev je najpogosteje urejeno 
tako, da TOZD, ki uporablja združena sredstva, vrne celotni 
znesek, revaloriziran v skladu s sporazumom; v tem času 
združevalci prejemajo tudi nadomestila, v nekaterih sporazu- 
mih pa se podaljša obveznost vračanja za nevrnjen del zdru- 
ženih sredstev in podobno; redkejši so primeri, ko je v spora- 
zumu določen rok, po katerem udeležba v skupnem dohodku 
preneha; v nekaterih primerih je protizakonito določeno na- 
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domestilo in v načelu vračilo združenih sredstev; vir za vrača- 
nje združenih sredstev so v večini primerov poslovna sredstva 
TOZD in ne skupni dohodek. To ni protizakonito, kaže pa na 
nerazrešen odnos med varnostjo in rizikom. Prviloma nosi 
riziko TOZD, ki združena sredstva uporablja; 

- določanje nadomestila je večinoma urejeno neustrezno, 
saj ni odvisno od gibanja dohodka uporabnika združenih 
sredstev in je večinoma določeno v odstotku od deleža za 
posameznega združevalca; v celoti je določeno le razmerje 
med vračilom in nadomestilo, neodvisno od dinamike do- 
hodka (ob enakem ali manjšem dohodku nadomestila ni); 

- v sporazumih prevzemanje rizika praktično ni urejeno, 
saj je npr. riziko izražen z odvisnostjo nadomestila od poslov- 
nega uspeha TOZD uporabnikov združenih sredstev ali pa v 
primeru izgube oziroma sanacije, ko prevzemniki sanacije 
(podpisnice sporazumov o združevanju sredstev) terjajo pra- 
vico do udeležbe na skupnem dohodku. 

Posebej je opozorjeno na nekatere primere, ko se zlasti ob 
novih naložbah nalagajo velike obveznosti iz naslova združe- 
nih sredstev »bodočim delavcem«; v vsakem primeru pa bi 
bilo umestno, da ima vsaka nova naložba svoj poslovodni 
organ, ki naj »ščiti« interese delavcev. 

V zvezi z združevanjem sredstev rezerv je opozorjeno, da je 
to urejeno samo v 1/3 sporazumov o združitvi v SOZD, pri 
čemer SOZD ne prevzema obveznosti na tem področju, če- 
prav je intencija ZZD ravno nasprotna; tako se po uporabi 
rezervnih sredstev TOZD v DO, takoj »usmeri« na rezervna 
sredstva družbenopolitičnih skupnosti; pri tem je opozorjeno, 
da nekateri največji SOZD v SR Sloveniji (npr. ZG) nimajo 
urejenega združevanja sredstev rezerv, v nekaterih redkih 
primerih pa je bilo v SOZD združenih okrog 60 mio. din, kar je 
manj kot 5% vseh sredstev rezerv v Sloveniji. 

Ugotovljeno je, da je v 12 SOZD podpisano 14 sporazumov 
o ustvarjanju skupnega prihodka med delovnimi organizaci- 
jami, čeprav tudi ti sporazumi ostajajo več ali manj na kupo- 
prodajnih odnosih; tako se namesto standardov uporabljajo 
le interne cene v fazni proizvodnji, medtem ko sporazumi med 
proizvodnimi in trgovinskimi organizacijami v ali izven SOZD 
terjajo posebno podrobno proučitev. 

Delovne organizacije, ki se ukvarjajo z izvozno-uvozno tr- 
govino se praviloma ne združujejo, pa tudi že organiziranim 
sestavljenim organizacijam se ne pridružujejo. Kaže se nepri- 
pravljenost trgovine, da se poveže v sestavljene organizacije 
združenega dela, kjer so združene proizvodne delovne orga- 
nizacije, četudi tega ni mogoče posplošiti. V večini takih 
sestavljenih organizacij združenega dela samouprav-ii spora- 
zumi določajo, da bodo imeli svojo izvozno-uvozno trgovino, 
vendar so doslej to uresničili le v dveh primerih - z izjemo 
tistih sestavljenih organizacij združenega dela, pri katerih se 
je integracija pričela s trgovino. Vzrokov za tako stanje je več, 
med njimi so najrazličnejši subjektivni in podjetniški interesi, 
ne nazadnje pa tudi določbe nekaterih samoupravnih spora- 
zumov, pri katerih gre za delovno organizacijo skupnega 
pomena. Ob napačnih razlagah delovne organizacije skup- 
nega pomena odklanjanje po združevanju niti ni nerazum- 
ljivo. 

8. Poročilo poudarja pomen internih bank z vidika hitrej- 
šega osamosvajanja združenih TOZD od sedanje visoke odvi- 
snosti od temeljnih bank. Opozorjeno je, da v okviru SDK ni 
ustreznih podatkov, ki bi omogočali vpogled v združena sred- 
stva internih bank. Ugotovljeno je, da interne banke lahko 
pomembno prispevajo k utrjevanju samoupravnega položaja 
delavcev v družbeni reprodukciji in se v internih bankah, ki 
poslujejo že nekaj let, kažejo prednosti gospodarjenja z de- 
narnimi sredstvi v okviru delovnih organizacij, združenih v 
SOZD. 

Doslej je ustanovljenih 9 internih bank, v ustanavljanju jih je 
14 in ena posebna finančna služba. To pomeni, da po začet- 
nih željah, da bi vsaka delovna organizacija organizirala svojo 
interno banko, kar je bila posledica podjetniške in skupinsko- 
lastniške miselnosti, postopoma prevladuje spoznanje (ven- 
dar v SOZD teh primerov ni veliko), da je pričakovan učinek 
gospodarjenja z denarjem možen le z večjo koncentracijo, 
torej tudi v SOZD. Zato so tudi primeri, ko so bili referndumi o 
združitvi v SOZD neuspešni zaradi internih bank, ob tem, da 
tudi priprave niso bile posebej dobre. 

V zvezi s presojo samoupravnih sporazumov o združitvi v 
interno banko je poudarjeno, da se bo treba strokovno poli- 
tično ustrezno organizirati za celovito vsebinsko presojo od- 
nosov v teh novih samoupravnih organizacijah. Tako oprav- 
ljene ocene bodo tudi podlaga za učinkovitejši vpliv vseh 
družbenih dejavnikov na delo teh in organiziranje novih bank. 
Pri tem je opozorjeno, da so sporazumi večinoma izdelani po 
vzorcu IB Emona, nekaj sporazumov pa je po sistemskem 
zakonu možne posle IB ustrezno zožilo na najnujnejša opra- 
vila in z nižjo stopnjo koncentracije sredstev tudi zaradi odpo- 
rov. Tako torej obstajata dva »tipa« IB in to tistih, ki zelo 
široko uporabljajo zakonske možnosti in se odpirajo tudi na 
tuje trge kapitala ter tendirajo k tipom temeljnih bank in ožje 
organiziranih IB le za posamezne skupne naloge v interesu 
sestavljenih organizacij združenega dela. 

Nekaj temeljnih značilnosti o pristojnosti IB: 
- v nekaj primerih je opredeljeno, da )B prispeva k zmanj- 

ševanju odvisnosti članic od tujih virov, pri čemer je še zlasti 
pomembna politika obratnih sredstev, hiba pa je, da niso 
podrobneje razčlenjeni odnosi iz sistemskega zakona; 

- ni v skladu z zakonom, da se ne opredeljuje udeležba v 
skupaj ustvarjenem dohodku, saj je urejena le pavšalna ude- 
ležba in ne po posameznih naložbah; 

- v sporazumih ni določil, ki bi opredelile dolžnost IB, da 
spremljajo poslovanje članic in da ustrezno sodelujejo pri 
odpravljanju motenj pri gospodarjenju oziroma v sanaciji; 

- precej nejasno je, katere bančne posle lahko opravljajo 
članice IB; v sporazumih so ponekod uredili izdajanje vre- 
dnostnih papirjev v nasprotju z zakonom, zato so tudi tri vrste 
določil (kupovanje in izdajanje vrednostnih papirjev; izdajanje 
vrednostnih papirjev je le napovedano; podrobno je določena 
vsebina in namen izdajanja vrednostnih papirjev); opozorjeno 
je, da večinoma ti vrednostni papirji nimajo namena internega 
brezgotovinskega poslovanja in povečanja zunanje likvidno- 
sti, temveč v medsebojnih odnosih predstavljajo »nov denar«. 

- upravljanje je zelo različno urejeno in bolj ali manj v 
skladu s sistemskim zakonom; tako npr. je v nasprotju z 
zakonom urejeno oblikovanje kreditnih odborov, saj odbor IB 
lahko odobrava kratkoročne kredite, kreditne odbore pa 
smejo imeti temeljne banke; opozorjeno je, da zaradi načina 
dela kreditnih odborov temeljnih bank taka ureditev v IB ni 
slučajna; 

- ni dosledno odpravljena dvotirnost, da o vseh odločitvah 
odločata dva organa, in sicer delavski svet SOZD in Zbor IB; 
razmerja med tema organoma niso urejena, odločanje pa se v 
bistvu prenaša na številčno majhne poslovodne odbore IB ker 
DS SOZD in Zbor IB zasedata le nekajkrat letno bi bilo treba 
vzpostaviti trdnejše vezi z delavskimi sveti SOZD; odprto je 
vprašanje članic IB, ki niso članice SOZD, čeprav takih prime- 
rov v doslej sklenjenih sporazumih še ni; 

- v zvezi s položajem delovne skupnosti IB je opozorjeno 
na neskladje med ZZD, ki govori o svobodni menjavi dela, in 
sistemskim zakonom, ki govori, da delovna skupnost oblikuje 
le sredstva za osebne dohodke in skupno porabo. 

poročevalec 
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SPREMLJANJE IZVAJANJA ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU 

KOMISIJA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

UGOTOVITVE, MNENJA IN STALIŠČA 
ob poročilu družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije 
o sestavljenih organizacijah združenega dela v SR Sloveniji 

1. Poročilo daje s podatki utemeljeno 
analizo integracijskih procesov v združe- 
nem delu, kakor se kažejo pri oblikova- 
nju SOZD v Sloveniji ob uveljavljanju za- 
kona o združenem delu in drugih sistem- 
skih zakonov zlasti pri nastajanju novih 
družbenoekonomskih odnosov. 

2. Ena od najpomembnejših funkcij 
gospodarjenja z družbenimi sredstvi je 
gotovo združevanje dela in sredstev na 
družbenoekonomskih osnovah skupne- 
ga dohodka. V zvezi s tem ugotavljamo 
številčno močno organizacijsko poveza- 
nost slovenskega gospodarstva, ki pa 
ekonomsko in tehnološko ni dorečena, 
(delitev dela, tehnološka usklajenost pro- 
izvodnih procesov, plani). 

3. Za oceno doseženega in za usmeri- 
tev integracij v bodoče so pomembni tudi 
podatki o tem, katere delovne organiza- 
cije v posameznih panogah se združujejo 
v SOZD. Pri tem ugotavljamo, da se v 
določenih panogah (infrastruktura: že- 
lezniško gospodarstvo, PTT promet, 
združena cestna podjetja ter lesna pre- 
delovalna industrija, papirna industrija, 
metalurgija, kmetijstvo, živilska industri- 
ja) združujejo skoraj vse delovne organi- 
zacije, nasprotno pa delovne organizaci- 
je v nekaterih drugih panogah iz uteme- 
ljenih razlogov (usnjarstvo, čevljarska in- 
dustrija, tekstilna industrija) skoraj v ce- 
loti ostajajo zunaj integracijskih proce- 
sov. V vseh primerih sploh ni ustrezna 
rešitev v celotnem združevanju delovnih 
organizacij znotraj panoge, vendar pa bi 
bilo treba tem vprašanjem posvetiti več 
pozornosti in omejiti spontanost povezo- 
vanja po kriterijih panoge oziroma dejav- 
nosti ter te nadomestiti s tehnološkimi in 
ekonomskimi argumenti. 

4. Kar najbolj učinkovite naj bi bile ti- 
ste SOZD, ki se povezujejo od proizvod- 
nje surovin, prek polproizvodov do pro- 
meta blaga, torej vertikalno. Na tem po- 
dročju je v nekaterih primerih že dosežen 
pomemben napredek. Prav te sestavljene 
organizacije so po ocenah najbolj orga- 
nizirane in perspektivne. Vendar tudi v 
medsebojnih odnosih pri ustvarjanju 
skupnega prihodka vertikalno povezanih 
delovnih organizacij še ostaja vrsta odpr- 
tih vprašanj, ki jih zaradi njihove organi- 
zacijsko-strokovne zahtevnosti ni mogo- 
če rešiti v kratkem času. 

Horizontalno povezane delovne orga- 
nizacije je glede na njihovo uspešnost 
mogoče razvrstiti v številne skupine, od 
uspešnih in perspektivnih do takih, pri 
katerih ni mogoče pričakovati niti večje 
specializacije, niti delitve dela aH druge 
soodvisnosti. Med temi pa so tudi take 
SOZD, ki bi ob večji subjektivni priprav- 
ljenosti in premagani podjetniški zaprto- 

sti lahko napredovale zelo hitro in tudi 
dokazovale vpliv povezanosti na poveča- 
ni dohodek. 

V tej zvezi je pomembno tudi razume- 
vanje in določitev dejavnosti sestavljene 
organizacije. Ta praviloma ni in ne more 
biti seštevek glavnih dejavnosti delovnih 
organizacij, združenih v sestavljeno or- 
ganizacijo, marveč jo tvorijo tiste in samo 
tiste glavne dejavnosti teh delovnih orga- 
nizacij, za katere se te dogovorijo oziro- 
ma sporazumejo, da jih bodo v okviru 
sestavljene organizacije opravljale skup- 
no in usklajeno ter z delitvijo dela in 
skupnim planiranjem, še posebno, če gre 
za proizvodnjo v bistvu enake vrste proiz- 
vodov oziroma za opravljanje enakih vrst 
storitev. 

5. Ena od značilnosti SOZD je, da se te 
pogosto pokrivajo z območjem občin. 
Vzroki za to so v zapiranju dohodka v 
občinske meje, predvsem pa te integraci- 
je ne temeljijo na takih planskih usmeri- 
tvah, ki bi pokazale pespektivo vseh, tudi 
občinskih interesov. Te ocene pa ne ve- 
ljajo za vse sestavljene organizacije, ki se 
pokrivajo z občinskim območjem saj je v 
nekaterih primerih tako združevanje ne 
le ustrezno, temveč tudi družbeno ute- 
meljeno in nujno. 

Podobno velja tudi za SOZD, ki so or- 
ganizirane po regijah, v okviru republike 
in med republikami. 

6. Samoupravni sporazum o združeva- 
nju v SOZD in druge samoupravne spora- 
zume, ki se sprejemajo na ravni sestavlje- 
ne organizacije bi morale le-te (z izjemo 
sestavljenih organizacij, organiziranih v 
preteklem letu) uskladiti do 11.12.1978. 
Vendar teh samoupravnih splošnih aktov 
sestavljene organizacije v vseh primerih 
še nimajo, določila o skupnih osnovah in 
merilih za ureditev družbenoekonomskih 
in drugih samoupravnih odnosov v de- 
lovni organizaciji in v temeljni organiza- 
ciji v že sprejetih samoupravnih sporazu- 
mih pa pogosto površna oziroma po- 
manjkljiva. 

Skoraj polovica sestavljenih organiza- 
cij ni sprejela programov za izvajanje do- 
ločil zakona o združenem delu, skladno s 
660. členom zakona. V sestavljenih orga- 
nizacijah pogosto nimajo pregleda nad 
samoupravnimi sporazumi o medseboj- 
nih razmerij pri ustvarjanju skupnega pri- 
hodka in skupnega dohodka, ki so spre- 
jeti neposredno med delovnimi organiza- 
cijami. Posebnega samoupravnega spo- 
razuma, ki ureja to področje na ravni 
sestavljene organizacije pa velika večina 
le-teh nima. 

Samoupravni sporazum o združevanju 
delovnih organizacij sestavljene organi- 
zacije imajo, saj se sicer ne morejo orga- 

nizirati in registrirati, vendar jih veliko 
število dela še na podlagi določb spora- 
zumov, ki so jih sprejeli še pred uveljavi- 
tvijo zakona o združenem delu, kar je 
pogosto nujno nezakonito. Samouprav- 
nih splošnih aktov s področja planiranja 
sestavljene organizacije skorajda nimajo, 
v velikem številu pa tudi nimajo z zako- 
nom usklajenih statutov. 

7. Da bi ustvarili pogoje za uveljavitev 
sočasnega in kontinuiranega planiranja 
na vseh področjih združenega dela je 
treba da vse OZD in torej tudi SOZD spo- 
štujejo določbe zakona o planiranju in 
sicer: 

- da sprejmejo vse planske dokumen- 
te, ki jih določa zakon: 

- da sprejmejo vse SOZD vse te akte 
za isto srednjeročno obdobje: delovne 
organizacije, ki se združijo v SOZD pa 
svoje planske akte prilagodijo samo- 
upravnem sporazumu o temeljih plana 
SOZD: 

- da posamezne planske akte spreje- 
majo na način in po postopku kot določa 
zakon. 

8. Medsebojna razmerja pri ustvarja- 
nju skupnega prihodka med proizvodnjo 
in trgovino v okviru SOZD se urejajo s 
samoupravnimi sporazumi o udeležbi v 
skupnem prihodku, vendar njihova vse- 
bina še vedno prepogosto temelji na sta- 
rih osnovah, to je na kupoprodajnih od- 
nosih. Delovne organizacije, ki se ukvar- 
jajo z izvozno-uvozno trgovino pa se po- 
gosto niso niti pripravljene povezati v 
SOZD, četudi samo z dvostranskimi spo- 
razumi. Vzrokov za to je več, med njimi 
so subjektivni in podjetniški interesi, pa 
tudi tiste določbe samoupravnih spora- 
zumov, ki delovno organizacijo oprede- 
ljujejo kot delovno organizacijo skupne- 
ga pomena pri čemer so razlage delovne 
organizacije skupnega pomena često ne- 
pravilne. V vsakem primeru navedeno 
ravnanje terja kritično presojo. 

9. Interne banke je treba hitreje razvi- 
jati kot pomemben dejavnik utrjevanja 
samoupravnega položaja delavcev v 
družbeni reprodukciji. Zato je treba že 
sklenjene sporazume o ustanovitvi inter- 
nih bank v SOZD presoditi zlasti z vidika 
zagotavljanja internega brezgotovinske- 
ga poslovanja članic SOZD z izdajanjem 
vrednostnih papirjev ter preprečevati po- 
jave delničarstva pri internem kreditira- 
nju. Interne banke se morajo v večji meri 
usmerjati tudi v skupno programiranje 
naložb in spodbujati združevanje sred- 
stev ob doslednem uveljavljanju načel 
skupnega ustvarjanja dohodka, prav tako 
pa se morajo bolj vključiti v spremljanje 
poslovanja članic in v odpravljanje vzro- 
kov za motnje v gospodarjenju. Obstoje- 
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čo organizacijo upravljanja je treba us- 
kladiti z zakonom in v prvi vrsti razmejiti 
pristojnosti delavskih svetov SOZD in po- 
slovodnih organov internih bank, obe- 
nem pa ustrezneje opredeliti dohodkovni 
položaj delovnih skupnosti teh bank. Z 
ustreznejšo politično in strokovno orga- 
niziranostjo je treba zagotoviti nenehno 
spremljanje odnosov v internih bankah in 
omogočiti večji vpliv vseh družbenih de- 
javnikov na njihovo delovanje. 

10. Delovne skupnosti skupnih služb v 
sestavljenih organizacijah združenega 
dela so po oceni organizirane bolj ali 
manj racionalno in v skladu s cilji, dolo- 
čenimi v sporazumu, torej skladno z na- 
logami, ki so jih določili. Vendar pa so 
samoupravni sporazumi o svobodni me- 
njavi dela in oblikovanja sredstev za delo 
teh skupnosti še nedorečeni, saj še ve- 
dno določajo bolj ali manj proračunsko 
financiranje. 

11. Posebej je podpreti v poročilu 
poudarjeno potrebo po opredelitvi druž- 
benih kriterijev za presojo utemeljenosti 
organiziranja SOZD. Pri tem je potrebno 
upoštevati zlasti tehnološke in ekonom- 
ske. pa tudi socialne in druge vidike. Po- 
ročilo daje tudi podlago za ocenjevanje 
družbenoekonomskih odnosov v SOZD 
kakor tudi internih bank. Utemeljen je 
predlog v poročilu, ki nakazuje kako 
iskati sintetične kazalce, ki bodo oprede- 
ljevali uspešnost SOZD. Dogovor o enot- 
nem pogledu na utemeljenost in uspeš- 
nost SOZD mora služiti za: 

- akcijo družbenopolitičnih organiza- 
cij, zlasti sindikatov in gospodarske 
zbornice na tem področju; 

- snovanje razvojnih nalog združene- 
ga dela v dogovorih o temeljih plana ter 
koncipiranju ekonomske politike. 

12. Poročilo daje podlage za organizi- 
rane razgovore o integracijskih procesih 

v združenem delu, katerih nosilec naj bi 
bili republiški odbori sindikatov posa- 
meznih dejavnosti v tesnem sodelovanju 
z zbornicami, strokovnimi službami s po- 
dročja planiranje, strokovnimi službami 
SOZD in znanstvenimi raziskovalnimi in- 
stitucijami. Z organizirano politično de- 
javnostjo bi bilo treba preprečevati spon- 
tanost pri nastajanju SOZD in zagotavlja- 
ti resnično demokratične postopke ob 
ekonomsko utemeljenih izhodiščih za 
povezovanje organizacij združenega 
dela. 

Pravilna je usmeritev družbenega pra- 
vobranilca samoupravljanja, da pravo- 
branilci dajejo pobude SOZD, naj le-te 
sprejmejo, oziroma dopolnijo samo- 
upravne splošne akte, ki še niso sprejeti, 
ali jih je potrebno uskladiti z zakonom, 
kakor tudi za njihovo tesno sodelovanje z 
družbenopolitičnimi organizacijami. 

poročevalec 
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