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Skupščine SR Slovenije o zagotavljanju 

materialne osnove za zadovoljevanje 

skupnih in splošnih potreb delovnih ljudi 

in_občanov v krajevni 

Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora združenega 
dela in Zbora občin obravnavala pobudi Skupščin občin 
Litija in Zagorje ob Savi glede ureditve vprašanj materiale 
osnove za zadovoljevanje skupnih potreb delovnih ljudi in 
občanov v krajevni skupnosti. 

Skupščina občine Zagorje ob Savi v svoji pobudi predlaga 
sprejem posebnega akta (zakon ali družbeni dogovor), ki bi 
v skladu s 74. členom Ustave SR Slovenije omogočal, da 
krajevne skupnosti pridobivajo sredstva tudi iz dela do- 
hodka TOZD, ki si ga za zadovoljevanje tistega dela skupnih 
potreb, ki jih delovni ljudje ne zadovoljujejo v samoupravnih 
interesnih skupnostih temveč v krajevnih skupnostih, na- 
menijo delavci v TOZD, Skupščina občine Litija pa v pobudi 
meni, da bi moralo zagotavljanje materiale osnove kra- 
jevne skupnosti temeljiti predvsem na namenskem samo- 
upravnem združevanju dela in sredstev na osnovi sklenje- 
nih samoupravnih sporazumov o temeljih plana krajevnih 
skupnosti in planov samoupravnih organizacij in skupnosti. 
Namen obeh pobud je, da se z ustrezno ureditvijo ustvarijo 
možnosti za dejansko realizacijo oz. uresničitev že sprejetih 
predpisov, ki delno urejajo financiranje oz. zadovoljevanje 
potreb v krajevnih skupnostih, še vedno pa ni mogoče 
doseči njihove ustrezne izvedbe. 

Ob obravnavi omenjenih pobud je Skupščina SR Slovenije 
na podlagi določila 10. alinee 335. člena Ustave SR Slove- 
nije, po katerem obravnava vprašanja, ki so skupnega po- 
mena za organizacije združenega deia in druge samo- 
upravne organizacije in skupnosti in usklajuje njihove od- 
nose in interese, sprejela naslednje 

*V nadaljevanju objavljamo predlog Družbenopolitičnega zbora Skupščine ob- 
čine Litija o sistemu financiranja krajevnih skupnosti In pobudo Skupščine 
občine Zagorje ob Savi o združevanju sredstev za financiranje krajevnih skup- 
nosti 

UGOTOVITVE•, STALIŠČA IN SKLEPE 

o zagotavljanju materialne osnove za zadovoljevanje skup- 
nih in splošnih potreb delovnih ljudi in občanov v krajevni 
skupnosti 

. ' - 

L UGOTOVITVE 

1. Ustava opredeljuje krajevno skupnost kot temeljno sa- 
moupravno skupnost, v kateri delovni ljudje in občani zado- 
voljujejo svoje skupne potrebe in interese ter uresničujejo 
druge družbene funkcije na ta način, da združujejo svoja 
sredstva, ki jih prispevajo s samoprispevkom in delom aH 
pridobijo na drug način. 

Ob tako opredeljenem položaju krajevne skupnosti kažejo 
zahteve po posebnem zakonskem urejanju materialne osnove 
krajevnih skupnosti predvsem na neuveljavljeni ustavni polo- 
žaj delovnih ljudi in občanov, da bi v krajevni skupnosti sami 
neposredno v vseh oblikah medsebojnega povezovanja ure- 
jali svoja skupna družbena vprašanja. Te zahteve pa kažejo 
tudi na slabosti pri uresničevanju družbenoekonomskih od- 
nosov v temeljnih organizacijah združenega dela in samou- 
pravnih interesnih skupnostih, v katerih delovni ljudje za 
zadovoljevanje skupnih potreb združujejo sredstva ne da bi 
hkrati lahko dovolj vplivali na obseg in prioriteto urejanja 
posameznih družbenih vprašanj. Ob takem položaju krajevne 
skupnosti so omenjene zahteve razumljive, glede na veljavno 
zakonsko ureditev svobodne menjave dela in splošne porabe 
pa nepotrebne, saj bi zakonika ureditev materialne osnove 



krajevne skupnosti pomenila dvotirnost urejanja, ob že ureje- 
nih družbenoekonomskih odnosih na tem področju. 

2. Razlogi za takšno dejansko stanje krajevnih skupnosti 
oz. za tak položaj krajana v njej so v tem, da sistem družbe- 
nega planiranja ni ustrezno zaživel oz. se na njegovi podlagi 
družbenoekonomski odnosi ustrezno ne uresničujejo. Zato se 
krajevna skupnost še ne more uveljaviti kot eden od temeljnih 
Subjektov planiranja, kar med drugim tudi otežuje zagotavlja- 
nje materialne osnove za delo krajevnih skupnosti. Na to je 
Skupščina SR Slovenije večkrat opozarjala, koje ugotavljala, 
da se ne uresničujejo načela srečujočega in sočasnega plani- 
ranja in da planski akti temeljnih organizacij združenega dela, 
samoupravnih interesnih skupnostih in krajevnih skupnostih 
še niso ustrezno usklajeni. Zato tudi usklajevanje potreb in 
interesov krajanov z realnimi materialnimi možnostmi združe- 
nega dela ni dovolj uspešno, kar povzroča, da zadovoljevanje 
teh potreb sploh ne najde svojega mesta v planih TOZD, aH pa 
kljub sklenitvi samoupravnih sporazumov sredstva niso reali- 
zirana. Dejstvo je tudi, da je svobodna menjava dela po 
krajevni skupnosti na posameznih področjih družbenih dejav- 
nosti in dejavnosti materialne proizvodnje posebnega družbe- 
nega pomena z zakonom različno urejena, kar onemogoča 
enotno zagotavljanje ali združevanje sredstev, razen tega pa 
se svobodna menjava dela po krajevnih skupnostih in nepo- 
sredna menjava dela prepočasi uveljavljata. To pa obenem 
terja, da se s sporazumi o temeljih planov krajevne skupnosti 
določajo dodatni programi, ali sporazumno prenese izvajanje 
posameznih nalog, ob sočasnem prenosu sredstev, krajevni 
skupnosti za Izvajanje takih programov oz. nalog. 

3. Zato je potrebno z organizirano in usklajeno družbeno 
akcijo čimprej zagotoviti dosledno uresničevanje ustavnega 
položaja krajevne skupnosti v praksi, na kar je Skupščina SR 
Slovenije že večkrat opozarjala, zlasti v oktobru leta 1975, ko 
je sprejela stališča, priporočila in sklepe o nadaljnjem samo- 
upravnem razvoju krajevnih skupnosti ter ob analizi o njiho- 
vem uresničevanju. V stališčih konec 1977. leta je med drugim 
poudarila, da je potrebno odpraviti še vedno prisotna pojmo- 
vanja o dvojnosti oz. o medsebojnem izključevanju interesov 
delavcev v TOZD in njimi kot občani v krajevni skupnosti. 
Opozorila je tudi, da je od usklajenega programiranja odvisna 
tudi materialna osnova za dejavnosti v krajevni skupnosti, o 
čemer je potrebno skleniti na ravni republike družbeni dogo- 
vor, ki bo uredil temeljna načela za financiranje skupnih 
potreb v krajevnih skupnostih. Ta dogovor ni bil sklenjen, ker 
so bili medtem sprejeti sistemski in posebni zakoni o svobo- 
dni menjavi dela na področju družbenih dejavnosti, ki oprede- 
ljujejo tudi mesto in vlogo krajevne skupnosti v neposredni 
menjavi dela, v menjavi dela po krajevni skupnosti in v SIS. 

Tudi resolucija Vili. kongresa Zveze komunistov Slovenije 
opredeljuje potrebo po razvijanju samoupravnih družbenoe- 
konomskih razmerij in solidarnostnem zadovoljevanju potreb 
delovnih ljudi in občanov. Pa tudi Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ je v marcu 1979 sprejel resolucijo o nadaljnjem razvoju 
krajevnih skupnosti, v kateri je med drugim poudaril pomen 
uresničeva:-,tt samoupravnega družbenega planiranja v kra- 
jevni skupnosti, tudi kot osnovo za zagotavljanje materialne 
osnove za njihovo delovanje. 

II STALIŠČA 
1. Da bi lahko delavci, delovni ljudje in občani razvijali vse 

oblike samoupravne, družbene, društvene in politične organi- 
ziranosti v krajevni skupnosti ter omogočali izražanje, uskla- 
jevanje in zadovoljevanje skupnih interesov in potreb je eden 
od pogojev tudi, da si s svojim delom in sredstvi zagotavljajo 
trdno "materialno osnovo. Mnogoterost konkretnih življenjskih 
interesov in potreb krajanov, ob upoštevanju specifičnih j ra- 
zmer ter strukture prebivalstva, je temeljna vsebina progra- 
mov dela in razvoja krajevne skupnosti ter podlaga samo- 
upravnega združevanja dela in sredstev. 

Tako oblikovani piani razvoja so temelj za zagotavljanje 
materialne osnove, za sodelovanje in povezovanje krajevnih 
skupnosti z drugimi temeljnimi samoupravnimi organizaci- 
jami in skupnostmi ter drugimi družbenimi dejavniki v pro- 
cesu samoupravnega družbenega planiranja. 

Skupščina SR Slovenije poudarja, da je potrebno pri zago- 
tavljanju materialne osnove krajevnih skupnosti upoštevati, 
da: 

- Je Samoupravni sporazum o temeljih plana krajevne 
skupnosti temeljni planski akt, s katerim delovni ljudje in 
občani določajo medsebojne odnose, pravice in vzajemne 
obveznosti ter naloge in odgovornosti vseh udeležencev sa- 
moupravnega sporazuma; določajo obseg in način zagotav- 
ljanja sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb v krajevni 
skupnosti; določajo po potrebi tudi, da bodo Zbirali sredstva 
in njihov namen, če je za uresničevanje določenih nalog v 
srednjeročnem obdobju to predvideno; določijo tudi ukrepe 
in aktivnosti za izpolnjevanje s tem sporazumom določenih 
nalog in njihove nosilce; 

- dve ali več krajevnih skupnosti z območja istih ali različ- 
nih občin lahko sprejme samoupravni sporazum o usklajeva- 
nju planov; 

- je s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov TOZD in 
samoupravnih interesnih skupnosti ter drugih nosilcev plani- 
ranja potrebno opredeliti interese krajanov z območja posa- 
mezne krajevne skupnosti v planskih aktih temeljnih organi- 
zacij združenega dela in delovnih skupnosti, kjer delajo, ne 
glede na občinske meje; 

- delovni ljudje in občani z dogovorom o temeljih družbe- 
nega plana občine opredeljujejo tudi vzajemne obveznosti, 
osnove in merila za čimbolj enakomeren razvoj krajevnih 
skupnosti; 

- pretežni del sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb v 
krajevni skupnosti delovni ljudje in občani združujejo v skladu 
z zakoni za posamezna področja družbenih dejavnosti (za- 
jamčeni in dogovorjeni programi) v samoupravnih interesnih 
skupnostih ali po njih, v temeljnih skupnostih ali enotah teh 
skupnosti, ter z neposredno menjavo dela; delno pa se sred- 
stva zagotavljajo tudi v proračunih občin; 

- se delovni ljudje in občani lahko po organih krajevne 
skupnosti v ustrezni samoupravni interesni skupnosti dogo- 
vorijo za dodatne programe in s samoupravnim sporazumom 
o temeljih plana ustrezne samoupravne Interesne skupnosti 
in krajevne skupnosti prevzamejo izvajanje teh dodatnih pro- 
gramov ali dela drugih nalog, po programih ustreznih samou- 
pravnih interesnih skupnosti, ter se obenem dogovorijo tudi o 
namenskem prenosu sredstev samoupravne interesne skup- 
nosti za izvajanje dodatnih programov ali nalog; 

- se delovni ljudje in občani v krajevni skupnosti lahko 
dogovorijo za dodatne programe izven okvira občinske samo- 
upravne interesne skupnosti (temeljne skupnosti aH enote) in 
v samoupravnem sporazumu o temeljih plana krajevne skup- 
nosti določajo tudi obseg in način združevanja sredstev iz 
skladov skupne porabe TOZD z območja krajevne skupnosti 
in TOZD, ki ne glede na njen sedež neposredno in bistveno 
vplivajo na razvoj krajevne skupnosti v smislu 128. člena 
zakona o planiranju; v tem primeru se lahko delovni ljudje in 
občani v krajevnih skupnostih z območja občine dogovorijo, 
da del ali vse dodatne programe uskladijo in jih s predlogom 
samoupravnega sporazuma predložijo vsem ali posameznim 
TOZD v katerih delajo delavci z območij krajevnih skupnosti, 
ne glede na občinske meje. Če je tak samoupravni sporazum 
sklenjen, se sredstva razporejajo po osnovah in merilih, ki jih 
sprejema Zbor krajevnih skupnosti občinske skupščine v 
skladu z usklajenimi programi in samoupravnimi sporazumi o 
temeijih planov krajevnih skupnosti ter dogovorom o temeljih 
plana občine. 

2. Delavci, delovni ljudje in občani kot nosilci družbenega 
planiranja na vseh ravneh naj zato v nadaljnjih postopkih do 
sprejetja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 upoštevajo: 

a) na področjih družbenih dejavnosti in dejavnosti mate- 
rialne proizvodnje posebnega družbenega pomena, da se: 

- sredstva za izvajanje dodatnih in posebnih programov 
zagotavljajo s samoprispevkom v denarju ali v materialni 
vrednosti, s prostovoljnim delom in z drugimi namenskimi 
prispevki organizacij, družbenih organizacij in društev, te- 
meljnih organizacij združenega dela, samoupravnih intere- 
snih skupnosti ter drugih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti., 

- sredstva za izvajanje programov otroškega varstva, ki se 
izvajajo po krajevni skupnosti v skladu s samoupravnim spo- 
razumom o temeljih plana skupnosti otroškega varstva, kra- 
jevni skupnosti zagotavljajo iz osebnih dohodkov in iz skladov 
skupne porabe TOZD in delovnih skupnosti, iz dohodka oz. 
prihodkov drugih delovnih ljudi in občanov ter iz sredstev za 

2 poročevalec 



razširitev materialne osnove dela TOZD v skladu s planom 
krajevne skupnosti in samoupravnim sporazumom o temeljih 
tega plana (Zakon o družbenem varstvu otrok, Uradni list 
SRS, št. 35/79); 

- sredstva za izvajanje programov, na področju socialnega 
skrbstva, ki se v skladu s samoupravnim sporazumom o 
temeljih plana skupnosti socialnega skrbstva izvajajo po kra- 
jevni skupnosti, krajevni skupnosti zagotavljajo iz osebnih 
dohodkov in iz skladov skupne porabe TOZD in delovnih 
skupnosti ter iz dohodka oz. prihodkov drugih delovnih ljudi 
in občanov v skladu s planom krajevne skupnosti in samou- 
pravnim sporazumom o temeljih tega plana (Zakon o social- 
nem skrbstvu, Uradni list SRS, št 35/79); 
- v'primeru, če je s planom krajevne skupnosti in samou- 

pravnim sporazumom o njegovih temeljih ter v samouprav- 
nem sporazumu o temeljih plana zdravstvene skupnosti dolo- 
čen dodaten program nad obsegom zdravstvenega varstva, 
določenim v 1. in 2. odstavku 8. členu zakona o zdravstvenem 
varstvu, sredstva za ta dodatni program zagotavljajo krajevne 
skupnosti iz osebnega dohodka ter drugih prihodkov delov- 
nih ljudi in občanov; 

- sredstva za izvajanje programom kulturnih storitev zago- 
tavljajo s samoupravnim sporazumom o temeljih plana kra- 
jevne skupnosti iz osebnih dohodkov in skladov skupne po- 
rabe (osnutek zakona); 

- za programe na področju telesne kulture in rekreacije v 
skladu s planom krajevne skupnosti in samoupravnim spora- 
zumom o temeljih plana telesnokulturne skupnosti lahko 
združujejo v sredstva iz skladov skupne porabe TOZD in 
sredstva telesnovzgojnih društev in organizacij; 

- za gradnjo novih zmogljivosti, za modernizacijo ali razši- 
ritev obstoječih zmogljivosti lahko uvede samoprispevek le v 
primeru, če so poprej s samoupravnim sporazumom o teme- 
ljih plana ustreznih samoupravnih interesnih skupnosti zago- 
tovljena sredstva za opravljanje dejavnosti teh novih, razširje- 
nih ali moderniziranih zmogljivosti v skladu z 2. odstavkom 
31. člena zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela, 
kar naj se smiselno uporablja tudi za samoprispevke na po- 
dročju materialne proizvodnje posebnega družbenega po- 
mena; 

- v primeru, ko krajevna skupnost v skladu z določbami 8. 
člena zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemlji- 
ščem ureja stavbno zemljišče, s samoupravnimi sporazumi o 
temeljih plana krajevne skupnosti, komunalne interesne 
skupnosti oz. stavbne zemljiške skupnosti v skladu z dogovo- 
rom o temeljih družbenega plana občine določi obseg sred- 
stev, ki jih občina, komunalna interesna skupnost ali stavbna 
zemljiška skupnost zagotavlja krajevni skupnosti iz nadome- 
stila za uporabo stavbnega zemljišča za graditev omrežja 
komunalnih objektov in naprav primarnega pomena, ki so 
namenjena za skupno rabo; v primeru, ko se krajevna skup- 
nost im komunalna skupnost dogovorita, da bo krajevna 
skupnost opravljala det komunalne dejavnosti oz. uslug, se s 
samoupravnim sporazumom o temeljih plana krajevne skup- 
nosti in komunalne interesne skupnosti določi obseg sred- 
stev, ki jih komunalna interesna skupnost zagotavlja krajevni 
skupnosti za te namene; to naj se smiselno uporablja tudi za 

druge dejavnosti materialne proizvodnje posebnega družbe- 
nega pomena. 

b) na področju splošne porabe: 
- da se sredstva za dejavnosti na področju uresničevanja 

delegatskega in skupščinskega sistema, za izvajanje določe- 
nih nalog na področju ljudske obrambe in družbene samoza- 
ščite, za dejavnost poravnalnih svetov, za izvedbo referendu- 
mov in za delovanje samoupravnih organov krajevne skupno- 
sti ter njihovih služb zagotavljajo krajevni skupnosti iz prora- 
čuna občine po osnovah in merilih, ki jih sprejema zbor 
krajevnih skupnosti občinske skupščine v skladu z dogovo- 
rom o temeljih družbenega plana občine; sredstva iz prora- 
čuna občine se zagotavljajo krajevni skupnosti tudi za tiste 
naloge, ki jih občina poveri krajevni skupnosti in ki se v skladu 
s predpisi financirajo iz proračuna občine. 

III: SKLEPI 
1. Materialno osnovo za zadovoljevanje skupnih potreb v 
krajevnih skupnostih si delovni ljudje v vseh medsebojnih 
povezavah urejajo in razvijajo v okvirih, določenih z ustavo, 
zakonom o združenem delu, zakonom o planiranju, sistem- 
skimi in posebnimi zakoni na posameznih področjih svobo- 
dne menjave dela in v okviru skupnih prizadevanj za skla- 
dnejši regionalni razvoj v SR Sloveniji. Zato je potrebno v 
nadaljnjih pripravah planskih aktov za naslednje srednje- 
ročno obdobje izhajati iz teh ugotovitev in stališč ter odpraviti 
ali ustrezno spremeniti in dopolniti že sklenjene sporazume in 
dogovore, ki drugače urejajo vprašanje zatotavljanja sredstev 
za dejavnosti v krajevni skupnosti. 

Prav tako je potrebno zagotoviti dosledno uresničevanje 
neposredne svobodne menjave dela in menjave dela po kra- 
jevni skupnosti na tistih področjih, na katerih je taka oblika 
zadovoljevanja skupnih potreb določena s sistemskimi pred- 
pisi s posameznih področij svobddne menjave dela. 

2. Zbor poziva vse udeležence dogovora o temeljih družbe- 
nih planov občin, da med skupnimi nalogami opredelijo krite- 
rije za določanje prednostnih nalog in s tem povezano zago- 
tavljanje materialne osnove krajevnim skupnostim, ki izhajajo 
iz teh ugotovitev in stališč, kar bo omogočilo učinkovito 
izvajanje planiranih nalog v krajevnih skupnostih. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj pospeši pripravo 
zakonodaje s področja dejavnosti materialne proizvodnje po- 
sebnega družbenga pomena in upošteva mesto in vlogo kra- 
jevne skupnosti pri opravljanju teh dejavnosti ter predloži 
možne rešitve za združevanje sredstev za potrebe teh dejav- 
nosti v krajevni skupnosti. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj v okviru sprem- 
ljanja priprav planskih aktov za naslednje srednjeročno ob- 
dobje posebej spremlja tudi planiranje v krajevnih skupnostih 
in o tem poroča predvsem z vidika uveljavljanja teh ugotovitev 
in stališč. 

Prav tako naj pri pripravi izhodišč za vsakoletni republiški 
proračun, v okviru kriterijev za dopolnilno financiranje občin, 
opredeli tudi enotne kriterije za financiranje dejavnosti kra- 
jevnih skupnosti v dopolnjevanih občinah. 

POBUDA 

Skupščin® občine Zagorje ob Savi o združevanju 

sredstev za financiranje krajevnih skupnosti 

ZADEVA: Predlog, da se uvrsti na 
dnevni red zbora občin vprašanje, kako 
se v praksi uresničujejo ustavne oprede- 
litve 74. člena Ustave SR Slovenije, ki 
določa materialno osnovo oz. sistem fi- 
nanciranja krajevnih skupnosti, za zado- 
voljevanje in uresničevanje določenih 
skupnih potreb in interesov ter oprav- 
ljanje nalog delovnih ljudi in občanov v 
krajevni skupnosti 

Obrazložitev: 
Predlog opiramo na delegatsko vpra- 

šanje delegacije Skupščine občine Litija 
za delegiranje delegata v zbor občin 
Skupščine SR Slovenije. Na delegatsko 
vprašanje je predstavnik izvršnega sveta 
na seji zbora občin Skupščine SR Slove- 
nije, dne 25. 3. 1980 odgovoril, da doslej 
ni bilo potrebe po posebnem zakonu o 
financiranju krajevnih skupnosti in da iz 

navedenih razlogov doslej ni pristopil k 
pripravi zakona o krajevnih skupnostih in 
takega zakona tudi ni uvrstil v plan repu- 
bliške zakonodaje za leto 1980. 

Istočasno pa Izvršni svet Skupščine 
ugotavlja, da ne misli, da je s tem pro- 
blem posebnega zakona o krajevnih 
skupnostih dokončno postavljen z dnev- 
nega reda in izraža mnenje, da bi bila v 
tej zvezi koristna iniciativa, da bi se ob- 

poročevaiec 3 



delala in obravnavala ta problematika v 
zboru občin Skupčine SR Slovenije, kjer 
bi najlažje prišli do izraza realni problemi 
s tega področja. Pri tem bi se pokazalo, 
kakšne so možnosti za reševanje perečih 
vprašanj v okviru obstoječega sistema in 
kaj bi bilo v resnici treba urediti s poseb- 
nim zakonom. 

Po našem mnenju je treba oceniti ali je 
sprejemljivo, da tudi v prihodnjem sred- 
njeročnem obdobju 1981-1985 združimo 
sedanji sistem zbiranja sredstev oziroma 
prispevka z združevanjem določenega 
odstotka od bruto osebnega dohodka ali 
določenega zneska, ki se je v praksi poi- 
menoval »glavarina«. 

Ta sistem se v praksi uporablja neenot- 
no in se ocenjuje, da je vprašljivo, če je v 
skladu z ustavo oz. če je ustaven. Tu se 
pojavlja tudi problem, da delovni ljudje, 
ki delajo izven območja občine ne pri- 
spevajo svojega deleža v krjevno skup- 
nost, v kateri prebivajo s svojo družino. 
Že iz teh razlogov sedanji sistem ne za- 

gotavlja realizacije ustavnega načela iz 
72. člena Ustave SRS, da delovni ljudje in 
občani v »svoji« krajevni skupnosti sode- 
lujejo pri zadovoljevanju svojih interesov 
in potreb ter nalog. 

Dejansko bi morala temeljiti materialna 
osnovđ krajevne skupnosti predvsem na 
samoupravnem združevanju dela in sred- 
stev, ki naj bo namenska na podlagi skle- 
njenega samoupravnega sporazuma o 
temeljih razvojnega plana krajevnih 
skupnosti in pianov samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti. Take medsebojne 
povezave in funkcije pa »glavarina« ni- 
ma. Še posebej je pomembno uveljaviti 
ustavni sistem iz 74. člena Ustave SR 
Slovenije tudi zato, da bi poglabljali 
ustavne zasnove povezovanja krajevne 
skupnosti z organizacijami združenega 
dela in samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi in s tem izgrajevanje sistema sa- 
moupravnega načrtovanja. Sedanji si- 
stem »glavarine« deluje ravno nasprot- 
no, zavira tako povezovanje in skupno 

načrtovanje, plani krajevnih skupnosti pa 
so največkrat le spisek spoznanih potreb 
ne pa reševanje skupno dogovorjenih in- 
teresov in nalog. 

Poseben problem nastaja v tistih kra- 
jevnih skupnostih in občinah, ki so manj 
razvite in zato ne morejo razreševati na- 
josnovnejših nalog - razvijanje in krepi- 
tev delegatskega sistema, nalog na po- 
dročju splošnega ljudskega odpora in 
družbene samozaščite in delovanje orga- 
nov krajevne skupnosti. Tudi na tem po- 
dročju bi bilo potrebno zagotoviti sistem 
solidarnosti. 

PREDLOG: Ne glede na izraženo mne- 
nje Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije, da zakon o krajevnih skupnostih ni 
potreben, smo mnenja, da je odprtih toli- 
ko vprašanj, da bi morali že v letu 1980 
sprejeti tak zakon, ki bi zagotovil uvelja- 
viti mesto in vlogo krajevne skupnosti v 
skladu z ustavnimi izhodišči v našem po- 
litičnem sistemu socialističnega samou- 
pravljanja. 

PREDLOG 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine občine Litija o 

sistemu financiranja krajevnih skupnosti 

1. Ob pripravi planskih dokumentov za 
naslednje srednjeročno obdobje velja 
omeniti tudi problematiko zagotavljanja 
materialne osnove za krajevne skupnosti. 
To še posebej zato, ker naj bi krajevne 
skupnosti v svojih srednjeročnih progra- 
mih opredelile finančne vire za naloge, ki 
si jih bodo začrtale za naslednje srednje- 
ročno plansko obdobje. 

Zvezna resolucija o nadaljnjem razvoju 
krajevnih skupnosti, ki jo je lani sprejela 
skupščina SFRJ, daje poudarek pred- 
vsem na neposredno povezovanje KS z 
organizacijami združenega dela, kar po- 
meni, da mora materialna osnova krajev- 
nih skupnosti temeljiti predvsem na sa- 
moupravnem združevanju dela in sred- 
stev. Organizacije združenega dela naj bi 
sredstva za krajevne skupnosti prispeva- 
le le namensko, in sicer na podlagi skle- 
njenega samoupravnega sporazuma o 
temeljih razvojnih planov KS. 

Usmeritve zapisane v zvezni resoluciji 
o razvoju KS bi morale dosedanji način 
zbiranja sredstev nadomestiti z neposre- 
nim dogovarjanjem krajevnih skupnosti 
o njihovih programih s TOZD. 

2. Na podlagi izkušenj, ki se pojavljajo 
v občinah, pa je to načelo skorajda ne- 
mogoče izvajati v praksi, saj bi morale v 
tem primeru krajevne skupnosti sprejeti 
številne samoupravne sporazume (kon- 
kretno v občini Zagorje ob Savi vsaka KS 
najmanj vsaj 30 - 40), kar bi pomenilo 
oziroma povzročilo ogromno administri- 
ranja, razen tega pa tudi je vprašanje, če 
bi dosegli zaželeni učinek. Takšen način 
dogovarjanja odnosno sporazumevanja 
med KS in TOZD bi bil zanesljiv in uspe- 
šen tam, kjer je večina prebivalcev KS 
zaposlena v eni ali dveh delovnih organi- 
zacijah. 

3. Dosedanji način zbiranja sredstev je 
ocenjen kot nezadovoljiv, saj povsod pri- 

tekajo sredstva v KS neredno, največ do 
70 % planiranih, ponekod celo manj. 

4. V občini Zagorje ob Savi je bil v letu 
1976 sprejet Samoupravni sporazum o 
osnovah srednjeročnih planov razvoja 
krajevnih skupnosti, na podlagi katerega 
so se delovni ljudje v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela ter delovni ljudje v 
ostalih delovnin skupnostih zavezali, da 
bodo vsako leto po sprejetju zaključnega 
računa prispevali za finaciranje planov in 
programov razvoja krajevnih skupnosti 
500,00 din na zaposlenega delavca. 

Zbrana sredstva naj bi se delila 70 % 
po kraju bivanja, 30 % pa po sedežu 
organizacije združenega dela. 

Vsako leto v srednjeročnem obdobju 
se sredstva povečujejo z nižjo stopnjo 
kot rast družbenega proizvoda v občini. 

Na podlagi teh določil samoupravnega 
sporazuma bi se moralo zbrati v letih 
1976-1979 v občini 11.170.000,00 dinar- 

jev. Dejansko pa je bilo zbranih le 
6 450.000,00 ali 58 %. Posledica tega je 
bila, da krajevne skupnosti niso mogle 
uresničiti svojih planov, ki so jih sprejele 
za obdobje 1976 - 1980, kar pomeni tudi 
znatno zaostajanje razvoja krajevnih 
skupnosti, predvsem podeželjskih, ki ni- 
majo drugih virov za financiranje. 

Eden glavnih vzrokov, da delovne or- 
ganizacije niso izpolnile svojih obvezno- 
sti do krajevnih skupnosti po samouprav- 
nem sporazumu je v tem, da sredstva ne 
morejo nakazovati iz dohodka delovne 
organizacije, temveč le iz sklada skupne 
porabe, katerega pa delovne organizaci- 
je iz različnih razlogov ne morejo formi- 
rati v takšni višini, da bi lahko poravnale 
tudi obveznosti do krajevnih skupnosti. 

5. V javni razpravi o financiranju kra- 
jevnih skupnosti za leto 1980, so bili od 
strani KS in TOZD podani predlogi, da 
naj bi se srednjeročni programi v KS fi- 

nancirali na podlagi sprejetih samou- 
pravnih sporazumov, vendar iz dohodka 
delovnih organizacij, tako kot se financi- 
rajo n. pr. SlS za zaposlovanje, izobraže- 
vanje itd., saj so tudi krajevne skupnosti 
posebne družbene interesne skupnosti, 
ki naj bi za izvajanje svojih programov 
redno dobivale s samoupravnim spora- 
zumom dogovorjena finančna sredstva. 

6. Družbenopolitični zbor Skupščene 
občine Zagorje ob Savi je na svoji seji, 
dne 27/12 1979 poleg drugih stališč spre- 
jel tudi predlog, da občinska delegacija 
za zbor občin Skupščine SR Slovenije 
posreduje v svojem zboru pobudo za iz- 
dajo enotnega akta (zakon aH družbeni 
dogovor, ki bi urejal financiranje krajev- 
nih skupnosti.) 

To stališče sta sprejela kot svoja sklepa 
tudi zbor združenega dela in zbor krajev- 
nih skupnosti Skupščine občine Zagorje 
ob Savi na svojih ločenih sejah dne 11/2 
1980. 

Na sejah zborov Skupščine občine Za- 
gorje ob Savi dne 28/3 1980, ko je bilo 
obravnavano poročilo o delu delegacije 
SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ pa je bil sprejet sklep, da se tudi tej 
delegaciji posreduje naše mnenje in sta- 
lišča za financiranje krajevnih skupnosti 
v naslednjem srednjeročnem obdobju 
1981 - 1985. 

Menimo namreč, da bi bilo umestno 
dopolniti Resolucijo o nadaljnjem razvo- 
ju KS, ki sta jo sprejela zbora Skupščine 
SFRJ na svojih sejah dne  1978. 

Upravičenost naših stališč po dokonč- 
ni ureditvi financiranja programov kra- 
jevnih skupnosti potrjuje tudi razprava in 
sklepi regijskega posveta, ki ga je sklica- 
la Skupnost slovenskih občin z dne 21/3 
1980 v Velenju, kjer je bilo ugotovljeno, 
da je problem financiranja prisoten tudi v 
ostalih občinah (celjske, koroške in za- 
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savske regije), verjetno pa to velja tudi za 
ostale regije v Sloveniji razen večjih cen- 
trov (Ljubljana, Maribor, Celje itd.) 

7. V kolikor bi prišlo do enotnega akta, 
bi ta moral vsebovati določbo, ki jo usta- 
va SR Slovenije nakazuje v 74. členu, da 
krajevne skupnosti pridobijo svoja sred- 
stva tudi z delom dohodka, ki ga za zado- 
voljevanje skupnih potreb v krajevnih 
skupnostih namenijo delavci TOZD z ob- 
močja krajevne skupnosti. Tako bi lahko 
TOZD izločale sredstva za financiranje 
KS iz dohodka DO na podlagi samo- 
upravnega sporazuma, ki sloni na zako- 
nu v smislu-110. člena Zakona o združe- 
nem delu. 

8. Z enotnim družbenim dogovorom 

aH zakonom o financiranju programov 
KS v SR Sloveniji v naslednjem srednje- 
ročnem obdobju bo odpravljeno doseda- 
nje dokaj nšurejeno stanje financiranja 
KS, predvsem pa zaustavljanje nazado- 
vanje krajevnih skupnosti izven mestnih 
in industrijskih centrov. Krajevne skup- 
nosti bodo naloge, začrtane v svojih pla- 
nih v večji meri izpolnjevale in sredstva iz 
dohodka TOZD oplemenitile še z viri last- 
nih dohodkov, kot je krajevni samopri- 
spevek in drugi dohodki občanov oziro- 
ma krajanov. 

9. Zakon ali Družbeni dogovor o enot- 
nem financiranju programov KS bi za- 
nesljivo moral biti sprejet po najkrajši 

poti, da programi KS za naslednje ob- 
dobje ne bi bili prizadeti. 

Na podlagi sklepov zborov Skupščine 
občine Zagorje ob Savi in ostalih dosedaj 
opravljenih razgovorih v občini in s pred- / 
stavniki občine Litija je bilo dogovorjeno, 
da se pripravi ustrezen osnutek akta, ki bi 
vseboval predlog na kakšen način naj bi 
se zadeve čimpreje skušale dokončno re- 
šiti. 

Istočasno naj bi bil organiziran razgo- 
vor s predsednico zbora občin Skupšči- 
ne SRS, predstavniki delegacije SR Slo- 
venije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ 
in ostalimi zainteresiranimi predstavniki 
občin Litija in Zagorje ob Savi. 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
22. oktobra 1980 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
sredo, 22. oktobra 19S0. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor bodo na sef ah najprej 
doiočiii osnutek dopolnil k 
ustavi Socialistične republike 
Slovenije (ESA 553). 

Vsi trije zbori bodo na sejah 

obravnavali še: 
- informacijo o uveljavljanju 
metcd in načinov dela Skup- 
ščine SR Slovenije, njenih 
zborov in delovnih teies (ESA 
564); 
- osnutke dogovorov o teme- 
ljih družbenega piana Jugosla- 
vije za obdobje od leta 1981 do 
leta 1985: 
o usklajevanju in usmerjanju 
tokov družbene reprodukcije; 

o politiki in razvoju ekonom- 
skih odnosov s tujino; 
o politiki in razvoju gospodar- 
sko manj razvitih republik in 
SAP Kosovo; 
? razvoju splošne ljudske 
obrambe in družbene samoza- 
ščite. 

Zbor združenega dela in 
Družbenopolitični zbor bosta 
obravnavala tudi: 

- osnutek družbenega do- 
govora o skupnih osnovah za 
oblikovanje in delitev sredstev 
za osebne dohodke in skupno 
porabo in osnutek družbenega 
dogovora o skupnih osnovah 
za povračilo stroškov, ki so jih 
imeli delavci pri opravljanju 

določenih del in nalog (ESA 
561). 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin pa bosta obravna- 
vala že: 

- osnutek zakona o žični- 
cah in vlečnicah (ESA) 473). 

Zbor združenega dela bo 
obravnavah 
- osnutek zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o 
združevanju gospodarskih or- 
ganizacij združenega dela v 
splošna združenja in Gospo- 
darsko zborico Jugoslavije 
(ESA 559). 

Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu še volitve in 
imenovanja ter predloge in 
vprašanja delegatov. 

NOVO! 
Založili in izdali smo 

DRŽAVNA UPRAVA - DRUŽBEN! SVETI 
V tej publikaciji je uvodna obrazložitev k vsem zakonom, 

ki so objavljeni v publikaciji. Objavljer>a sta zakona o 
organizaciji in delovnem področju republiških upravnih 
organov in republiških organizacij ter samostojnih stro- 
kovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenijeiter 

zakon o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjeva- 
nju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pra- 
vosodju z obrazložitvijo Republiškega sekretariata za pra- 
vosodje, upravo in proračun. 

Razen tega je v publikaciji tudi republiški zakon o druž- 
benih svetih in zakon o temeljih družbenih svetov in o 
zveznih družbenih svetih z obrazložitvijo, ki jo je prispeval 
predsednik Republiškega komiteja za zakonodajo. 

SPREJEMAMO NAROČILA 
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Iz Skupščine 

RAZVOJNA POLITIKA 

Določanje stopnje razvitosti brez 

sprememb glede na tekoči plan   

© V naslednjem petletnem planskem obdobju se štejejo za gospodarsko manj 
razvite socialistične republike Bosna in Hercegovina, Makedonija in Črna gora, 
SAP Kosovo pa izrazito gospodarsko manj razvito področje 

© Pred koncem leta 1984 bo Zvezni izvršni svet predložil katere republike in 
pokrajine se bodo štele za gospodarsko manj razvite po letu 1985 

Socialistične republike Bo- 
sna in Hercegovina, Makedo- 
nija in Črna gora se štejejo za 
gospodarsko manj razvite, pri 
čemer se šteje, da je SAP Ko- 
sovo izrazito gospodarsko 
manj razvito področje v ob- 
dobju od leta 1981 do 1985. 

To je temeljna določba 
Osnutka zakona o republikah 
in pokrajinah, ki se štejejo za 
gospodarsko manj razvite v 
obdobju od leta 1981 do 1985 
(AS 301), ki ga je Zvezni izvršni 
svet posial v obravnavo Skup- 
ščini SFRJ, Sprejetje tega 
predpisa je v pristojnosti Zbo- 
ra republik in pokrajin, v okvi- 
ru večjega števila zakonskih 
predpisov pa se nanaša na no- 
vi petletni plan. 

BREZ 
GBJEKTIVIZIRANiH 
MERIL 

Republike in avtonomna po- 
krajina, ki se štejejo za gospo- 

darsko manj razvite, se po pra- 
vilu določajo za obdobje traja- 
nja srednjeročnega družbene- 
ga plana države. Ker pa je ra- 
zvitost kategorija, ki je podvr- 
žena spremembam, je nujno, 
da se pred iztekom vsakega 
srednjeročnega družbenega 
plana določi, katere republike 
in pokrajine se bodo štele za 
gospodarsko manj razvite. Za- 
radi tega je bilo tudi predvide- 
no, da bi najpozneje do konca 
leta 1978 sprejeli objektivizira- 
na merila za določanje stopnje 
razvitosti, na podlagi katerih bi 
določili katere republike in po- 
krajine se bodo v prihodnjem 
petletnem obdobju štele za 
gospodarsko manj razvite. 

Vendar je bilo na skupni seji 
zveznih družbenih svetov, ki je 
biia julija letos ocenjeno, da v 
obdobju do sprejetja novega 
srednjeročnega plana Jugo- 
slavije, zaradi zahtevne pro- 
blematike, ni mogoče uskladiti 

mnenj in najti ustreznih rešitev 
o objektiviziranih merilih in ka- 
zalcih za določanje stopnje ra- 
zvitosti. Sveti so menili, da naj 
v naslednjem petletnem planu 
ostane status manj razvitih 
enak kot je bil v tekočem pla- 
nu. V skladu s tem je Zvezni 
izvršni svet določil Osnutek 
omenjenega zakona, s čemer 
je umaknil iz rednega postop- 
ka Osnutek odloka o objektivi- 
ziranih kriterijih in kazalcih za 
določanje stopnje razvitosti 
republik in pokrajin. 

V Osnutku zakona je določe- 
ne da bo Zvezni izvršni svet 
predložil pred koncem leta 
1984 republike in pokrajine, ki 
se bodo štele za gospodarsko 

eoeoaoeooeoseosooso« 

manj razvite po letu 1985. 
Namen predloženega zako- 

na je, da se določi, katera po- 
dročja se bodo štela za gospo- 
darsko manj razvita v nasled- 
njem srednjeročnem obdobju, 
da bi sprejeli potrebne ukrepe 
za njihov hitrejši družbenoe- 
konomski razvoj. 

Za izvajanje zakona niso po- 
trebna posebna finančna sred- 
stva iz preračuna federacije. S 
posebnimi zveznimi zakoni bo 
namreč predpisano zagotav- 
ljanje sredstev za spodbujanje 
hitrejšega razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in 
pokrajin in izrazito manj razvi- 
tega področja SAP Kosova. 

OSNUTEK ZAKONA O REPUBLIKAH IN POKRAJINAH, KI 
SE ŠTEJEJO ZA GOSPODARSKO MANJ RAZVITE V 
OBDOBJU OD LETA 1981 do 1985 - AS 301 

oJ 

Ql 

Družbeni sistem informiranja v funkciji 

združenega dela 

@ Družbeni sistem informiranja kot samoupravni sistem informiranja zagotavlja 
podatke in informacije, ki so pomembne za spremljanje, planiranje in usmerjanje 
družbenega razvoja in delovanje sistema socialističnega samoupravljanja v celoti 
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® Subjekti družbenega sistema informiranja so delovni ijudje in občani, 
organizacije združenega dela, krajevne skupnosti, samoupravne interesne 
skupnosti, družbenopolitične skupnosti in organizacije 

• Uresničevanje pravic delavcev, delovnih ljudi in občanov, samoupravnih 
organizacij in skupnosti do resničnih, popolnih in pravočasnih podatkov in 
informacij 

• Ustrezne specializirane in druge informacijske službe v družbenopolitičnih 
skupnostih zbirajo, obdelujejo in dajejo podatke, ki so nujni za usklajevanje 
odnosov v družbeni reprodukciji 

© Subjekti družbenega sistema informiranja so dolžni, da zagotovijo dostopnost 
podatkov in informacij 

Komisija Skupščine SFRJ za 
informiranje je pripravila Pre- 
dosnutek zakona o temeljih 
družbenega sistema informira- 
nja. Pospešeno delo na tem 
besedilu je trajalo več mese- 
cev, sedanje besedilo pa je že 
četrta verzija tega Predosnut- 
ka. Ko ga bo še enkrat obrav- 
navala Komisija za informira- 
nje bo to besedilo kot Osnutek 
zakona poslano Zveznemu 
zboru Skupščine SFRJ, nato 
pa bo poslan v javno razpravo. 

Upoštevajoč veliko'zanima- 
nje delovnih ljudi in občanov, 
samoupravnih organizacij in 
skupnosti ter njihovih delega- 
cij za zakonsko ureditev gradi- 
va družbenega sistema infor- 
miranja, ki ga je posebej spod- 
budilo sprejetje Resolucije 
Skupščine SFRJ o temeljih 
družbenega sistema informira- 
nja, predstavljamo v tej številki 
Glasila Predosnutek tega za- 
kona, da bi bil že v začetni fazi 
dostopen za razpravo. 

Definicija sistema 
Eden razlogov za izdajo tega 

zakona, je rečeno v Predo- 
snutku, je da področje družbe- 
nega sistema informiranja po 
sprejetju nove ustave in Zako- 
na o združenem delu, niso 
spremljale ustrezne notranje 
spremembe, posebej ko je go- 
vora o njegovi prilagojenosti 
potrebam združenega dela in 
delegatskega sistema. 

Predosnutek zakona defini- 
ra družbeni sistem informira- 
nja kot samoupravni organizi- 
ran sistem, ki zagotavlja po- 
datke in informacije, ki so po- 
membne za spremljanje, plani- 
ranje in usmerjanje družbene- 
ga razvoja in delovanje druž- 
benoekonomskega in politič- 
nega sistema socialističnega 
samoupravljanja v celoti; za 
samoupravno odločanje de- 
lavcev v organizacijah združe- 
nega dela, delovnih ljudi in ob- 
čanov v krajevnih skupnostih, 
samoupravnih interesnih 
skupnostih in drugih samou- 
pravnih organizacijah in skup- 

nostih, kakor tudi v družbeno- 
političnih skupnostih in orga- 
nizacijah in drugih družbenih 
organizacijah za družbeno do- 
govarjanje in sporazumevanje. 

Sicer pa ima zakon dva dela: 
prvi del ureja temelje družbe- 
nega sistema informiranja, 
drugi pa informacijski sistem 
federacije. 

Temelji družbenega 
sistema informiranja 

Zakon ureja temelje družbe- 
nega sistema informiranja, 
enotne temelje organizacije, 
delovanja, enotnosti, planira- 
nja, razvoja in zaščite družbe- 
nega sistema informiranja, ka- 
kor tudi temeljne pravice, 
dolžnosti in odgovornosti vseh 
subjektov družbenega sistema 
informiranja pri organiziranju, 
upravljanju, razvijanju in ure- 
sničevanju tega sistema. Sub- 
jekti družbenega sistema in- 
formiranja so delavci, delovni 
ljudje in občani, organizacije 
združenega dela, krajevne 
skupnosti, samoupravne inte- 
resne skupnosti in druge sa- 
moupravne organizacije in 
skupnosti, družbenopolitične 
skupnosti in organizacije, ka- 
kor tudi druge družbene orga- 
nizacije in njihovi organi. 

Učinkovitost in usmerjanje 
družbenega sistema informira- 
nja, je rečeno v obrazložitvi za- 
kona, zahtevajo, da je zgrajen 
na enotnih elementih. To so 
predvsem skupni cilji subjek- 
tov družbene organiziranosti, 
skupna vsebina in usklajeni 
plani in programi zbiranja, ob- 
delave in izkazovanja podat- 
kov in informacij, nato skupni 
standardi, enotna metodologi- 
ja, usklajene evidence in regi- 
stri. 

V takšne elemente sodi tudi 
enoten komunikacijski sistem, 
enotno in skupno upravljanje z 
izgradnjo ira delovanjem druž- 
benega sistema informiranja v 
SFRJ. 

Družbeni sistem informira- 
nja je s tem zakonom postav- 
ljen tako, da je zasnovan na 

zagotavljanju popolnih pogo- 
jev za uresničevanje.odločilne- 
ga položaja delavskega razre- 
da in delovnih ljudi v samo- 
upravnem družbenoekonom- 
skem in političnem sistemu 
socialističnega samoupravlja- 
nja, kakor tudi za pravico de- 
lavcev, delovnih ljudi in obča- 
nov, samoupravnih organizacij 
in skupnosti in organov druž- 
benopolitičnih skupnosti za 
resnične, popolne in pravoča- 
sne podatke in informacije. 

SUBJEKTI 
DRUŽBENEGA 
SISTEMA 
INFORMIRANIJA 

Subjekti družbenega siste- 
ma informiranja samostojno 
planirajo, organizirajo in 
usmerjajo razvoj oziroma za- 
gotavljajo delovanje informa- 
cijskih sistemov v skladu s 
svojimi potrebami in interesi, 
izhajajoč pri tem iz skupnih za- 
dev družbenega sistema infor- 
miranja, ki so določene z zako- 
nom, drugimi predpisi in 
splošnimi akti. 

Po tem zakonu omenjeni 
subjekti posebej določajo vse- 
bine svojega informacijskega 
sistema, organizacijo in uprav- 
ljanje sistema, vrsto in obseg 
podatkov in informacij, način 
njihovega evidentiranja, zbira- 
nje, obdelavo in izkazovanje 
podatkov in informacij. 

Zaradi hitrejšega in učinko- 
vitejšega razvoja družbenega 
sistema informiranja, se z do- 
govori republik in pokrajin us- 
klajuje politika znanstvenora- 
ziskovalnega dela in izobraže- 
vanje kadrov, razvijanje te- 
hnične baze za potrebe tega 
sistema, kakor tudi politika ra- 
zvoja domače proizvodnje in 
uvoza opreme za zadeve infor- 
matike ter usklajevanje stan- 

dardov in normativov za iz- 
gradnjo javne mreže za prenos 
podatkov. 

Zakon predvideva, da delav- 
ci, delovni ljudje in občani or- 
ganizirajo zadeve družbenega 
informiranja v organizacijah 
združenega dela, krajevnih 
skupnostih in drugih samou- 
pravnih organizacijah in skup- 
nostih prek ustreznih organi- 
zacij, ki jih ustanavljajo v skla- 
du s svojimi potrebami, v druž- 
benopolitičnih skupnostih pa z 
ustreznimi specializiranimi in 
drugimi informacijskimi služ- 
bami in organizacijami, ki zbi- 
rajo, obdelujejo, izkazujejo in 
dajejo podatke in informacije, 
ki so potrebne za usklajevanje 
odnosov v družbeni reproduk- 
ciji. , 

INFORMACIJSKE 
SLUŽBE 

Funkcije, naloge, odgovr- 
nost, organizacjske oblike in 
status ustreznih specializira- 
nih in drugih informacijskih 
služb in organizacij so urejene 
z zakonom, drugimi predpisi 
ali splošnim aktom družbeno- 
politične skupnosti. Specializi- 
rana informacijska služba 
družbenega sistema informira- 
nja se ustanovi kot funkcional- 
no enotna služba za določeno 
družbenopolitično skupnost 
oziroma za določeno področje 
družbenega življenja. 

V takšne specializirane služ- 
be, ki opravljajo informativno 
dejavnost posebnega pomena 
za vse subjekte družbenega si- 
stema informiranja sodijo 
Služba družbenega knjigovod- 
stva, družbena statistika, ka- 
kor tudi druge službe in orga- 
nizacije, ki se ustanavljajo v 
skladu z zakonom. Naloga teh 
služb je izgradnja, razvoj in de- 
lovanje informacijskega siste- 
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ma, s katerim se uresničuje 
zbiranje, obdelava in izkazova- 
nje podatkov za uporabnike 
ustanovitelje, izobraževanje in 
vodenje ustreznih evidenc o 
pojavih in odnosih v družbi ter 
njihovo medsebojno povezo- 
vanje, izdelava strokovnih ana- 
liz in drugo. 

Predvideno je tudi ustanav- 
ljanje ustreznih družbenih te- 
les, da bi bil uresničen odloči- 
len vpliv delavcev, delovnih 
ljudi in občanov na razvoj in 
zagotavljanje podatkov in in- 
formacij, ki so potrebne za sa- 
moupravno odločanje in ure- 
sničevanje skupnih interesov 
vseh subjektov družbenega si- 
stema informiranja, kakor tudi 
zaradi njihovega povezovanja 
v družbenopolitičnih skupno- 
stih. 

Ta telesa bi med drugim 
obravnavala urejanje posa- 
meznih elementov in skupne- 
ga družbenega sistema infor- 
miranja, delovne in razvojne 
načrte sistema, kakor tudi nje- 
govo usklajevanje in funkcio- 
nalno povezovanje. V njegovo 
delovno področje bi spadalo 
tudi programiranje znanstve- 
noraziskovalnega dela, skup- 
ne projekcije razvoja družbe- 
nega sistema informiranja in 
financiranje izvajanja teh pro- 
jektov ter podobno. 

FINANCIRANJE 
INFORMACIJSKIH 
SISTEMOV 

Ko je govora o sredstvih za 
financiranje informacijskih si- 
stemov, je v zakonu predlože- 
no, da naj se le-ta zagotavljajo 
z družbenim dogovorom in sa- 
moupravnim sporazumom 
subjektov in drugih udeležen- 
cev v družbenem sistemu in- 
formiranja. Sredstva za delo 
specializiranih in drugih infor- 
macijskih služb naj bi se zago- 
tavljala na podlagi skupno do- 
ločenih programov, iz sredstev 
namenjenih za zadovoljevanje 
splošnih družbenih potreb, 
sredstva, ki se ustvarijo s svo- 
bodno in neposredno menjavo 
dela in sredstev, ki se ustvarja- 
jo na trgu za opravljene stori- 
tve omenjenih služb. 

V delu zakona, ki se nanaša 
na skupne temelje družbenega 
sistema informiranja je dolo- 
čeno, da se skupni temelji do- 
ločajo na ravni družbenopoli- 
tičnih skupnosti, medtem ko 
se skupni temelji, ki so po- 
membni za vso državo določa- 
jo in sprejemajo na ravni fede- 
racije. 

V istem delu zakona je nave- 
deno, kaj se zagotavlja s pro- 
gramom statističnih razisko- 
vanj na področju informiranja, 
ki je pomembno za vso državo. 

To so med drugim podatki in 
informacije, ki so potrebne za 
spremljanje, planiranje in 
usmerjanje druži)?h^ga razvo- 
ja, zatem o stanju in gibanjih 
na posameznih področjih go- 
spodarskega in družbenega 
življenja, d stanju in gibanju 
prebivalstva ter drugi. 

Obenem se s standardi za- 
gotavlja usklajevanje, povezo- 
vanje in primerljivost podatkov 
in informacij v družbenem si- 
stemu informiranja, kakor tudi 
tehnično-tehnološka usklaje- 
nost informacijskih sistemov. 

Z enotnimi evidencami in re- 
gistri, ki so pomembni za vso 
državo se zagotavljajo skupno 
viri podatkov in informacij v 
družbenem sistemu informira- 
nja. 

DOSTOPNOST 
PODATKOV IN 
INFORMACIJ 

Predosnutek tega zakona 
določa obveznosti subjektov 
družbenega sistema informira- 
nja, da zagotovijo dostopnost 
podatkov in informacij z nepo- 
srednim informiranjem oziro- 
ma dostopom do podatkov ali 
pa z izmenjavo podatkov in in- 
formacij z objavljanjem v pu- 
blikacijah in sredstvih javnega 
obveščanja, kakor tudi z daja- 
njem podatkov na zahtevo 
drugih subjektov družbenega 
sistema informiranja. 

Dostopnost podatkov in in- 
formacij z neposrednim infor- 
miranjem se uresničuje v te- 
meljnih organizacijah združe- 
nega dela na zborih delavcev 
in z drugimi oblikami osebne- 
ga informiranja, ki so določe- 
ne z zakonom, statutom ali s 
samoupravnim sporazumom. 
Prav tako tudi na zborih delov- 
nih ljudi in občanov v krajev- 
nih skupnostih, prek delegacij 
in delgatov v skupščinah sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti in skupščinah družbeno- 
političnih skupnosti in drugih 
organov samoupravljanja. 

Zakon ureja tudi vprašanje 
zaščite in zavarovanja podat- 
kov. Vsi podatki in informacije, 
ki jih zagotavlja družbeni si- 
stem informiranja so namreč 
javni in vsakomur dostopni, ra- 
zen tistih, ki so pod posebnim 
nadzorstvom oziroma so zaup- 
ni ali se ne smejo objaviti. Ka- 
teri podatki in informacije bo- 
do pod posebnim nadzor- 
stvom je določeno z zakonom, 
drugim predpisom in samou- 
pravnim splošnim aktom. Na ta 
način se določajo tudi ukrepi 
in postopki, ki preprečujejo 
zlorabo podatkov ali nepoo- 
blaščeno uporabo, kakor tudi 
način nadzora izvrševanja za- 
kona in kazenske določbe. 

INFORMACIJSKI 
SISTEM FEDERACIJE 

V delu zakona v katerem je 
urejen informacijski sistem fe- 
deracije je določeno, da ta si- 
stem zagotavlja podatke infor- 
macije, ki so pomembne za 
vso državo in ki so pomembne 
za uresničevanje delegatskega 
sistema, posebej pa funkcija 
Skupščine SFRJ in drugih 
zveznih organov, družbenopo- 
litični organizacij in drugih 
družbenih organizacij, samou- 
pravnih organizacij in skupno- 
sti v federaciji, kakor tudi za 
opravljanje obveznosti SFRJ 
po mednarodnih konvencijah 
in pogodbah. 

Subjekti informacijskega si- 
stema federacije so po tem za- 
konu: Skupščina SFRJ, Pred- 
sedstvo SFRJ, Zvezni izvršni 
svet, Predsedstvo Centralnega 
komiteja Zveze komunistov 
Jugoslavije, Zvezna konferen- 
ca SZDLJ, Svet Zveze sindika- 
tov Jugoslavije, Predsedstvo 
Zveze socialistične mladine 
Jugoslavije, Zveza združenj 
borcev NOV, Gospodarska 
zbornica Jugoslavije, republi- 
ke in.pokrajini. 

Svoje funkcije in naloge ure- 
sničujejo subjekti informacij- 
skega sistema federacije z or- 
ganiziranjem, usklajevanjem 
in povezovanjem svojih dejav- 
nosti pri dograjevanju in ure^ 
sničevanju informacijskega si- 
stema federacije, s sklepanjem 
družbenih dogovorov in sa- 
moupravnih sporazumov zara- 
di planskega usmerjanja ra- 
zvoja, učinkovitejšega in ra- 
cionalnejšega delovanja infor- 
macijskega sistema federacije. 
Prav tako našteti subjekti ure- 
sničujejo svoje funkcije tudi s 
sprejemanjem skupnih ukre- 
pov in akcij za pripravo, uskla- 
jevanje, sprejemanje in uresni- 
čevanje programa statističnih 
in drugih raziskovanj na po- 
dročju informiranja, ki je po- 
membno za organe in organi- 
zacije v federaciji ter v državi v 
celoti. 

NALOGE SUBJEKTOV 
INFORMACIJSKEGA 
SISTEMA 

V zakonu so posebej obde- 
lane pravice, dolžnosti in nalo- 
ge vsakega subjekta informa- 
cijskega sistema federacije 
posebej. Tako je določeno, da 
Skupščina SFRJ z zakonom, 
drugim predpisom ali sploš- 

nim aktom ureja skupne teme- 
lje družbenega sistema infor- 
miranja in informacijskega si- 
stema federacije. Opravlja tudi 
družbeno nadzorstvo in kon- 
trolo nad delom specializira- 
nih informacijskih služb, poo- 

blaščenih organov in organi- 
zacij, ki opravljajo zadeve in 
naloge informacijskega siste- 
ma federacije. 

Zvezni Izvršni svet mora or- - 
ganizirati in usklajevati delo 
zveznih upravnih organov in 
zveznih organizacij, ki zago- 
tavljajo podatke in informacije 
za spremljanje stanja na vseh 
področjih družbenega življe- 
nja in za uresničevanje politike 
Skupščine SFRJ, za planiranje 
družbenega razvoja in sprem- 
ljanje uresničevanja tekoče 
ekonomske politike. 

Za gospodarsko zbornico 
'Jugoslavije in splošna združe- 
nja je predvideno, da v sodelo- 
vanju z zbornicami republik in 
pokrajin med drugim zagotav- 
ljajo podatke in informacije, ki 
so potrebne za pospeševanje 
dela in poslovanja organizacij 
združenega dela, za usklajeva- 
nje posebnih, skupnih in 
splošnih družbenih interesov, 
ki se uresničujejo v združenem 
delu, za organiziranje gospo- 
darstva na nastop v tujini in 
drugo. 

Družbenopolitične organi- 
zacije morajo s spremljanjem 
in spodbujanjem uresničeva- 
nja družbene funkcije informa- 
cijskega sistema federacije 
ustvarjati pogoje za nadaljnjo 
demokratizacijo in podružblja- 
nje družbenega sistema infor- 
miranja in informacijskega si- 
stema federacije. Prav tako 
morata tudi Zvezna konferen- 
ca SZDLJ in Svet Zveze sindi- 
katov Jugoslavije prispevati k 
razvijanju in pospeševanju in- 
formacijskega sistema federa- 
cije. 

ORGANIZACIJA 
INFORMACIJSKEGA 
SISTEMA FEDERACIJE 
Informacijski sistem federacije 
je organiziran prek specializi- 
ranih in drugih informacijskih 
služb, kakor tudi organov in 
organizacij, ki v okviru svoje 
osnovne dejavnosti in funkcije 
opravljajo zadeve, ki so po- 
membne za družbeni sistem 
informiranja in informacijski 
sistem federacije. 

Z zakonom je določeno, da 
specializirane in druge infor- 
macijske službe informacij- 
skega sistema federacije pri- 
pravljajo programe, zbirajo 
obdelujejo in izkazujejo podat- 
ke in informacije, pripravljajo 
in vodijo evidence in popise, 
pripravljajo metodologijo sta- 
tističnih in drugih standardov 
in druge zadeve. 

Služba, ki je pristojna za sta- 
tistiko v federaciji opravlja 
predvsem metodološke pripra- 
ve za statistična raziskovanja, 
jih organizira, zbira, obdeluje, 
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analizira, izkazuje in hrani sta- 
tistične podatke, ki so po- 
membni za vso državo in za 
uresničevanje funkcije federa- 
cije, pripravlja predloge za do- 
ločanje enotnih standardov 
družbenega sistema informira- 
nja. Prav tako opravlja obvez- 
nosti SFRJ, ki so določene z 
mednarodno pogodbo o daja- 
nju podatkov tujim državam in 
mednarodnim statističnim in 
drugim organizacijam. 

Za Službo družbenega knji- 
govodstva kot specializirano 
informacijsko službo je predvi- 
deno, da na podlagi podatkov 
o finančnih in denarnih giba- 
njih organizira raziskovanja, 
da evidentira, zbira in obdeluje 
podatke in informacije o obli- 
kovanju in uporabi sredstev, o 
poslovanju organizacij združe- 
nega dela, družbenopolitičnih 
skupnosti, samoupravnih inte- 
resnih skupnosti in drugih sa^- 
moupravnih organizacij in 
skupnosti, kakor tudi druge 
podatke do katerih pride pri 
opravljanju svojih nalog. 

Predvidena je tudi alternati- 
va - ta služba z opravljanjem 
zadev evidenc o uporabi druž- 
benih sredstev, zadev plačilne- 
ga prometa v državi in zadev 
kontrole o razpolaganju z 
družbenimi sredstvi zbira, evi- 
dentira in obdeluje podatke o 
poslovanju organizacij združe- 
nega dela in drugih uporabni- 
kov družbenih sredstev, o re- 
zultatih dela delavcev in delitvi 
dohodka ter drugo. 

Kar zadeva Narodno banko 
Jugoslavije je določeno, da na 
podlagi finančnih in denarnih 
gibanj organizira vodenje evi- 
denc, zbiranje in izdelavo in- 
formacij o stanju in gibanjih na 
področju plačilnega prometa s 
tujino in kreditno-monetarnimi 
gibanji doma in v tujini; nato o 
plačilni in devizni bilanci drža- 
ve in o plačilni bilanci republik 
in pokrajin. 

SODELOVANJE 
SUBJEKTOV 
DRUŽBENEGA 
SISTEMA 
INFORMIRANJA 

Specializirane informacijske 
službe, ki pripravljajo predloge 
za določanje enotnih statistič- 
nih in drugih standardov druž- 
benega sistema informiranja 
so dolžni, da zagotavljajo so- 
delovanje s subjekti družbene- 
ga sistema informiranja in z 
drugimi informacijskimi služ- 
bami in da opravljajo njihovo 
medsebojno usklajevanje. 

Predosnutke določa, da so 
zvezni upravni organi in zvez- 
ne organizacije, pristojni za 
predložitev predloga zakona in 
drugih predpisov in splošnih 
aktov s katerimi se urejajo evi- 
dence, ki so pomembne za vso 
državo, dolžni, da svoje pred- 
loge opirajo na enotne temelje 
družbenega sistema informira- 
nja in da v njihovi pripravi so- 
delujejo z uporabniki podat- 

kov in informacij, ki se obdelu- 
jejo. 

Prav tako so informacijske 
službe dolžne, da podatke iz 
svojih katalogov pošiljajo in- 
formacijskemu sistemu fede- 
racije, kjer je enoten katalog 
podatkov in informacij. Potem 
zakonu je to Center za infor- 
matiko zveznih organov ali kot 
alternativa Zvezni zavod za 
statistiko. 

Zaradi zagotavljanja koordi- 
naciji in pospeševanja dela, 
kakor tudi racionalnega delo- 
vanja informacijskega sistema 
federacije je predvidena usta- 
novitev Kbmisije za koordina- 
cijo dela informacijskega si- 
stema federacije. Sestavljajo 
jo predstavniki specializiranih 
in drugih informativnih služb v 
federaciji. 

USTANOVITEV 
DRUŽBENEGA SVETA 

V poglavju o upravljanju s 
tem sistemom je predložena 
ustanovitev družbenega sveta 
za vprašanja družbenega si- 
stema informiranja. To je obra- 
zloženo s potrebo uresničeva- 
nja organiziranega družbene- 
ga vpliva na razvoj in zagotav- 
ljanje samoupravnega odloča- 
nja na področju družbenega 
sistema informiranja, kot tudi 
enotnost sistema oziroma 
koordinacija in usklajevanje 
skupnih interesov vseh sub- 
jektov družbenega sistema in- 
formiranja in njihovo povezo- 

vanje v federaciji. 
Svet bi med drugim obrav- 

naval vprašanja, ki se nanašajo 
na določanje in izvajanje poli- 
tike izgradnje in delovanja 
družbenega sistema informira- 
nja, na njegovo usklajevanje in 
funkcionalno povezovanje, na- 
to vprašanja medsebojnega 
sodelovanja subjektov družbe- 
nega sistema informiranja, 
programe in načrte, kakor tudi 
programe in načrte statističnih 
raziskovanj na področju infor- 
miranja, ki so pomembna za 
vso državo. 

Udeleženci v delu družbene- 
ga sveta so po predosnutku 
zakona vsi subjekti informacij- 
skega sistema federacije. 

Na koncu je določena odgo- 
vornost subjektov informacij- 
skega sistema federacije. Le-ti 
so odgovorni za delovanje te- 
ga sistema, njegovo urejanje, 
organiziranje in povezovanje, 
za, enotnost vsebine in metod, 
za uresničevanje družbenega 
vpliva, razvijanje samouprav- 
nih odnosov v informacijskih 
službah. 

Informacijske službe so od- 
govorne za pravočasno zago- 
tavljanje podatkov in informa- 
cij, za uresničevanje funkcij in 
nalog Skupščine SFRJ, zvez- 
nih upravnih organov in zvez- 
nih organizacij, družbenopoli- 
tičnih in drugih družbenih or- 
ganizacij, samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti v federa- 
ciji. 

Ukinjena je omejitev vožnje tovornih 

motornih vozil družbenih pravnih oseb 

• Z ukinitvijo enega spornih členov Zakona je omogočena vožnja tovornih vozil v 
družbeni lasti tudi na relaciji prek 200 km 

Upoštevajoč sklepe Zvezne- 
ga zbora Skupščine SFRJ 26. 
junija 1980 je Zvezni izvršni 
svet pripraviMn poslal Skup- 
ščini SFRJ v obravnavo Pred- 
log za izdajo zakona o spre- 
membi in dopolnitvi Zakona o 
omejevanju uporabe in vožnje 
potniških in drugih motornih 
vozil, z Osnutkom zakona (AS 
305). 

Omenjeni sklep Zveznega 
zbora je bil sprejet po obrav- 
navi zahteve Ustavnega sodi- 
šča Jugoslavije, da se preizku- 
sijo nekatere sporne določbe 
tega Zakona. Gre predvsem za 
4. člen s katerim je predpisana 
prepoved vožnje tovornim mo- 
tornim vozilom družbenih 
pravnih oseb na relaciji, ki je 
daljša kot 200 km od sedeža 
družbene pravne osebe oziro- 

ma od sedeža njegove delovne 
enote ali delovnega področja, 
če je prevoz namenjen za last- 
ne potrebe. Na to določbo je 
prispelo na Ustavno sodišče 
več vlog, na njeno ustavnost 
pa se je prva pritožila kmetij- 
ska zadruga iz vasi Trupale pri 
Nišu. 

Zakonodajno-pravna komi- 
sija Zveznega zbora je ocenila, 
da je podlaga za spremembo 
in dopolnitev omenjenega za- 
kona, izhajajoč iz načela, ki je 
določen v ustreznih ustavnih 
določbah, po katerih so na 
enotnem jugoslovanskem trgu 
delovni' ljudje in organizacije 
združenega dela enakopravni 
pri opravljanju dejavnosti in 
pridobivanju dohodka. Iz tega 
izvira, da so s prepovedjo vož- 
nje lastnih tovornih vozil na re- 

lacijah prek 200 km prišle ne- 
katere organizacije v neenako- 
praven položaj pri pridobiva- 
nju dohodka. 

Osnutek zakona sedaj pred- 
laga odpravo spornega 4. čle- 
na, tako da bi bila prepoved 
vožnje tovornih motornih vozil 
družbenih pravnih oseb na re- 
lacijah, ki so daljše kot 200 km, 
ukinjena. 

Osnutek zakona predlaga 
tudi dopolnitev obstoječega 3. 
člena tega Zakona. S to dopol- 
nitvijo so posebej izvzeti od 
prepovedi uporabe vožnje v 
določenih dneh tudi pothiški 

avtomobili in motorna kolesa, 
ki imajo registrsko tablico teri- 
torialne obrambe (TO). Vendar 
se s to spremembo praktično 
ne razširja število vozil, ki so 
izjeme pri prepovedi uporabe v 
določenih dneh, saj so ta vozi- 
la tudi do zdaj bila izločena iz 
tega, ker so imela registrsko 
tablico Jugoslovanska ljudska 
armada. Po novem Pravilniku 
o registraciji in zaznamovanju 
motornih in priklopnih vozil 
oboroženih sil SFRJ pa vozila 
teritorialne obrambe ne bodo 
imela več registrske tablice z 
oznako JLA, temveč z oznako 

seoo 

teritorialne obrambe (TO). 
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OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI X 
ZAKONA O OMEJITVI UPORABE IN VOŽNJE OSEBNIH O 
IN DRUGIH VOZIL - AS 305 S QC 
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Krajevne skupnosti ne bodo plačevale 

prometnega davka pri nakupu 

gradbenega materiala - 

• Če uporabijo sredstva iz samoprispevka bodo lahko tudi majhne krajevne 
skupnosti, ki nimajo gradbenih enot, neposredno kupovale gradbeni material za 
svoje potrebe brez plačevanja prometnega davka 

Krajevne skupnosti lahko 
brez plačevanja prometnega 
davka kupujejo material za re- 
produkcijo oziroma gradbeni 
material za gradnjo cest, vodo- 
vodov, kanalizacij, plinovodov, 
elektrifikacij ali drugih komu- 
nalnih ali podobnih objektov 
na svoj m področju, če za ta 
nakup uporabljajo sredstva sa- 
moprispevka občanov. 

To je temeljno in edino do- 
polnilo predloženega Osnutka 
zakona o spremembi in dopol- 
nitvi zakona o obdavčevanju 
proizvodov in storitev v pro- 
metu (AS 303), ki ga je Zvezni 
izvršni svet poslal v obravnavo 
v Skupščini SFRJ. 

BOLJŠI POGOJI ZA 
SAMOSTOJNO 
IZVAJANJE DEL 

Po tej dopolnitvi lahko kra- 
jevne skupnosti nabavljajo 
gradbeni material, s tem da 
dajo predpisano izjavo in z vo- 
denjem predpisane evidence, 
brez plačevanja prometnega 
davka in da porabijo ta mate- 
rial pri izvajanju gradbenih del. 

Temeljni razlog zaradi kate- 
rega je prišlo do dopolnitve 
Zakona o obdavčevanju proiz- 
vodov in storitev v prometu je, 
kot je rečeno v obrazložitvi za- 
kona, da se ekonomsko slabše 
krejevne skupnosti oprostijo 
plačevanja prometnega davka 
pri nakupu gradbenega mate- 
riala, ki ga uporabljajo za 
gradnjo posameznih objektov 
v lastni režiji. 

To velja v glavnem za revnej- 
še vaške krajevne skupnosti, 
katerih infrastruktura je naj- 
bolj nerazvita in ki za gradnjo 
objektov skupnega pomena, 
razen denarnega deleža, uva- 
jajo tudi samoprispevek v de- 
lovni moči. Takšen način sa- 
moprispevka se nanaša pred- 
vsem na popravila cest, grad- 
njo stez, prehodov čez potoke, 
igrišč in podobno. 

Takšne krajevne skupnosti 
nimajo pogojev niti možnosti, 
da ustanovijo gradbeno enoto, 
ki naj bi bila registrirana pri 
sodišču in po veljavnih predpi- 
sih plačujejo prometni davek 
pri nakupu gradbenega mate- 
riala. 

Z druge strani pa v razvitih 
krajevnih skupnostih občani, 
ki združujejo sredstva s samo- 
prispevkom, ne izvajajo del v 
lastni režiji, ampak najamejo 
gradbene ali podobne organi- 
zacije združenega dela, ki po 
določbah Zakona o obdavče- 
vanju proizvodov in storitev v 
prometu ne plačujejo promet- 
nega davka pri nakupu grad- 
benega materiala. 

BREZ 
POMEMBNEJŠEGA 
ZMANŠANJA 
TEMELJNEGA 
PROMETNEGA DAVKA 

Takšno obravnavanje .kra- 
jevnih skupnosti v predpisih o 
obdavčevanju proizvodov in 
storitev v prometu, je poudar- 

jeno v obrazložitvi, ne ustreza 
doseženi stopnji družbenoe- 
konomskega razvoja. Zaradi 
tega je predloženo, da se ob- 
stoječi zakonski predpis do- 
polni in na ta način omogoči 
tudi krajevnim skupnostim, ki 
nimajo gradbenih enot, da ku- 
pujejo gradbeni material brez 
plačevanja prometnega davka. 

Ker samostojna dela izvajajo 
samo revnejše vaške krajevne 
skupnosti in to tista, ki jih ob- 
čani lahko opravljajo brez po- 
membnejšega angažiranja me- 
hanizacije in strokovne delov- 
ne sile, ni treba pričakovati po- 
membnejšega zmanjšanja te- 
meljnega prometnega davka, 
ki je namenjen proračunu fe- 
deracije in proračunom repu- 
blik in pokrajin, je prav tako 
poudarjeno v obrazložitvi 
Osnutka zakona. 

oosaooseosoieoeoeoso «000090600 
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OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMB! IN DOPOLNITVI v 
ZAKONA O OBDAVČEVANJU PROIZVODOV IN X 
STORITEV V PROMETU - AS 303 

Federacija prevzema odplačilo dela 

posojila za graditev hidrosistema »Ibar- 

Lepenac« 

® Federacija bo vrnila Narodni banki za obnovo in razvoj neodplačani del posojila 
v vrednosti 43 milijonov dolarjev, obresti in druge obveznosti, ki izvirajo iz 
Pogodbe o posojilu 

® Sredstva za plačevanje anuitet bodo zagotovljena vsako leto v proračunu 
federacije - do leta 2000 

Mednarodna banka za ob- 
novo ih razvoj iz VVashingtona 
je leta 1971 odobrila naši drža- 
vi posojilo 45 milijonov dolar- 
jev za gradnjo hidrosistema 
»Ibar - Lepenac«. Po pogodbi 
o posojilu, ki je bila takrat pod- 
pisana bi morali dela na tem 
objektu končati do konca leta 

1976. Vendar pa zaradi števil- 
nih težav ta projekt še vedno ni 
končan.> Po podatkih Medna- 
rodne banke (iz leta 1979) je 
ostalo neizkoriščenih okrog 9 
milijonov dinarjev. 

Do sredine leta 1979 je po- 
djetje »Ibar - Lepenac« oziro- 
ma SAP Kosovo odplačala pet 

anuitet, toda z velikimi napori 
in težavami. Vendar so se za 

odplačilo šestega odplačila 
pojavile nepremostljive težave 

»aooooaeoooooiooooo&eoeccoooooaoooooaeooi! 
§ OSNUTEK ZAKONA O OBVEZNOSTI, KI JO PREVZEMA 

FEDERACIJA ZA ODPLAČILO ZUNANJEGA POSOJILA KI 
JE BILO ČRPANO ZA GRADITEV HIDROSISTEMA 

g »IBAR - LEPENAC« - AS 300 
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in je bil dosežen dogovor, da 
prevzame federacija plačeva- 
nje tega obroka. 

Ker je bil dosežen dogovor, 
da ostanek posojila prav tako 
vrne federacija, je Zvezni izvrš- 
ni svet pripravil Predlog zako- 
na o obveznosti, ki jo prevza- 
me federacija za odplačilo zu- 
nanjega posojila, ki je bilo čr- 
pano za graditev hidrosistema 
»ibar - Lepenac« (AS - 300). 
Osnutek zakona je bil poslan v 

obravnavo Skupščini SFRJ, 
njegovo sprejetje pa je v pri- 
stojnosti Zbora republik in po- 
krajin. 

PREVZEMANJE 
OBVEZNOSTI 

Osnutek zakona predvideva, 
da federacija prevzame obvez- 
nost odplačila neplačanega 
dela posojila v znesku 43 mili- 

jonov dolarjev, do končnega 
izplačila, začenši s 1. novem- 
brom 1979. Federacija prevze- 
ma tudi obveznost plačevanja 
obresti in drugih obveznosti, ki 
izvirajo iz Pogodbe o posojilu 
za graditev hidrosistema »Ibar 
- Lepenac«. 

Sredstva za plačevanje anui- 
tet omenjenega posojila bodo 
zagotovljena vsako leto, do 
končnega odplačila (leta 

2000), v proračunu federacije. 
Za leto 1979 so sredstva zago- 
tovljena z rebalansom prora- 
čuna federacije, s čemer je bil 
izplačan šesti obrok polletne 
anuitete. 

Z veljavnostjo tega zakona 
preneha veljati subsidiarna 
pogodba, sklenjena 15. aprila 
1971 med SFRJ in podjetjem 
za graditev in izkoriščanje hi- 
drosistema »Ibar - Lepenac« v 
ustanavljanju. 

ANALIZE I N I OCENE 

  - a _   
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področju osebnih dohodkov se uspešno 

uresničuje   

© Delež osebnih dohodkov v čistem dohodku s@ iz leta v leto zmanjšuje in je leta 
1979 znaša! 51,6 odstotka 

© Realni osebni dohodki so do leta 1978 naraščali hitreje kot produktivnost dela, 
lani pa je bila rast produktivnosti dela hitrejša, upadla pa je rast realnega 
osebnega dohodka na delavca 

© Velike razlike pri osebnih dohodkih med posameznimi panogami povzročajo 
ugodnejši položaj nekaterih panog v primarni delitvi 

© V prvih treh mesecih letos so se sredstva za akumulacijo in rezerve povečata 
za 80 odstotkov, sredstva za osebne dohodke in skupno porabo pa za 23 
odstotkov , % . . . . ... 

m Zaradi velike rasti življenjskih stroškov (27 odstotkov) so osebns dohodki v 
omenjenem obdobju za 8 odstotkov nižji kot v enakem obdobju lani 

Z lanskimi organiziranimi 
dejavnostmi in ukrepi na po- 
dročju razporejanja dohodka 
in delitve osebnih dohodkov 
so bile uspešno odpravljene 
neusklajenosti pri gibanjih 
osebnih dohodkov in produk- 
tivnosti dela, do kakršnih je 
prišlo v prvih letih uresničeva- 
nja družbenega plana Jugosla- 
vije za obdobje 1976. do 1980. 
Te pozitivne težnje so se nada- 
ljevale tudi v prvih mesecih le- 
tos. 

To je osrednje mnenje Zvez- 
nega izvršnega sveta, ko je 
obravnaval Poročilo o uresni- 
čevanju politike na področju 
osebnih dohodkov v letu 1979 
in na začetku leta 1980. Ome- 
njeno Poročilo je Zvezni izvrš- 
ni svet poslal v obravnavo in 
sprejetje Skupščini SFRJ. 

Poročilo poudarja, da je v 
obdobju od 1976. do 1979. leta 
ustvarjena precejšnja nomi- 
nalna rast celotnega prihodka 
in dohodka družbenega go- 

spodarstva. Na to je vplivala 
rast proizvodnje in storitev in 
tudi rast cen. Težnje narašča- 
nja so se nadaljevale tudi lani. 

Osrednja značilnost pri raz- 
porejanju dohodka vsega go- 
spodarstva lani je, da se je 
zmanjšala rast sredstev za za- 
dovoljevanje splošnih družbe- 
nih in skupnih potreb v primer- 
javi s prejšnjimi leti srednje- 
ročnega obdobja. To je vseka- 
kor plod ukrepov, ki so jih 
sprejele družbenopolitične 
skupnosti, da bi obveznosti iz 
dohodka in osebnih dohodkov 
uskladile z materialnimi mož- 
nostmi gospodarstva. 

Počasnejša rast 
sredstev za osebne 
dohodke 

Pri lanski delitvi čistega do- 
hodka temeljnih organizacij 
združenega dela se kaže, da so 
čisti osebni dohodki naraščali 
precej počasneje kot sredstva 

za skupno porabo. Delež oseb- 
nih dohodkov v čistem dohod- 
ku se iz leta v leto zmanjšuje. 
Leta 1976 je znašal 58,1 od- 
stotka, leta 1979 pa le še 51,6 
odstotka. Ob tem pa so organi- 
zacije združenega dela name- 
nile iz čistega dohodka več 
sredstev za akumulacijo in raz- 
širitev materialnih temeljev de- 
la, saj so ta sredstva naraščala 
nekoliko hitreje kot sredstva 
za osebne dohodke in skupno 
porabo. To pa je bil eden te- 
meljnjih ciljev Resolucije o 
uresničevanju družbenega 
plana za leto 1979. 

Po globalnih kazalcih gibanj 
osebnih dohodkov in skupne 
porabe ter ustvarjenega do- 
hodka in čistega dohodka za 

leto 1979 je mogoče sklepati, 
da so bila ta gibanja skladnej- 
ša v gospodarstvu kot v druž- 
benih dejavnostih. 

Poročilo nadalje pravi, da so 
realni osebni dohodki vse do 
leta 1979 naraščali hitreje od 
produktivnosti dela. Lani pa je 
bila hitrejša rast produktivno- 
sti dela, medtem ko je upadel 
realni osebni dohodek na de- 
lavca. 

Povprečen osebni dohodek 
je leta 1979 znašal 6.113 dinar- 
jev. Delavci v gospodarstvu Ju- 
goslavije so lani zaslužili pov- 
prečno 5.928 dinarjev meseč- 
no, v negospodarstvu pa 7.087 
dinarejv. Najnižji osebni do- 
hodki so bili lani v gostinstvu 
in turizmu, v kmetijstvu in ri- 

>seo»soeo6oeoo6«»90oi9eo 

POROČILO O URESNIČEVANJU POLITIKE NA 
PODROČJU OSEBNIH DOHODKOV V LETU 1979 IN NA 
ZAČETKU LETA 1980 
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bistvu. 
Po doseženi ravni povpreč- 

nega osebnega dohodka so bi- 
li lani na prvih mestih liste o 
višini osebnih dohodkov de- 
lavci s' področja finančnih in 
drugih storitev (8.194 dinar- 
jev), nadalje družbenopolitič- 
nih skupnosti, izobraževanja 
in kulture, zdravstva in social- 
nega varstva, medtem ko so na 
zadnjih mestih delavci v go- 
stinstvu in turizmu (5.203 di- 
narjev). 

Velike razleke 
med osebnimi dohodki 

Primerjava med gospodar- 
skimi panogami v okviru go- 
spodarskih področij pokaže, 
da so imeli največje osebne 
dohodke delavci, zaposleni v 
organizacijah cevovodnega 
transporta (10.748 dinarjev), 
nadalje na področju projek- 
tantskih in podobnih storitev, v 
proizvodnji nafte in plina ter 
zunanji trgovini, medtem ko so 
najmanj zaslužili delavci v pro- 
izvodnji prediv in taknin, us- 
njene obutve in galanterije, 
proizvodnji nekovin in na po- 
dročju osebnih storitev. 

Razlike med osebnimi do- 
hodki posameznih panog, ka- 
kor pravi Poročilo, niso nasta- 
le le zaradi razlik pri delu in 
rezultatih dela, temveč nanje 
vpliva tudi ugodnejši položaj 
nekaterih panog v primarni de- 
litvi in hitrejša rast cen na po- 
dročju storitvenih dejavnosti. 

Visoka rast nominalnih 
osebnih dohodkov in življenj- 
skih stroškov je povzročila 
prekategorizacijo precejšnje- 
ga števila delavcev v skupine 
dela in nalog z višjimi osebni- 
mi dohodki. To se je posebej 
dogajalo v republikah in po- 
krajinah z relativno nižjimi 
osebnimi dohodki: 

Lani je več kot 42 odstotkov 
delavcev v Jugoslaviji preje- 
malo osebne dohodke v višini 
od 4.500 do 7.000 dinarjev.. 

Razpon med najnižjimi in 
najvišjimi čistimi osebnimi do- 
hodki je znašal v največjem 
številu organizacij združenega 
dela (pri več kot 80 odstotkih) 
največ do 1:3,9. Poročilo pa 
dodaja, da se je v več kot 200 
organizacijah združenega dela 
ra razpon gibal tudi do 1:9, pa 
tudi več. 

Posebno pozornost Poročilo 
namenja kategorijam delav- 
cev, ki prejemajo osebne do- 
hodke mimo družbenih meril. 
Gre za trgovske potnike, pred- 
stavnike, zastopnike in podob- 
no, ki imajo visoke osebne do- 
hodke, dnevnice >za službena 
potovanja, nadomestila za 
uporabo zasebnih avtomobi- 
lov za službene potrebe, repre- 

zentanco in druga nadomesti- 
la. Tako je imela ta kategorija 
zaposlenih osebne prejemke 
od 30 do 70 tisoč:dinarjev me- 
sečno. Tako načini pridobiva- 
nja osebnih dohodkov in dru- 
gih prejemkov pa so nezdružl- 
jivi z načeli delitve po delu in 
rezultatih dela. 

Lani je več kot 1.600 organi- 
zacij združenega dela s po- 
dročja gospodarstva, ki zapo- 
slujejo nad 337.000 delavcev, 
poslovalo z izgubami. V teh 
kolektivih je povprečen ose- 
ben dohodek znašal 5.157 di- 
narjev . Istočasno pa je v orga- 
nizacijah združenega dela 
družbenih dejavnosti, ki so za- 
beležile izgube, povprečni 
osebni dohodek lani dosegel 
6.374 dinarjev. 

Delitev ni v skladu z 
rezultati poslovanja 

Čeprav so bili osebni dohod- 
ki »izgubarjev« v globalu nižji 
od osebnih dohodkov delav- 
cev v organizacijah, ki so 
uspešno poslovale, je očitno, 
da je bila v nekaterih panogah 
delitev dohodka povsem v nes- 
kladju z rezultati poslovanja. V 
elektrogospodarstvu, proiz- 
vodnji barvnih kovin, ladjedel- 
ništvu, ribištvu in še nekaterih 
panogah so na primer, kljub 
negativnim rezultatom poslo- 
vanja, lani izplačali višje oseb- 
ne dohodke od povprečja za- 
poslenih v gospodarstvu. 

Republike in pokrajine so 
izvedle obsežne akcije, da bi 
pri odločanju o zaključnih ra- 
čunih za leto 1979 v temeljnih 
organizacijah združenega dela 
zagotovili doslednejše izvaja- 
nje družbeno dogovorjene po- 
litike razporejanja čistega do- 
hodka. S tem bi se povečala 
sredstva za razširitev material- 
nih temeljev združenega dela. 
To je zahtevala tudi Resolucija 
za leto 1980, po kateri so izpla- 
čana sredstva po zaključnih 
računih za lani sestavni del 
mase osebnih dohodkov za le- 
to 1980. 

V mnogih temeljnih organi- 
zacijah združenega dela so na 
zborih delavcev podrobneje 
pregledali rezultate poslova- 
nja, razporejanje dohodka, či- 
stega dohodka in gibanje 
osebnih dohodkov. 

Sele po teh analizah so spre- 
jeli končne odločitve o razpo- 
rejanju čistega dohodka v 
skladu s sprejetimi programi in 
dogovorjeno politiko. 

Tudi v občinskih skupščinah 
so analizirali razporejanje či- 
stega dohodka v organizacijah 
združenega dela, ki so preko- 
račile dogovorjena izplačila 
osebnih dohodkov. V večini 
primerov so takim organizaci- 

jam priporočili, naj osebne do- 
hodke uskladijo z merili sa- 
moupravnih splošnih aktov. V 
manjšem številu primerov pa 
so spf-feSMi postopek za spre- 
jetje začasnih ukrepov varstva 
samoupravnih pravic in druž- 
bene lastnine. 

Veliko pozornost so v obči- 
nah namenili izvajanju politike 
delitve v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela, ki imajo 
visoke osebne dohodke in pri- 
dobivajo dohodek v ugodnej- 
ših pogojih. V določenem delu 
organizacij je to povzročilo 
zmanjšanje razponov in upo- 
časnjeno rast osebnih dohod- 
kov. Poročilo pa tudi opozarja, 
da so še temeljne organizacije 
združenega dela, ki kljub viso- 
kim dohodkom ne upočasnju- 
jejo njihove rasti glede na rast 
osebnih dohodkom ne upo- 
časnjujejo njihove rasti glede 
na rast osebnih dohodkov v 
gospodarstvu, nekatere pa so 
to storile samo simbolično. 

Analiza zaključnih 
računov 

V občinah so maja letos prav 
tako analizirali delitev čistega 
dohodka in gibanje osebnih 
dohodkov ter sredstev za 
skupno porabo po zaključnih 
računih za lani. Na temelju teh 
analiz so sprejeli ukrepe proti 
vsem organizacijam združene- 
ga dela, za katere so ugotovili, 
da mimo vseh ukrepov in pri- 
zadevanj, svoje delitve niso us- 
kladile z dogovorjeno politiko. 

Organi družbenopolitičnih 
skupnosti, gospodarskih zbor- 
nic in samoupravnih intere- 
snih skupnosti so v nekaterih 
primerih naredili analizo gi- 
banj osebnih dohodkov delov- 
nih skupnosti in organizacij 
združenega dela, ki opravljajo 
storitve za njih. Istočasno pa 
precejšnjo število teh organov 
ni analiziralo osebnih dohod- 
kov svojih delavcev, saj so na 
ustaljen način sprejeli in odo- 
brili njihov obseg. 

Z akcijami družbenopolitič- 
nih organizacij in samouprav- 
nih organov naj bi dosegli, da 
bi vsi delavci v organizacijah 
združenega dela ocenili ravna- 
nje pri razporejanju čistega 
dohodka. Na.temelju teh cen 
pa sprejeli odločitve, ki bi za- 
gotovile izvajanje družbeno 
dogovorjene politike na tem 
področju. 

Letos je bila dejavnost na 
področju izvajanja Resolucije 
o politiki uresničevanja druž- 
benega plana pri delitvi do- 
hodka, osebnih dohodkov in 
sredstev za skupno porabo v 
prvem trimesečju usmerjena 
predvsem na pripravo in spre- 
jetje dogovorov, programov 

ukrepov in dejavnosti ter dru- 
gih dokumentov. 

Pri pripravi omenjenih doku- 
mentov so v organizacijah 
spoštovali temeljne postavke 
Resolucije, in sicer, da celotni 
osebni dohodki v organizaci- 
jah združenega dela s področ- 
ja gospodarstva lahko nara- 
ščajo za 5 odstotkov počasne- 
je od rasti dohodka, v družbe- 
nih dejavnostih za 7, v delov- 
nih skupnostih bank in drugih 
finančnih organizacij, samou- 
pravnih interesnih skupnostih, 
v poslovnih združenjih in zbor- 
nicah, družbenopolitičnih or- 
ganizacijah in organizacijah 
združenega dela trgovine na • 
debelo, v zunanji trgovini, 
elektrogospodarstvu in na po- 
dročju projektiranja pa do 8 
odstotkov pod rastjo dohodka 
gospodarstva. 

Ugodni rezultati delitve 
v letu 1980 

Kažejo se že prvi ugodni re- 
zultati sprejetja omenjenih do- 
kumentov. V prvem trimesečju 
letos so bila namreč, primerja- 
no z enakim obdobjem lani, 
dosežena pozitivna gibanja in 
ugodnejša razmerja pri razpo- 
rejanju čistega dohodka. Delež 
sredstev za akumulacijo in re- 
zervna sredstva so se v struk- 
turi razporejenega čistega do- 
hodka v primerjavi z deležem 
osebnih dohodkov in skupno 
porabo povečala od 15,8 na 
21,6 odstotka. 

Pri povečanju čistega do- 
hodka za 32 odstotkov so se v 
organizacijah združenega dela 
s področja gospodarstva po- 
večali osebni dohodki in sred- 
stva za skupno porabo za 23 
odstotkov, medtem ko je bila 
za akumulacijo in rezerve na- 
menjenih kar 80 odstotkov več 
sredstev. 

V organizacijah združenega 
dela družbenih dejavnosti v 
prvih treh mesecih letos prav 
tako beležijo ugodne rezultate 
pri delitvi. Hitreje kot prej je 
naraščal tisti del čistega do- 
hodka, ki je namenjen za razši- 
ritev materialnih temeljev dela 
in za rezerve. 

Po oceni Zveznega zavoda 
za statistiko je v prvih treh me- 
secih letos znašal čisti čisebni 
dohodek delavca povprečno 
6.516 dinarjev ali za 17 odstot- 
kov več kot v enakem obdobju 
lani. Povprečni osebni doho- 
dek v gospodarstvu je dosegel 
6.315 dinarjev, v družbenih de- 
javnostih pa 7.516 dinarjev. 
Poleg tega je bila počasnejša 
rast povprečnega osebnega 
dohodka v negospodarskih 
dejavnostih, če jih primerjamo 
z gibanji v gospodarstvu. 
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Poročilo omenja, da bodo 
kljub visoki rasti življenjskih 
stroškov (za 27 odstotkov), 
realni osebni dohodki v tem 
obdobju za 8 odstotkov nižji 
kot v enakem obdobju lani. 

Na uresničevanje družbeno 

dogovorjene politike delitve 
osebnih dohodkov pa bi letos 
lahko negativno vplivala neu- 
godna gibanja na drugih po- 
dročjih kot so gibanja na po- 
dročju cen, skupne in splošne 
porabe in podobno. Zaradi te- 

ga je nujno potrebno usklaje- 
no in učinkovito izvajanje sta- 
bilizacijske politike na vseh 
področjih družbenoekonom- 
skega življenja: ' 

Da bi zagotovili izvajanje do- 
govorjene politike razporeja- 

nja dohodka in delitve sred- 
stev za osebne dohodke v 
vsem letu, se nadaljuje inten- 
zivno dopolnjevanje in razvija- 
nje sistema delitve, pri kate- 
rem so temeljno načelo rezul- 
tati dela. 

Stabilizacijski ukrepi se morajo razširiti na 

vsa področja socialnega razvoja 

© Na področju socialne politike so doseženi pomembni uspehi, precej pa so se 
razviti tudi njeni materialni temelji 

@ V obdobju od leta 1976 do 1979 so sredstva za življenjski standard povprečno 
letno naraščala za 6,4 odstotka in so bila nekoliko večja od rasti narodnega 
dohodka, ki je dosegel 6,2 odstotka 

# V enakem obdobju so realni osebni dohodki naraščali hitreje od produktivnosti 
dela, vendar je leta 1979 prišlo do njihove stagnacije, letos pa tudi do upadanja 

© Povečanje zaposlenosti je eden temeljnih pogojev povečevanja celotne 
družbene produktivnosti in izboljšanja ekonomskega in socialnega položaja 
delovnih ljudi 

• V družinskih proračunih gospodinjstev z nizkimi osebnimi dohodki je struktura 
izdatkov bistveno manj ugodna od povprečne porabe, saj te družine namenjajo za 
prehrano 60 odstotkov vseh prejemkov 

© Povečati se mora odgovornost zdravstvenih delavcev, ki odločajo o delovni 
zmožnosti zaposlenih, da bi se zmanjšalo število neupravičenih bolniških 
izostankov , 

Zvezni komite za delo, 
zdravstvo in socialno politiko 
je, v sodelovanju z Zveznim za- 
vodom za družbeno planira- 
nje, zveznimi sekretariati za fi- 
nance, za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve ter s Sve- 
tom Zveze sindikatov Jugosla- 
vije, pripravil Informacijo o ne- 
katerih aktualnih vprašanjih 
socialnega razvoja v ekonom- 
sko stabilizacijski politiki. 
Inormacijo so dobili v obrav- 
navo delegati Skupščine 
SFRJ. To gradivo dejansko 
realizira sklepe Zveznega 
izvršnega sveta, ko je 2. junija 
zahteval sprejetje nujnih ukre- 
pov, ki bi bolj uskladili eko- 
nomski in socialni razvoj. 

Sestavljalci Informacije so 
upoštevali, da so skoraj v celo- 
ti za urejanje tega področja 
pristojne republike in pokraji- 
ni, občine in organizacije 
združenega dela. Zaradi tega 
gradivo namenja osrednjo po- 
zornost ukrepom, ki jih mora 
sprejeti federacija. Nadalje jih 
morajo razčleniti republike in 
pokrajini, ki morajo same do- 
ločiti in sprejeti ukrepe o ra- 
zvojni politiki in doslednem 
izvajanju sistema. 

RAZVITI MATERIALNI 
TEMELJI SOCIALNE 
POLITIKE 

Informacija poudarja, da so 
na področju socialne politike 
doseženi pomembni uspehi, ki 
se kažejo predvsem v krepitvi 
mesta in vloge organizacij 
združenega dela, krajevnih in 
samoupravnih skupnosti na 
tem področju, precej je razvita 
svobodna menjava dela, širše 
pa je tudi samoupravno plani- 
ranje in programiranje social- 
nega razvoja. Z namenjanjem 
pomembnega dela dohodka za 
zadovoljevanje socialnih po- 
treb je tudi bistveno izboljšana 
materialna osnova socialne 
politike. V obdobju od 1976. 
do 1979. leta so sredstva za 
življenjski standard povprečno 
letno naraščala za 6,4 odstotka 
in so tako bila nekoliko višja 
od rasti narodnega dohodka 
(6,2 odstotka). Sredstva za 
družbeni standard so narašča- 
la hitreje (7,6 odstotka), za 
osebno porabo pa počasneje 
(6,1 odstotka). Med različnimi 
območji pa so precejšnje razli- 
ke. Vzrok zanje je različna ra- 
ven gospodarske rasti posa- 

meznih krajev. V rasti osebne 
porabe, ki je dosegla 6,1 od- 
stotka, odpade velik delež na 
porast zaposlenosti, zadolže- 
vanje s potrošniškimi posojili, 
nadurno in dopolnilno delo. 
Visoka stopnja inflacije je tako 
prizadela predvsem družine z 
nizkimi prejemki. 

Splošna in skupna poraba 
ter druge obveznosti, ki se pla- 
čujejo iz dohodka, so precej 
visoke. Zaradi tega si naše go- 
spodarstvo prizadeva, da bi 
povečalo dohodek predvsem s 
povečevanjem cen in drugimi 
ugodnostmi pri pridobivanju 
dohodka. 

Informacija nadalje pravi, da 
morajo ukrepe stabilizacijske 
politike in devalvacije sprem- 
ljati kratkoročni in dolgoročni 
ukrepi na področju socialnega 
razvoja. Izrazitih nesorazmerij 
na primer ni mogoče reševati z 
omejevanjem določenih oblik 
porabe, prav tako pa plačilni 

deficit s tujino ne bo zmanjšan 
brez večje opore in stimulira- 
nja razvoja domačih rezerv. 

■Vse to dokazuje, da sta eko- 
nomski in socialni razvoj med 
seboj odvisna. 
OSEBNI DOHODKI IN 
SKUPNE POTREBE 

Od leta 1976 do 1979 so real- 
ni osebni dohodki naraščali hi- 
treje od produktivnosti dela. 
Rast osebnih dohđdkov je zna- 
šala 3,2 odstotKa, produktiv- 
nost dela pa 2,7 odstotka. 
Ukrepi, sprejeti lani, so pov- 
zročili stagnacijo osebnih do- 
hodkov, ki se nadaljuje tudi le- 
tos. Zaradi tega je Zvezni izvrš- 
ni svet tudi predlagal spre- 
membo letošnje Resolucije, po 
kateri morajo osebni dohodki 
v družbenih dejavnostih nara- 
ščati počasneje od dohodka 
gospodarstva (za 9 odstotkov), 
medtem ko skupni prihodki za 
zadovoljevanje skupnih potreb 

INFORMACIJA O NEKATERIH AKTUALNIH VPRAŠANJIH 
SOCIALNEGA RAZVOJA V EKONOMSKO 
STABILIZACIJSKI POLITIKI 

»ecaosoioecciooeeceoooooeososou' 
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v masi ne smejo preseči 16- 
odstotne rasti. 

Te spremembe seveda za- 
htevajo sprejetje dopolnilnih 
ukrepov selektivne rasti oseb- 
nih dohodkov v republikah in 
pokrajinah. Pri taki stagnaciji 
je potrebna širša družbena ak- 
cija, da bi preprečili uravnilov- 
ko pri delitvi sredstev za oseb- 
ne dohodke. Posebej naj bi za- 
gotovili nižjo rast dohodka v 
organizacijah in panogah, ki 
poslujejo v ugodnih pogojih in 
lahko izplačujejo visoke oseb- 
ne dohodke, čeprav nanje ne 
vplivajo rezultati dela. 

Pri nadaljnjem uresničeva- 
nju stabilizacijske politike pa 
je, po mneju Informacije, ena 
od osrednjih nalog nadaljnje 
intenzivno delo pri izpopolnje- 
vanju sistema delitve dohodka, 
čistega dohodka in sredstev za 
osebne dohodke. Proizvodno 
delo mora dobiti ustrezen po- 
men. K urejanju delitve sred- 
stev za osebne dohodke pa 
morajo prispevati razviti med- 
sebojni odnosi delavcev v 
združenem delu. Ne nazadnje 
bo potrebno še bolj razviti tudi 
svobodno menjavo dela. 

Kar zadeva delovne organi- 
zacije, ki poslujejo z izgubami 
ali na meji rentabilnosti, naj re- 
publike in pokrajini, občine in 
organizacije združenega dela 
sprejmajo ustrezne ukrepe za 
določitev sanacijskih progra- 
mov na trajnejših temeljih. 
Izhodišče za njihovo pripravo 
mora biti analiza vzrokov iz- 
gub, možnosti usmerjanja dela 
sredstev v modernizacijo pro- 
izvodnje ter dohodkovno po- 
vezovanje temeljnih organiza- 
cij združenega dela v ustrez- 
nem reprodukcijskem pro- 
cesu. 

ZAPOSLOVANJE IN 
DELOVNA 
PRIZADEVNOST 

Povečanje zaposlenosti je 
eden temeljnih pogojev celot- 
ne družbene produktivnosti in 
izboljšanja ekonomskega in 
socialnega položaja delovnih 
ljudi. Vendar pa ekonomska 
stabilizacija zahteva umerje- 
nejšo gospodarsko rast tako v 
proizvodnji kot na področju in- 
vesticij. Mimo tega terja tudi 
omejevanje vseh oblik porabe. 
Zaradi tega je vsekakor po- 
trebno sprejeti nekatere nujne 
ukrepe. 

Republike in pokrajini naj bi 
predvsem zagotovile, da se bo 
rast zaposlenosti v družbenem 
sektorju gibala v določenih ok- 
virih. Ob tem pa morajo omo- 
gočiti angažiranje za delo spo- 
sobnega prebivalstva tudi zu- 
naj družbenega sektorja. Tu 
gre predvsem za osebno delo s 

sredstvi v lasti občanov, za 
ustanavljanje pogodbenih or- 
ganizacij združenega dela, ra- 
zlične oblike sodelovanja med 
zasebnimi proizvajalci in druž- 
benim sektorjem, delo v kme- 
tijstvu itd. 

V zadnjih desetih letih se je 
število zaposlenih v družbe- 
nem sektorju povečalo za več 
kot 2 milijona aii povprečno 
letno za 200.000 ljudi. Tudi v 
bodoče bo to temeljni dejavnik 
nadaljnjega razvoja proizvajal- 
nih sil. V največji meri je zapo- 
slenost naraščala z odpira- 
njem novih delovnih mest, pre- 
malo pa je bilo konkretnih ak- 
cij, da bi organizacije združe- 
nega deia stimulirali za pove- 
čevanje zaposlenosti z boljšim 
izkoriščanjem razpoložljivih 
zmogijivosti. 

Po drugi strani stagnira šte- 
viio zaposlenih v nekmetijskih 
dejavnostih zasebnega sektor- 
ja, saj je le okoli 300.000 lastni- 
kov obrtnih in drugih delavnic 
ter okoli 100.000 zaposlenih 
delavcev pri njih. Po ocenah se 
je v zadnjih 10 letih okoli 1,5 
milijona kmetov preselilo v 
mesta, medtem ko se z delom 
v zasebnem kmetijstvu ukvarja 
približno 2,5 milijona aktivnih 
kmetov. 

Za zagotovitev ustrezne rasti 
produktivne zaposlenosti v 
družbenem sektorju in za skla- 
dnejšo rast zaposlenosti v go- 
spodarskih in negospodarskih, 
dejavnostih bi bilo potrebno 
sprejeti odločne dopolnilne 
ukrepe za povečevanje zapo- 
slenosti v obrtni in storitveni 
dejavnosti. S selektivno davč- 
no politiko pa naj bi spodbujali 
razvoj zmogljivosti malega go- 
spodarstva v družbenem in za- 
sebnem sektorju. 

Vsestransko bo potrebno 
preučiti tudi spreminjanje eko- 
nomske strukture prebivalstva 
in ga prilagoditi potrebam na- 
še družbe. Stimulirali pa naj bi 
teritorialno in panožno giblji- 
vost sredstev družbene aku- 
mulacije ter delavcev, da bi na 
ta način zmanjšali razlike pri 
zaposlenosti med posamezni- 
mi območji. 

Informacija opozarja, da se 
morajo na področju zaposlo- 
vanja bolj angažirati osebna 
sredstva občanov. Večja priza- 
devnost je potrebna tudi v or- 
ganizacijah združenega dela, 
ki izvajajo investicijska dela v 
neuvrščenih deželah in v drža- 
vah v razvoju. Preučiti pa je 
potrebno še sedanji sistem 
materialne varnosti in pomoči 
v primerih začasne brezposel- 
nosti. 

Zelo pomembno je tudi 
vprašanje zaposlovanja kvalifi- 
ciranih in strokovnih kadrov. V 
skladu z reformo izobraževal- 

nega sistema je nujno potreb- 
no prilagoditi strukturo in ka- 
kovost kadrov aktualnim in 
perspektivnim potrebam zdru- 
ženega dela. S pravočasno 
prekvalifikacijo pa naj bi preu- 
smerili strokovne kadre, ki 
iščejo zaposlitev. 

PRESKRBLJENOST, 
CENE IN ZAŠČITA 
STANDARDA 

Zadnje mesece leta 1979 in v 
začetku letos je biio tržišče 
slabše preskrbljeno z nakate- 
rim blagom široke porabe, ki 
ima poseben pomen za živ- 
ljenjski standard prebivalstva. 
Pomanjkanje nekaterih arti- 
klov je med prebivalstvom tudi 
povzročilo psihozo negotovo- 
sti glede preskrbovanja, umet- 
no povpraševanje in ustvarja- 
nje zalog v gospodinjstvih. 

Za zagotovitev normalne 
preskrbe bo potrebno ugotovi- 
ti obseg potreb, porabe in za- 
log ter možnosti za zamenjavo 
uvoženih z domačimi surovi- 
nami. Republike in pokrajine 
morajo določiti bilance potreb, 
proizvodnje in porabe najnuj- 
nejših kmetijsko prehrambe- 
nih proizvodov (pšenice, mo- 
ke, koruze, sladkorja, olja in 
mesa). Z intervencijskim uvo- 
zom pa naj bi zagotovili količi- 
ne blaga, ki jih primanjkuje za 
osebno porabo. 

informacija poudarja, da 
morajo prometne in proiz- 
vodne organizacije združene- 
ga dela, družbenopolitične 
skupnosti in banke zagotoviti 
kontinuirano preskrbovanje 
prebivalstva s tistimi proizvodi, 
ki vplivajo na njihov življenjski 
standard. V plačilnih in deviz- 
nih pozicijah republik in po- 
krajin je potrebno zagotoviti 
dovolj možnosti za intervencij- 
ski uvoz. Hkrati pa je potrebno 
zaostriti vprašanje preskrbo- 
vanja s potrebnimi količinami 
energetskih goriv tako iz uvo- 
za (nafta) kot iz domačih virov 
(vse vrste trdih goriv in plin). 

Velika mesta in potrošniška 
središča se morajo tudi hitreje 
povezovati s proizvodnimi ob- 
močji, da bi zagotovili redno in 
dolgoročno preskrbovanje. 

Kar zadeva neugoden vpliv 
hitrejše rasti cen na kupno 
moč prebivalstva Informacija 
opozarja, da je potrebno po- 
spešiti delo pri pripravi Zakona 
o temeljih sistema cen in druž- 
beni kontroli cen, samouprav- 
no urejanje odnosov na po- 
dročju cen prek družbenega 
dogovarjanja in sporazumeva- 
nja, doseči večjo stabilnost 
maloprodajnih cen ter zagoto- 
viti večji vpliv delovnih ljudi in 
potrošnikov na odločanje o ra- 
sti cen. 

V družinskih proračunih je 
struktura izdatkov gospodinj- 
stev z nizkimi prihodki bistve- 
no manj ugodna od povprečne 
porabe. Ti proračuni nemenja- 
jo za prehrano blizu 60 odstot- 
kov vseh prejemkov-in so sred- 
stva za vse druge izdatke zelo 
omejena. Delavcem z nizkimi 
prejemki bi morali zaradi viso- 
ke rasti stroškov zagotoviti do- 
ločene olajšave s politiko dife- 
rencirane uporabe sredstev 
skupne porabe, s subvencioni- 
ranjem stanarin, selektivno 
politiko dajanja stanovanjskih 
posojil in izdvajanjem sredstev 
za skupne potrebe iz osebnih 
dohodkov. 

STANOVANJSKA 
GRADNJA 

Obseg stanovanjske gradi- 
tve ni bil tak kot je bilo načrto- 
vano. Kot vse kaže, bo zgraje- 
nih le okoli 80 odstotkov sta- 
novanj, ki so biia planirana v 
sedanjem družbenem planu. 
Načrtovanje na tem področju 
ni v dovolj veliki meri izhajalo 
iz planov organizacij združe- 
nega dela. Na tak položaj pa so 
vplivala tudi neusklajena go- 
spodarska gibanja, pomanjka- 
nje ključnih gradbenih mate- 
rialov ter premajhna učinkovi- 
tost udeležencev v stanovanj- 
ski graditvi. 

Če hočemo učinkoviteje 
izvajati dogovorjeno politiko 
na tem področju, bo najprej 
potrebno preskrbeti trg z 
osnovnimi gradbenimi mate- 
riali. Nadalje naj bi s kreditno, 
davčno in varčevalno politiko 
preusmerili del sredstev oseb- 
ne porabe na to podračje. Ob- 
čine naj bi čimprej sprejele ur- 
banistične in prostorske plane, 
organizacije združenega dela 
in samoupravne interesne 
skupnosti pa programe stano- 
vanjske gradnje, ki morajo biti 
prilagojeni materialnim in fi- 
nančnim možnostim. 

Smotrno bi tudi bilo, da bi 
republike in pokrajine sprejele 
zakone o financiranju stano- 
vanjske graditve, v občinah pa 
dogovore o višini in strukturi 
cen stanovanj. Potrebno pa bo 
določiti tudi dinamiko postop- 
nega prehajanja na ekonom- 
ske stanarine. 

ZDRAVSTVENA 
DEJAVNOST 

V minulem obdobju se je 
izboljšalo zdravstveno varstvo 
prebivalstva. V številnih krajih 
so zgradili veliko novih zdrav- 
stvenih objektov, varstvo pa 
zajema skoraj vse prebival- 
stvo. Za zdravstveno varstvo se 
zdaj namenja nekaj več kot 6 
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odstotkov narodnega do- 
hodka. 

Zaradi neustreznega plani- 
ranja razvoja v zdravstvu pa je 
prišlo do strukturnih nesora- 
zmerij. Omejena sredstva za 
zdravstvene potrebe lahko 
povzročijo mnoge težave, 
predvsem v organizacijah, ki 
imajo v strukturi odhodkov ve- 
lik delež materialnih stroškov. 

Po besedah Informacije bo 
potrebno sprejeti ukrepe za ra- 
cionalnejše in učinkovitejše 
organiziranje zdravstvene de- 
javnosti. Pri tem pa zagotoviti, 
da bo temeljna organizacija 
združenega dela postala odlo- 
čilen nosilec razvoja celotnega 
in še posebej preventivnega 

varstva. Preprečili naj bi medi- 
cinsko neupravičene bolniške 
izostanke in povečali odgovor- 
nost zdravstvenih delavcev, ki 
ocenjujejo delovno sposob- 
nost delavcev. 

Med drugimi ukrepi Infor- 
macija najprej predlaga, da bi 
samoupravne interesne skup- 
nosti, ko določajo cene zdrav- 
stvenih storitev, upoštevale se- 
lektivni pristop. Nadalje naj ne 
bi začeli graditi ali naj ne bi 
dogradili tistih zdravstvenih 
objektov, ki niso ključnega po- 
mena za zdravstveno varstvo. 
Prek sistema cen pa naj bi od- 
pravili naracionalno dolgo za- 
drževanje bolnikov v bolnišni- 
cah. 

Z novim srednjeročnim pia- 
nom bo potrebno preprečiti 
nastajanje novih strukturnih 
neusklajenosti, ter nadaljnje 
razširjanje pravic v zdravstve- 
nem varstvu. Natančneje bo 
potrebno določiti tudi merila 
za svobodno menjavo dela v 
zdravstvu. 

Na področjih drugih družbe- 
nih dejavnosti bo potrebno z 
ustreznimi ukrepi prilagoditi 
njihov razvoj realnim možno- 
stim in potrebam. Ko je prora- 
čunsko financiranje v teh de- 
javnostih zamenjalo pridobiva- 
nje dohodka, so bili uvedeni 
tudi posebni prispevki, ki so 
določena obveznost. Razen v 
pokojninsko invalidskem in 

zdravstvenem zavarovanju, te- 
meljnem izobraževanju in na 
področju otroških dodatkov, 
naj bi v vseh družbenih dejav- 
nostih v pretežni meri uveljavili 
načela svobodne menjave dela 
med uporabniki in izvajalci. 

Razvoj znanosti, posebej 
uporabne znanosti je eno stra- 
teških vprašanj, saj omogoča 
postopno osamosvojitev naše- 
ga gospodarstva od tehnolo- 
ške odvisnosti tujine. Razvoj 
znanosti je zaradi tega eden 
temeijnih pogojev za zmanjša- 
nje uvoza in povečevanje izvo- 
za oziroma za uspešnejše re- 
ševanje problemov plačilnega 
deficita s tujino. 

Zagotovitev pogojev za uspešnejše 

delovanje samoupravnega sodstva 

• Samoupravna sodišča so najpogosteje ustanovljena kot sodišča združenega 
dela, arbitraže in poravnalni sveti 

• Po sprejetju ustave je bilo doslej ustanovljenih 49 prvostopnih sodišč 
združenega dela in S sodišč na drugi stopnji 

• Sodišča združenega dela so leta 1978 rešila 53.239 od 63.898 zadev, kar je 
precej več kot leto prej 

• V 93 odstotkih primerov so predlagali začetek postopka delavci, po strukturi pa 
prevladujejo spori iz delovnega razmerja 

• Za počasno razvijanje samoupravnega sodstva so krivi nerazviti dohodkovni 
odnosi 

Proces družbene preobra- 
zbe pravosodja poteka po do- 
ločbah Ustave SFRJ, Zakona o 
združenem delu in po predpi- 
sih na področju pravosodja. 
Podružbljanje pa poteka pre- 
cej počasneje kot smo priča- 
kovali. Hitreje so bili namreč 
zagotovljeni pogoji za po- 
družbljanje kot pa dosežen cilj 
tega procesa. Zaradi tega je 
nujna širša družbena akcija. Z 
njo bi odpravili vzroke, ki zdaj 
zavirajo hitrejšo preobrazbo 
pravosodja v celoti in še pose- 
bej samoupravnega sodstva. 

Dejavnost 
samoupravnih sodišč 

To je temeljna ugotovitev 
Analize o položaju in proble- 
mih samoupravnega sodstva, 
ki jo je Zvezni izvršni svet po- 
slal v obravnavo Skupščini 
SFRJ. Poleg ocene položaja 
na tem pomembnem področju 
pravosodja prinaša Analiza tu- 
di ukrepe, ki bi jih bilo potreb- 
no sprejeti za uspešnejše delo- 
vanje samoupravnega sodstva. 

Ustava določa, da sodno 
funkcijo v enotnem sistemu 
oblasti in samoupravljanja de- 
lavskega razreda opravljajo re- 
dna sodišča kot organi držav- 
ne oblasti in samoupravna so- 
dišča. 

Po besedah Analize samou- 
pravna sodišča rešujejo tako 
spore iz družbenoekonomskih 
razmerij med organizacijami 
združenega dela, samouprav- 
nimi interesnimi skupnostmi 
kot tudi spore iz medsebojnih 
razmerij, ki jih delovni ljudje 
samostojno urejajo v organi- 
zacijah združenega dela. 

Praksa kaže, da se samou- 
pravna sodišča ustanavljajo 
najpogosteje kot sodišča zdru- 
ženega dela, arbitraže in po- 
ravnalni sveti. 

Temeljna naloga sodišč 
združenega dela je odpravlja- 

motenj v samoupravnih 

stopnih sodišč združenega de- 
Iš in 8 na drugi stopnji. Poseb- 
na sodišča, ki rešujejo spore 
na posameznih področjih 
družbenoekonomskih od- 
nosov (področja interesnega 
organiziranja), delujejo sedaj 
le v SR Sloveniji. V tej republiki 
se je najbolj uveljavilo poseb- 
no sodišče združenega dela 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja ter starostnega 
zavarovanja kmetov. Leta 1978 
je na primer to sodiščo obrav- 
navalo 398 zadev, lani pa že 
3.597 primerov. 

Samoupravne arbitraže, ki 
so pristojne za reševanje spo- 
rov iz samoupravnih razmerij v 
organizacijah združenega de- 
la, se še niso dovolj uveljavile. 
V SR Bosni in Hercegovini, SR 
Črni gori in SR,Hrvaški še niso 

sprejeli predpisov o ustanav- 
ljanju teh arbitraž. V drugih re- 
publikah in pokrajinah pa niso 
ustanovljene ali samo formal- 
no obstojajo. Za izboljšanje 
položaja na tem področju sod- 
stva bo, po mnenju Analize, 
potrebno določiti, v katerih 
primerih je, po določbah Zako- 
na o združenem delu, nujno 
potrebna arbitraža. 

Čeprav še ni na voljo podat- 
kov o organizaciji in delu po- 
ravnalnih svetov, izkušnje iz 
prejšnjega delovanja teh druž- 
benih organov kažejo, da je 
njihova dejavnost v mnogo- 
čem odvisna od organizirano- 
sti socialistične zveze. Doslej 
je edino na voljo podatek, da v 
SR Hrvaški deluje 26 poravnal- 
nih svetov v organizacijah 
združenega dela. 

nje M J O I ! IJ V đUIMUUpiClVIMII 
odnosih, urejanje teh odnosov 
in zagotavljanje pogojev za 
dograjevanje in utrjevanje sa- 
moupravnega sistema. Doslej 
je bilo ustanovljenih 49 prvo- 
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Težje delo sodišč 
združenega dela 

Sedanje teritorialno organi- 
ziranje sodišč združenega dela 
na ravni regionalnih skupnosti 
oziroma za območje več ob- 
čin, otežkoča delo teh sodišč 
in podaljšuje postopek. To do- 
kazuje tudi podatek, da so so- 
dišča leta 1978 reševala 24 od- 
stotkov primerov več kot 6 me- 
secev. 

Na sodiščih združenega de- 
la, kakor navaja Analiza, sodna 
funkcija ni profesionalna za- 
poslitev. Več kot 90 odstotkov 
sodnikov so namreč sodniki iz 
vseh družbenih poklicev, med 
njimi pa je največ kvalificiranih 
delavcev. 

Statistični podatki kažejo, 
da so prvostopna sodišča 
združenega dela v republikah 
in pokrajinah leta 1978 dobila 
63.898 zadev, medtem ko je 
znašalo njihovo število leto 
poprej 42.058. Leta 1978 so re- 
šila 53.239 zadev. Porast števi- 
la zade.v v letu 1978 je povzro- 
čila drugače določena pristoj- 
nost rednih sodišč, saj so sodi- 
šča združenega dela prevzela 
obravnavanje delovnih sporov. 
Sodišča združenega dela so 
razmeroma počasi- reševala 
posamezne zadeve (po več 
mesecev), saj mnoga sodišča 
niso bila kadrovsko usposob- 
ljena za sprotno reševanje veli- 
kega števila zadev, ki so jih 
dobila leta 1978. 

Veliko število 
delovnih sporov 

Leta 1978 so predlagali za- 
četek postopka pred sodišči 
združenega dela predvsem de- 
lavci (v 93,6 odstotka prime- 
rih), nadalje temeljne organi- 
zacije združenega dela, delov- 
ne skupnosti in družbeni pra- 
vobranilec samoupravljanja. V 
29 odstotkih primerov so zade- 
ve obravnavali na drugi stop- 
nji. 

Po strukturi sporov prevla- 
dujejo spori iz delovnega ra- 
zmerja, saj jih je kar 94,9 od- 
stotka. Taka struktura sporov 
terja tudi določen način dela 
sodišč in jih v mnogočem pri- 
bližuje specializiranim sodi- 

ščem za reševanje sporov za- 
radi posameznih kršitev pravic 
delavcev. 

Le v manjšem številu zadev 
lahko sodišča kreativno razvi- 
jajo samuopravne odnose ali 
pomagajo pri razreševanju 
družbenoekonomskih od- 
nosov v posameznih organiza- 
cijah. Nekatera sodišča zdru- 
ženega dela pa s preventivnim 
delovanjem prispevajo k 
zmanjševanju delovnih spo- 
rov, kar je splošna težnja. Če bi 
namreč ostala sedanja struk- 
tura sporov, bo to negativno 
vplivalo na temeljno funkcijo 
samoupravnih sodišč - na re- 
ševanje zahtevnejših statusnih 
sporov. 

Namesto dohodkovnih 
obligacijska razmerja 

Vzroke za počasno razvija- 
nje samoupravnega sodstva in 
preobrazbe pravosodne funk- 
cije v celoti, je potrebno po 
mnenju Analize poiskati v še 
nedograjanem sistemu zdru- 
ženega dela, posebej na po- 
dročju dohodkovnih odnosov. 
V mnogih organizacijah zdru- 
ženega dela se dohodkovna 
rezmerja namreč oblikujejo na 
klasičnih obligacijskih razmer- 
jih. Zaradi tega sodišča zdru- 
ženega dela rešujejo le malo 
sporov iz dohodkovnih od- 
nosov v organizacijah združe- 
nega dela. Namesto njih pre- 
vladujejo kupoprodajna ra- 
zmerja, ki sodijo v pristojnost 
gospodarskih ali temeljnih so- 
dišč. To pa je tudi eden vzro- 
kov, da v organizacijah zdru- 
ženega dela ne delujejo samo- 
upravne arbitraže, čeprav nji- 
hovo ustanavljanje predvide- 
vajo samoupravni splošni akti. 

Tudi v družbenih dejavno- 
stih niso v celoti zaživeli do- 
hodkovni odnosi na načelih 
svobodne menjave dela. V veli- 
kem številu primerov je tako 
pri oblikovanju sredstev za za- 
dovoljevanje osebnih in skup- 
nih potreb delavcev kot glede 
njihove porabe še prisotna ta- 
ko imenovana proračunska 
miselnost. Zaradi tega pa je tu- 
di premajhno zanimanje za 
ustanavljanje posebnih sodišč 
združenega dela v nekaterih 

najpomembnejših družbenih 
dejavnostih. 

Vzrok za počasen razvoj te- 
ga dela pravosodja je vsekakor 
tudi preskromno dojeta vloga 
samoupravnega sodstva pri 
uresničevanju ustavne kon-. 
cepcije organizacije združene- 
ga dela in krajevne skupnosti 
kot temeljnih celic političnega 
sistema. 

Tudi zakonodaja in zakono- 
dajne rešitve so vse preveč na- 
ravnane k sedanjim oblikam 
sodišč in je zato zožen prostor 
za delovanje samoupravnega 
sodstva. Mimo tega v družbeni 
zavesti prevladuje še vedno 
klasično gledanje na sodstvo, 
po katerem se spor reši z avto- 
riteto sodbe ali odločbe name- 
sto z odpravo vzrokov, ki ga je 
povzročil. Poleg tega pa so tu- 
di subjektivni odpori tehnome- 
nažerskih in birokratskih 
struktur proti tej novi obliki 
sodstva. 

Preventivno 
odpravljanje 
vzrokov sporov 

Za izboljšanje sedanjega po- 
ložaja na področju samo- 
upravnega sodstva bo potreb- 
no, kakor predlaga Analiza, 
večje angažiranje družbeno- 
političnih organizacij in drugih 
družbenih sil pri preventivnem 
odpravljanju vzrokov sporov. 
Organizacije združenega dela 
naj bi redno preučevale odlo- 
čitve sodišč združenega dela 
in o njih na zborih delovnih 
ljudi obveščale delavce. Po- 
trebno bo zaostriti tudi vpraša- 
nje odgovornosti posamezni- 
kov, poslovodnih in drugih or- 
ganov za škodo, ki nastane iz 
teh sporov. Istočasno pa bo 
potrebno izboljšati nuđenje 
pravne pomoči delavcem v or- 
ganizacijah združenega dela 
in pri občinskih svetih zveze 
sindikatov. 

Podatki o strukturi sporov 
nadalje opozarjajo, da najče- 
šće izhajajo iz pomanjkljivih 
določb, ki urejajo temeljne 
pravice delavcev. To posebej 
velja za stanovanjsko področ- 
je. Čimprej bo potrebno spre- 
meniti veljavne zakonske reši- 
tve, da bi s tem tudi odpravili 

vzroke omenjenih sporov. 
Analiza ugotavlja, da so pri 

dosedanji organizaciji sodišča 
združenega dela preveč odda- 
ljena od delavcev. Čimprej bi 
bilo potrebno razširiti mrežo 
teh sodišč, saj število teh spo- 
rov nenehno narašča. Institu- 
cionalizacija samoupravnega 
sodstva pa bi se morala razvi- 
jati tako, da bi sodišča združe- 
nega dela obravnavala le tista 
razmerja, ki jih ni mogoče reši- 
ti neposredno, znotraj samih 
organizacij združenega dela. 
Tak sistem samoupravnega 
sodstva bi razreševal tiste od- 
nose, ki imajo pri nadaljnjem 
razvoju samoupravljanja in 
varstva samoupravnih od- 
nosov širši družbeni pomen. 

V sedanji pristojnosti sodišč 
združenega dela je ne le oce- 
njevanje zakonitosti odločb 
notranjih arbitraž v organizaci- 
jah združenega dela, temveč 
tudi meritorno reševanje spo- 
rov iz njihove pristojnosti. Za- 
radi tega bo potrebno poiskati 
primerne rešitve, da bodo te 
arbitraže bolj neodvisne pri 
sprejemanju odločitev in reše- 
vanju sporov. 

Z ustanovitvijo posebnih so- 
dišč združenega dela, ki v 
praksi še niso zaživela, bi se 
izognili nevarnosti krepitve te- 
hnokratskih teženj v samou- 
pravnih interesnih skupnostih 
in hkrati omogočili kreativnej- 
še in samostojnejše reševanje 
sporov. 

Za učinkovitejše delovanje 
samoupravnega sodstva pa bo 
potrebno, kakor poudarja Ana- 
liza, v republikah in pokrajinah 
preučiti potrebnost sprejetja 
sistemskega zakona, ki bi do- 
ločal enotna načela za usta- 
navljanje, delo in organizacijo 
samoupravnega sodstva. 
»Istočasno pa bo potrebno tu- 
di okrepiti dejavnost organiza- 
cij združenega dela, da bodo 
nudile strokovno pravno po- 
moč delavcem pri uresničeva- 
nju njihovih pravic. Ne nazad- 
nje pa okrepiti tudi odgovor- 
nost sindikalnih organizacij v 
organizacijah združenega dela 
pri razvijanju samoupravnih 
odnosov in varstvu pravic de- 
lavcev. 
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