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NADALJNJI RAZVOJ 

družbenoekonomskih odnosov 

v samoupravnih interesnih skupnostih 

materialne proizvodnje 

I. Uvodna pojasnila in usmeritve 
Gradivo »Nadaljnji razvoj družbenoekonomskih 

odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih 
materialne proizvodnje« je pripravljeno v smislu 
naloge, ki so jo opredelili zbori Skupščine SR Slo- 
venije v svojem programu dela. 

Namen gradiva je, da ponudi osnovo za izpe- 
ljavo sistema družbenoekonomskih odnosov med 
uporabniki in proizvajalci proizvodov oziroma 
izvajalci storitev (v nadaljevanju: izvajalci) v neka- 
terih dejavnostih materialne proizvodnje, v katerih 
delovanje tržnih zakonitosti ni edina podlaga za 
usklajevanje dela in potreb ter za vrednotenje 
delovnih uspehov. Med obravnavane dejavnosti 
so vključene: elektrogospodarstvo in druge ener- 
getske dejavnosti, vodno gospodarstvo, cestno 
gospodarstvo, železniški in luški promet, PTT pro- 
met, komunalno gospodarstvo, gozdarska dejav- 
nost in stanovanjsko gospodarstvo. 

Glede na probleme, ki so se pojavili pri uresni- 
čevanju družbenoekonomskih odnosov v teh de- 
javnostih, je v gradivu težišče na razčlenitvi od- 
nosov med izvajalci in porabniki, ki se pojavljajo v 
samoupravnih interesnih skupnostih materialne 
proizvodnje. S tem ni zanikan pomen neposredne 
svobodne menjave dela med izvajalci in uporab- 
niki v teh dejavnostih, svobodna menjava v krajev- 
nih skupnostih ter prav tako ne tržna menjava med 
njimi. Nasprotno, v primerjavi gradiva se je poka- 
zalo, da bi bilo potrebno v prihodnje dati še večji 
poudarek uveljavljanju neposredne svobodne me- 
njave dela v teh dejavnostih in delovanju tržnih 
zakonitosti povsod tam, kjer je to mogoče. 

Gradivo ne spušča v obravnavo vseh vidikov 
družbenoekonomskih odnosov v tej dejavnosti, 
marveč skuša dati predvsem predloge za odpravo 
nedoslednosti, pomanjkljivosti in problemov, na 
katere je zadnja leta opozarjala praksa delovanja 

samoupravnih interesnih skupnosti materialne 
proizvodnje. Pri obdelavi teh vprašanj se je poka- 
zalo, da je nujno vključiti tudi nekatere vidike od- 
nosov med samimi izvajalci v teh dejavnostih, ker 
je to neposredno povezano z odpravljanjem pro- 
blemov med izvajalci in uporabniki v samouprav- 
nih interesnih skupnostih. 

V skladu s tem so v gradivu predlogi za dode- 
lavo družbenoekonomskih odnosov, izhajajoč iz 
osnov opredeljenih v ustavi, zakonu o združenem 
delu, zveznemu in republiškemu zakonu o planira- 
nju in zakonu o skupnih osnovah svobodne me- 
njave dela. 

Gradivo naj bi pripomoglo k zakonskemu ureja- 
nju nekaterih odnosov v samoupravnih aktih in v 
neposrednem delovanju samoupravnih interesnih 
skupnosti materialne proizvodnje. Opredelitev ne- 
katerih vidikov razvoja teh družbenoekonomskih 
odnosov je pri tem še posebno pomembna z vidika 
priprav planskih aktov za srednjeročne obdobje 
1981-1985. V teku obravnave gradiva se bo po- 
trebno opredeliti tudi o tem, katere predloge je 
možno že sedaj vključiti v samoupravne spora- 
zume o temeljih plana in plane teh dejavnosti za 
novo srednjeročno obdobje. 

Priprava republiških zakonov, ki zadevajo dejav- 
nosti samoupravnih interesnih skupnosti mate- 
rialne proizvodnje (področje energetike, cestnega 
gospodarstva, gospodarjenja z gozdovi, vodami, 
komunalne dejavnosti), pa je odvisna tudi od pri- 
prave zveznega zakona o razširjeni reprodukciji. 
Spoznanja, do katerih bomo prišli v republiki pri 
tem, bo treba usklajevati z ugotovitvami drugih. 

H gradivu je priložen prikaz stanja pri doseda- 
njem urejanju teh odnosov v samoupravnih intere- 
snih skupnostih materialne proizvodnje ter v drugi 
prilogi dodatna utemeljitev predlogov glede takoi- 
menovanega ekstra dohodka in rente. 

II. PRAVNI TEMELJ OBLIKOVANJA 
SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI 
MATERIALNE PROIZVODNJE TER 
DEJAVNOSTI OZIROMA ZADEVE POSEBNEGA 
DRUŽBENEGA POMENA V NJIH 

Ustavna podlaga za ustanavljanje navedenih samoupravnih 
interesnih skupnosti je podana predvsem v določbah 53., 65., 
66., 67. in 70. člena ustave SR Slovenije. V tem pogledu od 
časa ustanavljanja samoupravnih interesnih skupnosti pa do- 
slej ni prišlo do sprememb, niti ni v tem pogledu prihajalo do 
težav. V tem času je bil sprejet zakon o združenem delu, ki je v 
nekaterih svojih določbah dodatno razčlenil nekatera ustavna 

načela glede urejanja odnosov v samoupravnih interesnih 
skupnostih. To so predvsem 16., 94. in 389. člen zakona o 
združenem delu. 

Zakon o združenem delu je v svojem 389. členu v določeni 
meri preciziral pogoje za oblikovanje samoupravnih intere- 
snih skupnosti materialne proizvodnje, kakršni so na splošno 
določen1 v 55. členu ustave SFRJ in v 66. členu ustave SR 
Slovenije. Po omenjeni določbi zakona gre pri tem za po- 
dročja oziroma dejavnosti materialne proizvodnje, v katerih 
delovanje tržnih zakonitosti ne more biti edina podlaga za 
usklajevanje dela in potreb oziroma vrednotenje delovnih 
uspehov. Ta precizacija v primerjavi z določbo 66. člena 
ustave SR Slovenije pomeni, da zakon o združenem delu daje 
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močnejši poudarek tudi delovanju tržnih zakonitosti na teh 
področjih. 

Prav tako se delovanje tržnih zakonitosti na teh področjih 
predpostavlja določbi 94. člena zakona o združenem delu, ki 
postavlja urejanje medsebojnih razmerij delavcev v temeljnih 
organizacijah združenega dela na teh področjih po načelih 
svobodne menjave dela kot možnost, ne pa kot obveznost. 

Za zagotovitev enakopravnega in skupnega odločanja upo- 
rabnikov in izvajalcev o bistvenih skupnih zadevah v okviru 
samoupravne interesne skupnosti je pomembna določba tret- 
jega odstavka 390. člena, po kateri »uporabniki in izvajalci 
storitev v samoupravni interesni skupnosti sporazumno odlo- 
čajo o vrstah, kakovosti in obsegu storitev ter o merilih za 
zagotavljanje sredstev, ki so potrebna za njihovo opravljanje«. 
S to precizacijo so presežene nekatere nejasnosti v položaju 
uporabnikov in izvajalcev, ko se je včasih poskušalo ločevati 
odločanje o sredstvih (uporabniki) od odločanja o merilih 
oziroma cenah (izvajalci). V tej smeri je prispevala k večji 
jasnosti glede položaja udeležencev v sporazumevanju tudi 
določba 24. zakona o skupnih osnovah svobodne menjave 
dela. 

Iz ustavnih določb in še posebej iz določb 389. člena za- 
kona o združenem delu izhaja, da se ustanavljanje samou- 
pravnih interesnih skupnosti na področju materialne proiz- 
vodnje, medsebojna razmerja v teh samoupravnih skupno- 
stih, pravice in obveznosti njenih članov in vsa druga po- 
membnejša vprašanja neposredno samoupravno urejajo med 
člani samoupravnih interesnih skupnosti; hkrati pa obstaja 
možnost, da nekatera vprašanja ustanavljanja organiziranosti 
in medsebojnih razmerij ureja tudi zakon, vendar le v prime- 
rih, kadar so določene dejavnosti oziroma zadeve samo- 
upravne interesne skupnosti posebnega družbenega po- 
mena. 

V primeru, da opravljajo organizacije združenega dela de- 
javnosti oziroma zadeve posebnega družbenega pomena, to 
avtomatično še ne pomeni, da je treba na tem področju 
ustanoviti samoupravno interesno skupnost. V 3. odstavku 51. 
člena ustave SR Slovenije je določeno, da uveljavljajo delovni 
ljudje posebni družbeni interes in način njegovega uresniče- 
vanja tudi v samoupravni interesni skupnosti. Tako mesto 
uveljavljanja pa je le ena izmed možnih oblik realizacije po- 
sebnega družbenega interesa, saj je po isti ustavni določbi 
možno uveljavljati posebni družbeni interes tudi s samou- 
pravnim sporazumevanjem v organizacijah združenega dela, 
v krajevnih skupnostih ali s predpisi ali z ukrepi družbenopoli- 
tičnih skupnosti. Ali bodo delovni ljudje ustanovili samou- 
pravno interesno skupnost in v njej uveljavljali posebni druž- 
beni interes, je torej stvar njihove samoupravne odločitve* v 
primeru obvezne ustanovitve samoupravne interesne skupno- 
sti v smislu člena 70 ustave SR Slovenije pa stvar ocene 
zakonodajalca. Tudi 70. člen ustave SR Slovenije namreč 
določa, da se v primeru, kadar so določene dejavnosti ozi- 
roma zadeve samoupravne interesne skupnosti posebnega 
družbenega pomena, lahkoz zakonom oziroma odlokom 
skupščine družbenopolitične skupnosti, ki temelji na zakonu, 
določi obvezna ustanovitev take skupnosti oziroma ustanovi 
ta skupnost. 

Nadalje v primeru, če določena organizacija združenega 
dela, ki se bodisi kot uporabnik ali izvajalec vključuje v sa- 
moupravno interesno skupnost, opravlja zadeve posebnega 
družbenega pomena, še ni mogoče avtomatično zaključiti, da 
opravlja tako dejavnost tudi samoupravna interesna skup- 
nost, v katero se taka organizacija združuje. V vsakem pri- 
meru posebej je treba točno determinirati interese, ki naj se 
realizirajo v samoupravni interesni skupnosti in nato oceniti, 
ali ta skupnost opravlja dejavnost oziroma zadeve posebnega 
družbenega pomena. Pri tem je seveda jasno, da bodo najpo- 
gosteje samo nekatere zadeve, ki jih opravlja samoupravna 
interesna skupnost, opredeljene kot zadeve posebnega druž- 
benega pomena. 

Če gre za samoupravno interesno skupnost, ki opravlja 
dejavnost ali zadeve posebnega družbenega pomena, pride v 
poštev tudi zakonska intervencija družbene skupnosti v. smi- 
slu člena 70 ustave SR Slovenije (med drugim tudi določitev 
obvezne ustanovitve samoupravne interesne skupnosti in 
predpisovanje obveznih prispevkov tej skupnosti). 

III. NEKATERA VPRAŠANJA PLANIRANJA V 
SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTIH 
MATERIALNE PROIZVODNJE 

Zvezni in republiški zakon o družbenem planiranju (Zakon o 
sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR 
Slovenije) v določenih členih neposredno urejata planiranje v 
obravnavanih dejavnostih naterialne proizvodnje ter v samou- 
pravnih interesnih skupnostih teh dejavnosti. Ker so vse 
obravnavane dejavnosti materialne proizvodnje dejavnosti 
posebnega družbenega pomena, je treba zagotoviti, da bodo 
njihovi samoupravni sporazumi o temeljih plana in plani v 
skladu z dogovori o temeljih plana oziroma plani družbeno- 
političnih skupnosti. Vendar oba zakona puščata široke mož- 
nosti za samoupravno urejanje posebnosti planiranja v teh 
dejavnostih. 

Pri dosedanjem planiranju v samoupravnih interesnih skup- 
nostih materialne proizvodnje so se pokazali zlasti naslednji 
problemi: premajhna aktivnost uporabnikov pri pripravi plan- 
skih aktov, pomanjkanje medsebojnega usklajevanja planov 
med različnimi infrastrukturnimi dejavnostmi, zagotovitev 
kontinuitete pri izgradnji objektov, ki presegajo srednjeročno 
obdobje in zapostavljanje vidika dolgoročnega planiranja na 
tem področju, neopredeljen pomen regionalnega planiranja. 

V pripravi planov in pri urejanju vseh odnosov v posamez- 
nih samoupravnih interesnih skupnostih ni dovolj aktivnega 
sodelovanja uporabnikov, ki nimajo vedno dovolj informacij- 
ske osnove in argumentov za predlagane plane. Vloga izvajal- 
cev in njihov odnos do uporabnikov često kaže na monopolne 
težnje; strokovna priprava planov je v njihovih rokah brez 
zadostnega strokovnega angažiranja uporabnikov v samou- 
pravnih interesnih skupnostih. Prav tako se še ni uveljavila 
praksa, da bi uporabniki kot sestavni del lastnih planov opre- 
deljevali potrebe po izdelkih in storitvah teh dejavnosti. Kar 

POPRAVEK 
V Poročevalcu Priloga XII - 7. 10. 1980 je pri objavi 

Osnutka zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni 
samozaščiti (ESA - 390) pri 102. členu zakona prišlo do 
napake pri korekturi. Zato tokrat še enkrat objavljamo v 
celoti 102. člen tega zakona. 

102. člen 

Predsednik komiteja za splošno ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito SR Slovenije je predse- 
dnik Centralnega komiteja Zveze komunistov Slove- 
nije, člani komiteja po svojem položaju pa so: pred- 
sednik Predsedstva SR Slovenije, predsednik Skup- 
ščine SR Slovenije, predsednik Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, predsednik Republiške 
konference Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije, predsednik Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije, predsednik Republiškega od- 
bora Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne 
vojne Slovenije, predsednik Republiške konference 
Zveze socialistične mladine Slovenije, republiški se- 
kretar za ljudsko obrambo, republiški sekretar za 
notranje zadeve, komandant teritorialne obrambe 
SR Slovenije in komandant Ljubljanskega arma- 
dnega območja. 
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zadeva uresničevanje planov pa uporabniki nimajo dovolj, 
vpogleda in kontrole nad izvedbo opredeljenih nalog. Krepi- 
tev nadzora uporabnikov nad uporabo sredstev ter sploh 
izvajanjem skupno opredeljenih planskih nalog je ena od 
prioritetnih nalog pri uveljavljanju planiranja v teh skupno- 
stih. 

Poseben problem pri planiranju v delu teh dejavnosti so 
neskladnosti med finančno, ekonomsko in tehnično pripravo 
razvojnih programov ter prostorsko komponento planiranja. 
Nemoten začetek in potek nameravane gradnje pogosto ovira 
prepozno ter naknadno razreševanje različnih prostorskih 
vidikov investicije. 

Navedene probleme ni mogoče razreševati le s pravno 
sistemskimi ukrepi, marveč je nujna stalna družbena akcija v 
tej smeri. Ta bi morala prispevati h krepitvi delegatskega 
Sistema v teh skupnostih, saj se sedaj dejansko odločanje 
preveč prenaša na izvršilna in poslovodna telesa v teh skup- 
nostih. Eden od pogojev za uspešnost te akcije je, da se tudi 
informacijski sistem - ki je za zdaj preveč v rokah izvajalcev- 
prilagodi potrebam uporabnika, oziroma da samoupravne 
interesne skupnosti zagotove zadosten pretok informacij. 

V celotnem postopku priprave planskih aktov v samouprav- 
nih interesnih skupnostih materialne proizvodnje je potrebno 
upoštevati zlasti nujnost medsebojnega usklajevanja oziroma 
integralni pristop pri sprejemanju planskih odločitev. V prete- 
klem srednjeročnem obdobju so se sporazumi o temeljih 
plana razvoja dejavnosti, za katero so bile ustanovljene samo- 
upravne interesne skupnosti materialne proizvodnje, spreje- 
mali samostojno, pri čimer so se obveznosti za zagotovitev 
pogojev izvajanja enostavne reprodukcije in za razširjeno 
reprodukcijo določale neodvisno od sprejetih obveznosti na 
posameznih področjih teh dejavnosti. Takšni postopki spreje- 
manja, planskih dokumentov so nujno vodili k rešitvam, ki so 
presegale materialne možnosti uporabnikov. 

Takšno ločeno odločanje je v svoji posledici nujno privedlo 
tudi do uporabe neustreznih virov sredstov za različne na- 
mene v teh dejavnostih, obenem pa tudi do nenamenske 
porabe pridobljenih sredstev pri uporabnikih. Iz navedenih 
razlogov je potrebno pri pripravi planskih dokumentov za 
naslednje srednjeročno obdobje uporabiti možnosti, ki jih 
nudi zakon o sistemu družbenega planiranja in celoten obseg 
obveznosti za financiranje dejavnosti s področja samouprav- 
nih interesnih skupnosti materialne proizvodnje podrediti na- 
črtovanim možnostim v globalni razporeditvi družbenega pro- 
izvoda. V prihodnje je potrebno zlasti dosledneje spoštovati 
načelo, da se vse obveznosti do teh dejavnosti materialne 
proizvodnje obravnavajo skupno in uskladijo z realnimi mate- 
rialnimi možnostmi uporabnikov, da bi s tem omogočili vpliv 
delavcev na racionalno zadovoljevanje potreb s tega po- 
dročja. Takšni postopki omogočajo oblikovanje enotne ener- 
getske politike, usklajevanje med različnimi prometnimi de- 
javnostmi itd. Pri tem ne gre samo zato, ali bo obseg sredstev, 
ki bo zagotavljal nemoteno odvijanje enostavne reprodukcije 
in razširjeno reprodukcijo teh dejavnosti višji ali nižji od 
obsega sredstev za te namene v preteklem srednjeročnem 
obdobju, temveč bi moral biti zagotovljen obseg primernih 
vrst sredstev ter zavezujoče opredeljeni nameni njihove upo- 
rabe. (Predlogi so obdelani v poglavju: Izhodišča za zagotav- 
ljanje sredstev, ki so potrebna za izvajanje dajavnosti v okviru 
samoupravnih interesnih skupnosti s področja materialne 
proizvodnje v srednjeročnem obdobju 1981-1985). 

Stalni problem v teh dejavnostih je gradnja objektov, kate- 
rih dokončevanje se prenaša v naslednje srednjeročno ob- 
dobje, medtem ko so finančne obveznosti sprejete le za dano 
srednjeročno obdobje. Doslej se je ta problem med drugim 
reševal s premostitvenimi krediti bank ter s posebnimi garan- 
cijami Skupščine SR Slovenije. Povsem sta ostali neizrabljeni 
možnosti, ki jih daje 12. člen zveznega zakona o planiranju in 
21. člen republiškega zakona o planiranju. Oba člena govorita 

o specifičnostih planiranja v dejavnostih, v katerih reproduk- 
cijski ciklus poteka v daljših obdobjih od pet let. 

Predlagamo, da se v samoupravnih sporazumih o temeljih 
planov samoupravnih interesnih skupnosti materialne proiz- 
vodnje v posebnem oddelku predvidijo tudi finančne obvez- 
nosti za objekte, katerih gradnja sega v naslednje srednje- 
ročno obdobje. V primeru, da se v skladu s planom dejansko 
začne gradnja v predvidenih rokih, bi tak samoupravni spora- 
zum obvezoval njegove udeležence, da izpolnijo sprejete fi- 
nančne obveznosti tudi po času, ko se je dano srednjeročno 
obdobje končalo. Obveznosti bi bile potemtakem prevzete za 
daljše obdobje kot traja srednjeročni plan ter bi zagotovile 
nemoteno nadaljevanje gradnje objektov takoimenovane 
kontinuitete. Te prenešene obveznosti bi organizacije, ki 
združujejo sredstva, morale obvezno upoštevati pri pripravi 
svojih novih srednjeročnih planov. S tem bi bila zagotovljena 
sredstva za dokončanje investicijskih ciklusov, ki so daljši kot 
petletno srednjeročno obdobje, ne glede na to, ali so novi 
srednjeročni sporazumi za novo plansko obdobje že sklenjeni 
ali ne. 

Za razvoj teh dejavnosti imajo poseben pomen tudi dolgo- 
ročni plani, ki pa jih je treba revidirati v skladu s spremenje- 
nimi okoliščinami (energetska kriza) v obravnavanih dejavno- 
stih. 

Regionalno (območno) planiranje je treba obravnavati v 
sklopu problematike različnih ravni planiranja v teh dejavno- 
stih. Razen planiranja v organizacijah izvajalcev in uporabni- 
kov ter njihovega neposrednega medsebojnega usklajevanja 
planov je pomembno tudi planiranje na različnih ravneh orga- 
niziranosti samoupravnih interesnih skupnosti materialne 
proizvodnje. 

Zato je treba ponovno podvreči kritični presoji zahteve, da 
se da regionalnemu planiranju posebna vloga. Po eni strani 
za vse te dejavnosti ni možno oblikovati prostorsko enako 
velikih regij, ker je to odvisno od posebnosti posameznih 
dejavnosti; po drugi strani pa te posebnosti tudi narekujejo 
različen obseg in vsebino zadev, ki jih je smotrno načrtovati 
bodisi med samimi organizacijami združenega dela, na ravni 
občin, na širšem območju ali celo na ravni republike. 

IV. DOSEDANJE PRIDOBIVANJE DOHODKA 
TEMELJNIH ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA 
DELA - IZVAJALCEV 

a) Enostavna reprodukcija 
Cene proizvodov, blaga in storitev so se v preteklem sred- 

njeročnem obdobju oblikovale v odvisnosti od družbenopoli- 
tičnih, razvojnih in socialnih razmer. Delovanje tržnih zakoni- 
tosti je bilo v mnogočem modificirano. Pridobivanje prihodka 
z neposredno tržno menjavo, se pravi s prodajo proizvodov in 
storitev, na podlagi na tržišču oblikovanih cen, je bilo dokaj 
omejeno. Pretežni del prihodkov je bil dosežen s prodajo 
proizvodov in storitev na podlagi cen, določenih z akti orga- 
nov družbenopolitičnih skupnosti na predlog samoupravnih 
interesnih skupnosti oziroma skupnosti izvajalskih organiza- 
cij. Vendar v večini od teh dejavnosti prihodki, doseženi po 
teh osnovah, praviloma niso pokrivali stroškov enostavne 
reprodukcije. 

Družbeni interes za opravljanje teh dejavnosti je bil na eni 
strani izražen s plansko razvojno usmeritvijo in z zahtevo po 
neprestani razpoložljivosti proizvodnih ali storitvenih zmoglji- 
vosti ter na drugi strani s samoupravno prevzetimi ali z zakon- 
sko določenimi obveznostmi določenih segmentov uporabni- 
kov. Pri tem je prihajalo do naslednjih oblik oziroma virov 
pridobivanja celotnega piihodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela - izvajalcev: 

- Prihodki, doseženi s prodajo proizvodov in storitev, so 
predstavljali pri večini dejavnosti največji delež v strukturi 
celotnega prihodka. Razmerja med cenami proizvodov in 
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storitev ter tarifni sistemi so se določali v okviru samouprav- 
nih interesnih skupnosti, medtem ko je dinamiko povečevanja 
cen v nekaterih primerih v okviru svoje pristojnosti do)qčal 
organ družbenopolitične skupnosti. nsip 

- Temeljne organizacije združenega dela - uporabnij«s 
področja gospodarstva so ob sprejemanju sporazuma o te- 
meljih planov razvoja posameznih dejavnosti oziroma s skle- 
panjem samoupravnih sporazumov o združevanju sredstev 
prevzemale obveznosti za plačevanje prispevkov za nadome- 
ščanje izpadlega dohodka ali za nadomestilo določenih vrst 
materialnih stroškov in amortizacije. Te vrste prispevki so se 
poravnali iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela; 
večinoma so se obračunavali od osnove, od katere plačujejo 
temeljne organizacije združenega dela davek iz dohodka, v 
nekaterih primerih pa tudi v odvisnosti od dejansko dosežene 
porabe proizvodov ali storitev (1,3% prispevek za pokrivanje 
stroškov enostavne reprodukcije v železniškem prometu). 

Za temeljne organizacije združenega dela s področja go- 
spodarstva, ki teh samoupravnih dokumentov niso sprejele 
oziroma, ki so zavrnile njihov sprejem, pa je bila določena 
obveznost za zagotavljanje sredstev za financiranje eno- 
stavne reprodukcije teh dejavnosti z zakonom. Nadomestni 
zakoni o obveznih prispevkih na teh področjih so praviloma 
določali obveznosti v enakem obsegu in pod enakimi pogoji, 
kakor samoupravni sporazumi. Predlogi za dodatne, pove- 
čane obveznosti nepodpisnikov so bili zavrnjeni kot sistem- 
sko nesprejemljivi. 

- Tretji vir za pridobivanje celotnega prihodka predstav- 
ljajo sredstva, ki so jih temeljne organizacije združenega dela 
- uporabniki ali občani namenili za namene mimo enostavne 
reprodukcije, to je predvsem za razširjeno reprodukcijo. Te- 
meljne organizacije združenega dela - izvajalci so tako zago- 
tovljena sredstva na osnovi sklepov skupščin samoupravnih 
interesnih skupnosti vključile v svoj celotni prihodek in jih 
uporabile za enostavno reprodukcijo. 

Dodatna sredstva za enostavno reprodukcijo teh dejavno- 
sti, zagotovljena s prispevki za pokrivanje nekaterih vrst stro- 
škov oziroma za »nadomeščanje izpadlega dohodka«, v posa- 
meznih letih niso zadoščala za pokrivanje celotnih razlik nad 
prihodki, doseženimi s prodajo proizvodov in storitev in na- 
stalimi stroški v tekočem procesu reprodukcije. Primanjkljaj 
potrebnih sredstev se je zato - na osnovi sprejetih odločitev in 
sklepov v okviru organov nekaterih samoupravnih interesnih 
skupnosti - zagotavljal iz drugih namenskih sredstev, zbranih 
ali združevanih za izvedbo razvojnih programov posameznih 
dejavnosti. Do takšnega načina spreminjanja namenov upo- 
rabe sredstev v okviru samoupravnih interesnih skupnosti je 
prihajalo tudi zato, ker medsebojni odnosi glede združenih 
sredstev med člani samoupravnih interesnih skupnosti niso 
bili primerno urejeni ali pa se v preteklem srednjeročnem 
obdobju sploh ni pristopilo k njihovemu urejanju. Zamenjava 
namenov uporabe in statusa zagotovljenih sredstev pa je bila 
pogojena tudi s pretežno poenotenimi osnovami in viri sred- 
stev oziroma s poenotenimi načini poravnavanja obveznosti 
za zagotavljanje sredstev tako za enostavno kakor tudi za 
razširjeno reprodukcijo. 

b) Razširjena reprodukcija 
Sredstva za razširjeno reprodukcijo so se zagotavljala na 

podobnih osnovah: 
- Temeljne organizacije združenega dela - uporabniki s 

področja gospodarstva so od davčne osnove obračunavale 
prispevek za razvoj posameznih dejavnosti in jih kot naložbe 
izkazovale med združenimi sredstvi za investicije izven te- 
meljnih organizacij združenega dela. Posebni prispevki za 
razvoj teh dejavnosti so se obračunavali tudi od izdatkov za 
lastne investicije (energetski prispevek, nekatere vrste komu- 
nalnih prispevkov). Viri sredstev za te vrste naložb so bili 
vedno med lastnimi viri poslovnih sredstev, celo v primerih, 

ko temeljne organizacije združenega dela po zaključnih raču- 
nih niso razporedile v poslovni sklad toliko čistega dohodka, 
da bi dosegel znesek teh vrst obveznosti in so zatorej te 
obveznosti poravnale iz lastnih poslovnih sredstev, namenje- 
nih za enostavrio reprodukcijo. 

Za temeljne ^organizacije združenega dela s področja go- 
spodarstva, ki teh samoupravnih aktov nisi sprejele ali ki so 
zavrnile njihov sprejem, je bila določena obveznost združeva- 
nja sredstev za razvoj teh dejavnosti z zakonom. Vsi nado- 
mestni zakoni so na podlagi določbe tretjega odstavka 25. 
člena ustave SR Slovenije določali, da se zavezanci dogovo- 
rijo o svojih pravicah in obveznostih v zvezi z združenimi 
sredstvi v samoupravnih interesnih skupnostih. Na podlagi 
iste ustavne določbe nadomestni zakoni niso določali traj- 
nega združevanja sredstev, zaradi česar so se združena sred- 
stva obravnavala kot vračljiva. 

Združena sredstva po teh dveh osnovah so imela v večini 
primerov različen status. Ker v nobeni samoupravni interesni 
skupnosti ni bila realizirana določba zakonov o dogovarjanju 
glede pravic in obveznosti v zvezi z združenimi sredstvi, so se 
vsa po tej osnovi združena sredstva via facti obravnavala kot 
obvezno združena sredstva in so se torej po tej osnovi izkazo- 
vale pri temeljnih organizacijah združenega dela-zavezancih 
terjatve iz naslova združenih sredstev. Nasprotno pa na 
osnovi samoupravnega sporazuma združena sredstva lahko 
dobijo status trajno združenih sredstev oziroma združenih 
sredstev brez obveznosti vračila, če so se delavci v temeljnih 
organizacijah združenega dela, ob sprejemanju samouprav- 
nih sporazumov ali pa tudi naknadno, to je v obdobju po 
njihovi uveljavitvi, odpovedali z referendumi, odpovedali pra- 
vicam do povrnitve združenih sredstev oziroma do nadome- 
stila za gospodarjenje z združenimi sredstvi. 

- Prispevki za razvoj teh dejavnosti so se zagotavljali ozi- 
roma plačevali v nekaterih primerih tudi hkrati ob ceni proiz- 
vodov ali storitev, saveda v različni višini od prodane enote 
glede na to, kateri vrsti zavezancev je bila prodaja izvršena 
(prispevek na visoki napetosti, nekatere vrste komunalnih 
prispevkov, prispevki ob ceni za transportne storitve itd.). 

- Sredstva za razširjeno reprodukcijo obravnavanih dejav- 
nosti so se namensko oblikovala na posameznih specifičnih 
področjih teh dejavnosti tudi na drugih osnovah in pri povsem 
specifično določenih zavezancih (prispevek za razvoj ener- 
getskih zmogljivosti ob vsakem izplačilu za investicije; 
stavbno zemljiška renta; prispevek ob spremembi namemb- 
nosti kmetijskega zemljišča; prispevek za biološko reproduk- 
cijo gozdov ipd.). 

Samoupravni sporazumi o zagotavljanju sredstev za posa- 
mezne dejavnosti materialne proizvodnje (samoupravni spo- 
razumi o združevanju sredstev, samoupravni sporazumi o 
temeljih plana razvoja posamezne dejavnosti za obdobje 
1976-1980) ne urejajo pogojev, načinov in rokov za vračanje 
vrednosti združenih sredstev, niti ne predvidevajo udeležbe 
pri skupaj ustvarjenem dohodku iz naslova združevanja dela 
in sredstev. 

Tudi republiški zakoni, ki predpisujejo obvezno združeva- 
nje sredstev (zakon o združevanju sredstev določenih upo- 
rabnikov družbenih sredstev za financiranje izgradnje ener- 
getskih objektov ter zakon o združevanju sredstev organizacij 
združenega dela za financiranje prometne infrastrukture v 
letih 1976-1980) ne urejujejo določenih vprašanj ali posledic, 
ki nastajajo pri obveznem združevanju sredstev (skladno z 
določbami 159. člena zakona o združenem delu). Glede na to 
je pravna narava z zakonom združevanih sredstev zaenkrat 
ostala nejasna. 

V samoupravnih sporazumih oziroma v zakonih o razvoju 
železniškega in elektro gospodarstva pa je še vsebovana 
specifična določba, po kateri se lahko sredstva za ravzoj 
uporabijo za pokritje obvezne amortizacije, če izvajalci v 
navedenem srednjeročnem obdobju ne morejo v celoti pokriti 
zakonsko obvezne amortizacije. V samoupravnih sporazumih 
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1; tri v zakohih ni določen oziroma predpisan način izvajanja 
določb, ki se nanašajo na uporabo združenih sredstev za 

-spofcrivanje obvezne amortizacije, niti ni opredeljeno, koiikšen 
V£đe|.2d4HJženih sredstev se lahko uporabi"žani-Wšmen. Prav 

tako s samoupravnim sporazumom in z'S&R&totfr-ni oprede- 
ljen postopek sprejemanja odločitve o upiorabi združenih 
sredstev za pokrivanje dela obvezne amortizacije, čeprav gre 
pri tej odločitvi za spremembo namena uporabe določenih 
zneskov združenih sredstev in s tem tudi za spremembo vr3te 
teh sredstev in njihovih virov. 

Ta posebna določba je bila realizirana s_ sklepi skupščin 
samoupravnih interesnih skupnosti tako, da se sredstva, 
združena za razvoj določene infrastrukturne dejavnosti, upo- 
rabijo za nadomeščanje amortizacije, materialnih stroškov in 
drugih izdatkov v poslovanju temeljnih organizacij združe- 
nega dela, izvajalcev programov skupnosti. Organi samou- 
pravnih interesnih skupnosti niso obveščali temeljnih organi- 
zacij združenega dela -združevalcev sredstev o znesku sred- 
stev oziroma o delu združenih sredstev, ki so bila na osnovi 
sklepa skupščine samoupravne interesne skupnosti uporab- 
ljena za namene, ki niso bili dogovorjeni ob sprejemanju 
obveznosti za združevanje sredstev. 

Glede na to, da so delavci na svojih zborih s sprejemanjem 
sklepa o združevanju sredstev za razvoj zmogljivosti v železni- 
škem prometu in v energetskem gospodarstvu določili namen 
uporabe združenih sredstev, bi morali na enak način in po 
enakem postopku sprejeti tudi sklep o spremenjenem na- 
menu uporabe dela združenih sredstev z navedbo zneska, ki 
je bil uporabljen za spremenjen namen. Prav tako bi bilo 
potrebno o nameravani uporabi dispozitivnih določb zakonov 
obvestiti zavezance po zakonu o delu sredstev, ki bo do 
uporabljena za nadomeščanje stroškov minimalne amortiza- 
cije, z navedbo zneska za spremenjeni namen oziroma z 
določitvijo odstotka od združenih sredstev. Dogovor o spre- 
menjenem namenu uporabe dela združenih sredstev bi moral 
biti po določbah zakonov, s katerimi je bila uvedena obvez- 
nost združevanja sredstev za tiste temeljne organizacije, v 
katerih delavci niso sprejeli samoupravnih sporazumov o 
združevanju sredstev, sprejet v samoupravnih interesnih 
skupnosti. 

Tako samoupravni sporazumi o združevanju sredstev za 
razvoj železniških zmogljivosti oziroma razvoj energetike, ka- 
kor tudi zakoni, s katerimi se uvaja obveznost združevanja 
sredstev za temeljne organizacije, v katerih delavci niso spre- 
jeli samoupravnih sporazumov, sicer omogočajo, da se del 
združenih sredstev pod določenimi pogoji uporabi za pokritje 
obvezne amortizacije osnovnih sredstev v temeljnih organiza- 
cijah - izvajalcih programov skupnosti. V primerih, da so 
izpolnjeni pogoji za uporabo teh določb, morajo delavci, ki so 
združevali sredstva za razvoj zmogljivosti, sprejeti odločitev o 
spremembi namena združenih sredstev na enak način in po 
enakih postopkih, kakor so sprejeli obveznost združevanja 
sredstev. Pri tem mora biti doseženo najprej soglasje o delu 
združenih sredstev, ki se vključujejo v celotni prihodek te- 
meljnih organizacij - izvajalcev za izvajanje njihovih nalog v 
procesu enostavne reprodukcije, saj se za ta del sredstev 
delavci odpovedujejo pravici do nadomestila za uporabo 
združenih sredstev in do vračila združenih sredstev. Odloča- 
nje o odpovedi pravic do povrnitve združenih sredstev ozi- 
roma do nadomestila za gospodarjenje z združenimi sredstvi 
pa poteka po določbah prvega odstavka 463. člena zakona o 
združenem delu na referendumu; podlaga za takšno odloča- 
nje je seveda znani znesek združenih sredstev, za katerega se 
sprejema odločitev o spremembi namena uporabe. 

V vseh samoupravnih sporazumih o združevanju sredstev 
za razvoj infrastrukturnih dejavnosti je namreč vsebovana 
določba, da se podpisniki dogovorijo o svojih pravicah in 
obveznostih v zvezi z združenimi sredstvi v samoupravnih 
interesnih skupnostih. Tudi v vseh zakonih, s katerimi je 
uvedena obveznost združevanja sredstev za tiste temeljne 

organizacije, v katerih delavci niso sprejeli samoupravnih 
sporazumov, je vsebovana določba, da se zavezanci dogovo- 
rijo o svojih pravicah in obveznostih v zvezi z združenimi 
sredstvi v. samoupravni interesni skupnosti. Ugotoviti pa je 
treba, da od takega samoupravnega oblikovanja pravic in 
obveznosti v samoupravnih interesnih skupnostih ni prišlo, 
prav tako pa tudi ni bil dogovorjen postopek za spreminjanje 
namembnosti združenih sredstev. 

V. PREDLOGI ZA RAZREŠITEV VPRAŠANJ V 
ZVEZI Z ZDRUŽENIMI SREDSTVI ZA RAZVOJ 
DEJAVNOSTI S PODROČJA SAMOUPRAVNIH 
INTERESNIH SKUPNOSTI MATERIALNE 
PROIZVODNJE 

Vprašanja načinov vrednostnega izkazovanja združenih 
sredstev za razvoj dejavnosti s področja samoupravnih intere- 
snih skupnosti materialne proizvodnje so bila doslej večkrat 
poudarjena predvsem z vidika problematike nenamenske 
uporabe združenih sredstev za razvoj. Ob tem pa je potrebno 
seveda obravnavati tudi problematiko vrednostnega izkazo- 
vanja združenih sredstev tudi v delu, v katerem so bila upo- 
rabljena za namene, določene ob sprejemanju samoupravnih 
sporazumov ali zakonov. Upoštevaje veljavno ureditev, po 
kateri se pravice in obveznosti glede združenih sredstev ure- 
jajo v samoupravni interesni skupnosti, bo v odvisnosti od 
usklajenih interesov izvajalcev in uporabnikov, mogoče na- 
knadno s sporazumnim prenoson, odstopom virov združenih 
sredstev na načelih prenosa uporabe družbenih sredstev - 
urediti medsebojne odnose glede že združenih sredstev na 
načelih, ki so predlagana za sistem zagotavljanja sredstev za 
razširjeno reprodukcijo v bodoče. Vsekakor pa bo potrebno v 
okviru samoupravnih interesnih skupnosti čimprej oceniti 
materialne možnosti za vračilo združenih sredstev in na 
osnovi teh ocen dogovoriti načine izkazovanja združenih 
sredstev, tako da bo omogočen uporabnikom oziroma zdru- 
ževalcem sredstev enostaven in racionalen pregled nad obse- 
gom in uporabo združenih sredstev, ter, da bodo hkrati tudi 
pojavne oblike združenih sredstev skupno z njihovimi viri 
izkazane praviloma v poslovnih knjigah tistih temeljnih orga- 
nizacij, ki z njimi gospodarijo. 

Predlogi za razrešitev vprašanj v zvezi s spremenjenim 
namenom uporabe združenih sredstev so oblikovani ob 
upoštevanju določb v samoupravnih sporazumih in zakonih, 
po katerih se medsebojne pravice in obveznosti združevalcev 
sredstev urejajo v samoupravnih interesnih skupnostih. To 
zahteva naslednje: 

- Izvršilni organi samoupravnih interesnih skupnosti mo- 
rajo predložiti skupščinam teh skupnosti podrobna poročila o 
vrstah in zneskih sredstev, ki so bila porabljena mimo name- 
nov, določenih v samoupravnih sporazumih in zakonih, s 
katerimi se je uvedla obveznost združevanja sredstev. To 
nalogo naj opravlja skupaj z SDK in pristojnimi republiškimi 
upravnimi organi do 10. 11. 1980. 

- Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti naj na 
osnovi razprave in stališč o poročilih iz prve alineje ocenijo 
materialne možnosti za realizacijo pravic in obveznosti iz 
naslova združenih sredstev. Če bo ugotovljeno, da za zdru- 
žena sredstva, ki imajo izključno značaj skupnih naložb in za 
katere združevalci izkazujejo terjatve iz naslova združenih 
sredstev, hkrati pa pri organizacijah - izvajalcih ali pri samou- 
pravnih interesnih skupnostih niso izkazana enakovredna 
sredstva in obveznosti za združena sredstva, torej realnih 
materialnih možnosti za realizacijo teh pravic (to je predvsem 
za vračilo združenih sredstev), naj pozovejo vse združevalce 
sredstev, naj se na podlagi izvedenih referendumov odpovedo 
vračljivosti sredstev in te terjatve obravnavajo kot neizterljive. 

- Delavci v temeljnih organizacijah združenega delat ki so 
združevali sredstva za razvoj infrastrukturnih dejavnosti na 
osnovi 463. Člena zakona o združenem delu razpravljajo o 
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pobudi skupščin samoupravnih interesnih skupnosti na svo- 
jih referendumih in odločajo o odpovedi pravicam do povrni- 
tve združenih sredstev oziroma do nadomestila'za gospodar- 
jenje z združenimi sredstvi. Obstaja seveda možnost, da de- 
lavci v nekaterih TOZD take odločitve ne bodo sprejeli; tem- 
več bodo terjali vrnitev sredstev pred sodiščem združenega 
dela. 

V dosedanjih razpravah so bili prisotni predlogi, da je po- 
trebno izvršiti odpis terjatev iz naslova združenih sredstev za 
razvoj infrastrukturnih dejavnosti ob hkratnem zmanjšanju 
lastnih virov poslovnih sredstev zaradi nastale porabe združe- 
nih sredstev mimo prvotno dogovorjenih namenov in zato, ker 
ni mogoče zagotoviti virov sredstev za vračilo združenih sred- 
stev. Takšen odpis terjatev naj bi bil zato uveljavljen kot edini 
možni ukrep v dani gospodarski situaciji, čeprav ima vrsto 
pomanjkljivosti, ki jih kaže navesti zaradi njihovega vpliva na 
nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov v samouprav- 
nih interesnih skupnostih s področja materialne proizvodnje. 
S prvim odstavkom 15. člena ustave SFRJ je določeno da so 
delavci vzajemno odgovorni, da v svojem skupnem in sploš- 
nem družbenem interesu ta sredstva družbeno in ekonomsko 
smotrno uporabljajo in jih kot materialno osnovo svojega in 
celotnega družbenega dela nenehno obnavljajo, povečujejo 
in izboljšujejo ter svoje delovne obveznosti vestno izpolnju- 
jejo. To pomeni, da morajo ugotovljene neizterljive terjatve 
nadomestiti z ustvarjenimi prihodki, da tako ohranijo ne- 
zmanjšano vrednost poslovnih sredstev, ki bi sicer nastopila 
zaradi neizpolnjenih obveznosti dolžnikov. Odpis terjatev v 
breme poslovnega sklada pa pomeni dejansko uničenje druž- 
benih sredstev, saj zaradi tega odpisa ni prišlo do povečanja 
virov poslovnih sredstev pri temeljni organizaciji, pri kateri so 
se združena sredstva uporabila. Ta temeljna organizacija za- 
radi porabe združenih sredstev tudi ni ustvarila povečanega 
dohodka vsaj do takšnega obsega, da bi lahko združena 
sredstva vrnila brez nadomestila za njihovo uporabo. 

Ker je predlagani način naknadnega urejanja spremenje- 
nega namena uporabe združenih sredstev iz navedenih razlo- 
gov družbenoekonomsko vprašljiv, je primerneje predlagati, 
da se terjatve iz naslova združenih sredstev odpisujejo na 
način in po postopkih, ki so uveljavljeni za odpis dvomljivih in 
spornih terjatev. Pri tem je pomembno, da delavci v temeljnih 
organizacijah hkrati s sprejemanjem odločitve o odpovedi do 
vračila in nadomestila za gospodarjenje z združenimi sredstvi 
samostojno določijo tudi rok oziroma obdobje, v katerem 
bodo - upoštevaje materialne možnosti - navedene terjatve 
odpisali v breme celotnega prihodka. 

Sredstva, zbrana v obliki prispevka s strani občanov v 
elektrogospodarstvu, ki jih je bilo mogoče po zakonu upora- 
biti za enostavno reprodukcijo, dasi so bila zbrana za razšir- 
jeno reprpdukcijo, so bila dejansko del cene za enostavno 
reprodukcijo in so kot taka nevračljiva. 

VI. IZHODIŠČA ZA ZAGOTAVLJANJE 
SREDSTEV, KI SO POTREBNA-ZA IZVAJANJE 
DEJAVNOSTI V OKVIRU SAMOUPRAVNIH 
INTERESNIH SKUPNOSTI S PODROČJA 
MATERIALNE PROIZVODNJE V 
SREDNJEROČNEM OBDOBJU 1981-1985 

Izhodišča so bila izdelana na osnovi ugotivtev in ocen o 
skladnosti sedanjega sistema zagotavljanja sredstev za izva- 
janje dejanvosti v okviru samoupravnih interesnih skupnosti s 
področja materialne proizvodnje s pravicami in obveznostmi 
delavcev v temeljnih organizacijah, ki sredstva zagotavljajo za 
izvedbo verificiranih programov teh dejavnosti. Takšen pri- 
stop je nujno terjal analizo dosedanjih pomanjkljivosti v si- 
stemu financiranja posameznih skupnosti ter na tej osnovi 
oblikovanje predlogov za nujne ukrepe, ki bodo omogočali 
prehod na predlagani sistem zagotavljanja sredstev z razreši- 

tvijo dosedanjih vprašanj uveljavljanja pravic iz naslova zdru- 
ženih sredstev .'.iolob 

V izhodiščih je ločeno razčlenjen sistem združevanja sred- 
stev za razširjeno reprodukcijo dejavnosti od načina zagotav- 
ljanja dela^celotnega prihodka za pokrivanje tistih materialnih 
stroškov in amortizacije, ki so v skladu z zakoni, družbenimi 
dogovori ali samoupravnimi sporazumi opredeljeni kot kate- 
gorija, ki povzroča različne pogoje pridobivanja dohodka pri 
opravljanju gospodarske dejavnosti. Ob tem smo izhajali iz 
naslednjih načel. 

a) Sredstva za enostavno reprodukcijo 
1. Pri zagotavljanju pogojev za enostavno reprodukcijo bi 

moralo biti izhodišče novih srednjeročnih planov, da se v 
menjavi z porabniki prek cene storitev oziroma proizvodov 
pokrivajo celotni odhodki izvajalcev, ki nastanejo z izvajanjem 
dogovorjenega programa po obsegu in kvaliteti v posamez- 
nem obračunskem obdobju. Na ta način je neposredno tudi 
zagotovljeno, da organizacije - izvajalci skrbijo za racionalno 
gospodarjenje in prevzemajo rizike sprejemanja tekočih po- 
slovnih odločitev v celoti. Z uveljavitvijo tega načina bi se 
izognili naknadnim intervencijam družbenopolitičnih skupno- 
sti pri pokrivanju izpadlega dohodka. 

Razen oblikovanja celotnega prihodka na podlagi prodaje 
izdelkov in storitev (po cenah in tarifah, dogovorjenih v sa- 
moupravnih interesnih skupnostih), bi se prihodek izvajalcev 
oblikoval tudi z neposredno tržno menjavo n.pr. za tuje intere- 
sente, ter po načelih svobodne menjave dela. 

Takšen pristop seveda zagotavlja tudi realnejše izkazovanje 
ustvarjenega družbenega proizvoda družbenopolitične skup- 
nosti; kako pa je bilo uveljavljeno doslej, ko smo določene 
kategorije dohodka oziroma razporejenga čistega dohodka 
uporabljali za kritje stroškov enostavne reprodukcije s ciljem, 
da temeljne organizacije združenega dela - izvajalci ne bi 
izkazovali izgube v tekočem poslovanju. 

Realizacija navedenega načela seveda ne izključuje možno- 
sti samoupravnega dogovarjanja o diferenciranih cenah pro- 
izvodov ali storitev za različne kategorije uporabnikov. Še več, 
integralen družbeni interes za izvajanje obravnavanih dejav- 
nosti bi moral biti izražen kot rezultat sporazumevanja o 
načinih uresničevanja načela vzajemnosti med različnimi ka- 
tegorijami uporabnikov. Le v primerih, kadar je krog uporab- 
nikov tako ozek oziroma dohodkovno nesposoben, da preko 
cen zagotavlja sredstva za enostavno reprodukcijo, je po- 
trebno tudi preko drugih oblik pridobivanja sredstev prenesti 
obveznosti na druge zavezance, ki niso neposredni uporab- 
niki proizvodov ali storitev, ali pa med zavezance vključiti tudi 
druge kategorije zavezancev (občane, vse TOZD s področja 
gospodarstva, delovne skupnosti, nerezidente itd.). 

Navedeno usmeritev, bomo v naslednjem srednjeročnem 
obdobju postopoma uresničili. V primerih, ko s prodajo proiz- 
vodov in storitev ne bo pokrit v celoti družbeno priznani 
obseg enostavne reprodukcije, bo celotni prihodek torej do- 
sežen s prodajo proizvodov in storitev, s samoupravno dogo- 
vorjenimi povračili za pokrivanje dela stroškov enostavne 
reprodukcije v okviru dogovorjenega programa ali z zakonom 
določenimi prispevki uporabnikov, ali pa s sprejetimi kom- 
penzacijami. 

Tako naj politika na področju cen električne energije omo- 
goči, da se že v prvih dveh letih naslednjega srednjeročnega 
plana zagotovi pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije s 
ceno. Pri tem pa je treba upoštevati tudi vse možne racionali- 
zacije in uspešnejše gospodarjenje v samem elektrogospo- 
darstvu. Na področju železniškega gospodarstva pa naj bi s 
politiko cen zagotovili za nekaj odstotnih točk večje narašča- 
nje cen železniških storitev kot bo povprečna splošna rast 
cen. To bo omogočilo, da se bodo na tem področju bistveno 
zmanjšala povračila. 

V družbeno priznani obseg enostavne reprodukcije štejemo 
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poleg povrnitve na podlagi standardov in normativov dogo- 
vorjenih neposrednih stroškov za proizvode in storitve tudi 
stroške za zagotavljanje razpoložljivih zmogljivosti za druž- 
beno določen krog potencialnih uporabnikov proizvodov ali 
storitev in sredstva za OD in za skupno porabo. Ta sredstva pa 
se morajo oblikovati v skladu z načelom delitve po delu in z 
družbeno določenimi osnovami in merili, usklajenimi s tistimi, 
ki veljajo pri delitvi za OZD - uporabnikov. 

Cene, ki bodo v skladu z novimi sistemskimi rešitvami 
dogovorjene med uporabniki in izvajalci v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih, bodo torej praviloma pokrivale tako opre- 
deljeno enostavno reprodukcijo. Nujna neposredna naloga, 
je, da se na podlagi zveznega zakona o sistemu cen za 
posamezne dejavnosti razčlenijo v njem opredeljeni kriteriji 
za oblikovanje cen ter izdelajo standardi in normativi, upošte- 
vajoč pri tem ne le ekonomske kriterije, temveč tudi družbe- 
nopolitične, razvojne in socialne vidike. Pri tem naj bi cene v 
teh dejavnostih v prihodnje zagotavljale tudi del sredstev za 
razširjeno reprodukcijo. Tudi v primerih, kadar bodo medse- 
bojna razmerja pri uresničevanju programa urejena po nače- 
lih svobodne menjave dela med uporabniki in izvajalci bodo 
cene storitev določene v samoupravnih sporazumih po istih 
načelih. 

V zvezi s cenami bo treba zagotoviti, da bo že z začetkom 
naslednjega srednjeročnega obdobja (81 -.85) praviloma pre- 
nehalo odločanje o cenah na nivoju federacije. Če so izpol- 
njeni pogoji, predvideni v zakonu in v samoupravnem spora- 
zumu o ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti, se del 
stroškov enostavne reprodukcije krije tudi iz povračil. Povra- 
čila se bodo določala v okviru samoupravnih interesnih skup- 
nosti za dogovorjene naloge oziroma programe, ki bodo 
opredeljevali tudi obseg enostavne reprodukcije. Uporabniki 
se bodo torej z izvajalci v samoupravnih interesnih skupno- 
stih na podlagi skupaj opredeljenih standardov in normativov 
materialnih stroškov ter amortizacije dogovorili o obveznostih 
in s tem omogočili ter ustvarili pogoje za odvijanje enostavne 
reprodukcije v okviru teh dejavnosti, 

V zvezi s povračili je treba opozoriti na določbo 11 alineje 
110 člena zakona o združenem delu, ki predpisuje, da je 
mogoče uporabiti dohodek temeljne organizacije združenega 
dela za obveznosti, prevzete s samoupravnim sporazumom ali 
s pogodbo le, če se te obveznosti poprej določene z zakonom. 
V posebnih zakonih bo torej treba opredeliti vire, iz katerih se 
bodo krile potrebe na posameznih področjih, in v primeru, če 
bo kot vir opredeljen dohodek, določiti tudi obveznosti, za 
katere je mogoče dogovoriti povračila. V prihodnje se bo 
treba zavzemati, da se samoupravno dogovorjena povračila 
krijejo iz materialnih stroškov. V ta namen se je treba zavze- 
mati, da bi se vnesla taka določba tudi v zvezni zakon o 
ugotavljanju celotnega prihodka in dohodka in v druge pred- 
pise. Seveda pa bo pri tem treba zagotoviti, da samoupravno 
dogovarjanje povračil (ki bi se izplačevala v breme material- 
nih stroškov) ne bi pripeljala do kršitve sistema določanja 
cen. Povračila iz materialnih stroškov naj bi bila torej možna 
le pod pogoji, določenimi z zakonom, in le za nekatere dejav- 
nosti. 

Če bo družbenopolitična skupnost tako ocenila ali če se 
uporabniki in izvajalci samoupravno ne bodo dogovorili o 
povračilih, potrebnih za kritje družbeno dogovorjene eno- 
stavne reprodukcije, bo mogoče z zakonom predpisati pri- 
spevke. Pri tem je treba še upoštevati, da se bo tak prispevek 
(pa tudi samoupravno dogovorjeno povračilo) razširil tudi na 
občane in se plačeval neposredno ob ceni proizvoda ali 
storitve, ali pa kot prispevek iz osebnega dohodka in od 
drugih dohodkov, kadar bo značaj dejavnosti pomemben za 
izboljšanje splošnih pogojev dela in življenja delovnih ljudi in 
občanov. Zavzemati pa se je treba, da se te vrste prispekov, 
kolikor so odvisni od količine porabljenih sredstev in proiz- 
vodov, dejansko vključijo v ceno. 

Tudi v novi sistemski ureditvi področja cen je treba kot 
izjemno predvideti občasno državno intervencijo. Kadar bo 
intervencijski nivo cen takšen, da bodo izpolnjeni zakonski 
pogoji, bo istočasno z določitvijo cen določena tudi kompen- 
zacija, s katero bo v breme proračuna nadomeščen del pri- 
hodka OZD izvajalcev. Doseženi prihodek izvajalcev po tej 
osnovi pa bo odvisen od prodanih količin proizvodov in stori- 
tev, bo torej vzpodbujal opravljanje dejavnosti tudi v takih 
razmerah in tako zagotavljal družbeno potrebni obseg dejav- 
nosti. 

Ob obveznem plačevanju prispevkov samoupravni interesni 
skupnosti se zastavlja še vprašanje možnosti družbenopoli- 
tične skupnosti, da predpiše pod določenimi pogoji obvez- 
nost plačevanja prispevkov samoupravni interesni skupnosti, 
ki opravlja dejavnosti oziroma zadeve posebnega družbenega 
pomena (čl. 70 Ustave SRS). Zastavlja se vprašanje, ali pred- 
stavlja ta določba le realizacijo določb 25. in 89. člena ustave 
SR Slovenije na področju gospodarskih dejavnosti poseb- 
nega družbenega pomena. To bi pomenilo, da obveznih pri- 
spevkov ni mogoče predpisati za razširjeno reprodukcijo ter 
da obveznih prispevkov z zakonom tudi ni mogoče predpisati 
za občane (uporabnike). 

Menimo, da gre pri situaciji, ki jo predvideva člen 70 ustave 
SR Slovenije za različno situacijo od tiste, ki jo predvideva 
člen 25 ustave SR Slovenije in sicer iz naslednjih razlogov: 

- Medtem ko se obvezno združevanje sredstev po 25. členu 
ustave SR Slovenije lahko predpiše le za organizacije združe- 
nega dela, lahko zakon predpiše obvezne prispevke tudi ob- 
čanom. Tako stališče je zavzela republiška skupščina tudi pri 
sprejemanju zakona o skupnih osnovah svobodne menjave 
dela. Ta zakon v 3. odstavku 42. člena določa, da se lahko 
predpiše z zakonom oziroma odlokom družbenopolitične 
skupnosti, ki temelji na zakonu, obvezno plačevanje pri- 
spevka samoupravni interesni skupnosti za izvajanje dogo- 
vorjenega ali z zakonom določenega zagotovljenega pro- 
grama. 

- Po členu 70 ustave SR Slovenije je možno predpisati 
obvezne prispevke z zakonom le, če gre za financiranje dejav- 
nosti posebnega družbenega pomena in če je bila samou- 
pravna interesna skupnost obvezno ustanovljena na podlagi 
zakona, pri čemer zakon določa tudi krog zavezancev. 

- Niti v 70. členu republiške ustave (oziroma 58. členu 
zvezne ustave) niti v kaki drugi ustavi določbi ni rečeno, da 
velja za prispevke članov samoupravnih interesnih skupnosti 
isti režim kot za sredstva, ki jih organizacija združenega dela 
obvezno združujejo na podlagi 25. člena ustave SR Slovenije. 

- 70. člen ustave je treba povezati s 53. členom ustave, kjer 
je rečeno, da zaradi zadovoljevanja svojih potreb in interesov 
v samoupravnih interesnih skupnostih plačujejo delovni lju- 
dje tem skupnostim prispevke iz svojih osebnih dohodkov in 
interesov v samoupravnih interesnih skupnostih plačujejo 
delovni ljudje tem skupnostim prispevke iz svojih osebnih 
dohodkov in iz dohodka temeljnih organizacij v skladu z 
namenom oziroma v skladu s cilji, za katere so ta sredstva 
namenjena. Ta člen pomeni uvodno določbo za ves sistem 
samoupravnih interesnih skupnosti in ga je treba zato upora- 
biti tudi pri interpretaciji 70. člena ustave. 

Pri tem je treba še upoštevati poleg ustavnih določb še 
naslednje okoliščine: 

- da je trajno opravljanje teh dejavnosti nujno za zadovo- 
ljevanje potreb določenih uporabnikov; 

- da gre za dejavnosti materialne proizvodnje, v katerih 
delovanje tržnih zakonitosti ni edina podlaga za usklajevanje 
dela in potreb in za vrednotenje rezultatov dela; 

- da gre za storitve, ki so pod družbeno kontrolo cen in da 
po splošno uveljavljeni politiki cen, cene teh storitev zado- 
ščajo komaj za pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije - 
ponekod pa niti teh ne - in da se sredstva za razširjeno 
reprodukcijo na omenjenih področjih ne zagotavljajo v za- 
dostnem obsegu v ceni storitev; 

- da se v zvezi s tem na teh področjih ne prakticira pokriva- 
nje primanjkljaja za razširjeno reprodukcijo v obliki povračil 
oziroma kompenzacij, ki jih predvidevata 107. člen republiške 
ustave oziroma 256. člen zvezne ustave, to se pravi, iz prora- 
čunskih sredstev ustrezne družbenopolitične skupnosti. 

Tudi v primeru, če bi uporabili v primerih predpisovanja 
obveznih prispevkov samoupravnim interesnim skupnostim 
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režim iz 25. člena ustave SR Slovenije, bi bilo treba upoštevati 
posebnosti pridobivanja dohodka v teh dejavnostih. 

Gre namreč za odnose svobodne menjave, pri katerih upo- 
rabniki ne združujejo sredstev zato, da bi bili udeleženi na 
dohodku ali jih dobili vrnjene, temveč jih združujejo, da bi 
zadovoljevali svoje potrebe na posameznih področjih, opre- 
deljene v samoupravno sprejetih programih storitev in dejav- 
nosti. _ 

To pomeni, da je zakonodajalec po 70. členu ustave poobla- 
ščen, da na podlagi svoje ocene materialnega stanja dolo- 
čene dejavnosti na določenem področju z zakonom predpiše 
tudi plačevanje obveznih prispevkov uporabnikov določeni 
samoupravni interesni skupnosti posebnega družbenega po- 
mena in pri tem ob analogni uporabi 53. člena ustave določi 
tudi namen takega prispevka, osnove in merila za njegov 
izračun in krog konkretnih obvezancev prispevka. 

b) Sredstva za razširjeno reprodukcijo 
Glede na način zagotavljanja sredstev za enostavno repro- 

dukcijo teh dejavnosti ni mogoče pričakovati, da bi temeljne 
organizacije združenega dela - izvajalci ustvarjali zadostna 
sredstva za razširjeno reprodukcijo. Edina izjema od tega 
načela je lahko uveljavljena le za sredstva obračunane mini- 
malne amortizacije, ki se lahko tekoče uporabljajo za nado- 
mestne investicije v okviru celotne dejavnosti. Sredstva za 
razširjeno reprodukcijo je potrebno zagotavljati torej z zdru- 
ževanjem sredstev, poleg seveda drugih, doslej že uvedenih 
in uveljavljenih kreditnih virov sredstev. Pri tem si je potrebno 
prizadevati, da se s ceno proizvodov in storitev v delu zago- 
tavlja tudi del sredstev za razširjeno reprodukcijo, seveda v 
okviru materialnih možnosti za zagotavljanje sredstev, ki se 
usmerjajo za posamezno dejavnost. Za manjši del infrastruk- 
turnih dejavnosti je pri združevanju sredstev za skupne na- 
ložbe možno in potrebno uresničiti ista načela, kot veljajo za 
gospodarstvo na sploh. (N. pr. integralni transport). 

Neposredno interesno združenje sredstev temeljnih organi- 
zacij združenega dela lahko poteka tudi v okviru samo- 
upravne interesne skupnosti s področja materialne proizvod- 
nje, na načelih skupnih vlaganj, oziroma na podlagi zakon- 
skih določb o pridobivanju skupnega dohodka. Ta načela so 
lahko uveljavljena tudi za realizacijo dela razvojnega pro- 
grama tiste samoupravne interesne skupnosti, ki je ustanov- 
ljena z ali na podlagi akta družbenopolitične skupnosti in 
sicer za del programa, ki je sprejet na načelih neposredne 
svobodne menjave dela. 

Pri predlaganju sistema zagotavljanja sredstev za razvoj 
dejavnosti posebnega družbenega pomena s področja mate- 
rialne proizvodnje je potrebno izhajati iz načela 25. člena 
ustave SR Slovenije, ki določa, da se z zakonom lahko določi 
obvezno združevanje dela sredstev družbene reprodukcije za 
financiranje tistih nujnih potreb družbene reprodukcije, od 
katerih je odvisno uresničevanje osnovnih ciljev družbenega 
razvoja, da pa z obveznim združevanjem dela sredstev druž- 
bene reprodukcije ni mogoče trajno odvzeti pravic delavcem 
temeljne organizacije združenega dela glede teh sredstev ter 
da se z zakonom določijo tudi pravice in obveznosti organiza- 
cij združenega dela pri gospodarjenju s tako združenimi sred- 
stvi. Obvezno združitev sredstev za zagotovitev za družbeno 
reprodukcijo nujnih nalog, opredeljenih v družbenem planu, 
predvideva v primeru, če s samoupravnim sporazumevanjem 
ni mogoče zagotoviti teh sredstev, tudi 3. odstavek 89. člena 
ustave SR Slovenije. 

Ker v zadnjem srednjeročnem obdobju ni bil vedno in v 
zadostni meri zagotovljen vpliv uporabnikov oziroma združe- 
valcev sredstev za potrebe družbene reprodukcije na uporabo 
in gospodarjenje z združenimi sredstvi, se je uveljavila za- 
hteva, da se dosledno zagotovi združevalcem sredstev, bodisi 
udeležba na dohodku (tako kot predvideva tudi 159 člen ZZD) 
ali pa vračljivost združenih sredstev (v smislu 90. člena Za- 
kona o združenem delu). 

Problem vračljivosti se je posebej zaostril v primerih, ko so 

se tisti, ki so sklenili samoupravne sporazume o združevanju 
sredstev v smislu členov 85 in 463 zakona o združenem delu z 
osebnim izjavljanjem (referendum), odpovedali pravici do po- 
vrnitve združenih sredstev, medtem ko delavci v delu temelj- 
nih organizacij, združenega dela, ki naj bi sicer podpisali 
samoupravni sporazum in prispevali sredstva za nujne po- 
trebe družbene reprodukcije, takih samoupravnih sporazu- 
mov niso podpisali in je nato družbenopolitična skupnost na 
podlagi pooblastil in 25. in 89. člena ustave SR Slovenije, 
predpisala obvezno združevanje sredstev. 

Nekateri razlogi govore za to, da je treba problem vračljivo- 
sti obravnavati širše. V primeru obveznega združevanja sred- 
stev (pa tudi v primeru združevanja na podlagi samoupravnih 
sporazumov) je bistveno, da se ta sredstva delavcem trajno ne 
odvzamejo. Načelo da delavcem ni mogoče trajno odvzeti 
pravic glede združenih sredstev, ni identično pravilu, da je 
treba zagotoviti vračljivost združenih sredstev. Vračljivost po- 
meni bodisi udeležbo na skupno ustvarjenem dohodku ali pa 
neke vrste kreditni odnos. Vendar pa na drugi strani ni mo- 
goče trditi, da so pravice na sredstvih »trajno odvzete«, če ni 
zagotovljena njihova vračljivost. Bistvo ustavne norme 25. 
člena je v tem, da sredstva delavcem ne smejo biti odtujena. 
Odtujena pa niso le tedaj, če je zagotovljena njihova vračlji- 
vost temveč ne moremo govoriti o odtujenosti tudi v primeru, 
če je delavcem, ki združujejo sredstva, zagotovljen vpliv na 
uporabo in razpolaganje s temi sredstvi. Tudi v preteklosti so 
bile glavne negativne oblike odtujevanja sredstev prav v tem, 
da je bila pretrgana vez med tistimi, ki so sredstva združevali 
(na podlagi samoupravnih sporazumov ali obvezno) in odlo- 
čanjem o teh sredstvih. Na ta način je prihajalo do kopičenja 
sredstev v nekaterih samoupravnih interesnih skupnostih in 
do odtujenega odločanja o teh sredstvih, zlasti npr. s strani 
delovnih skupnosti posameznih samoupravnih interesnih 
skupnosti oziroma v organizacijah združenega dela - izvajal- 
cev posameznih storitev, oziroma proizvajalcev posameznih 
proizvodov. 

Menimo torej, da je treba v primeru obveznega združevanja 
predvsem preprečiti trajen odvzem sredstev in sicer na ta 
način,da se z ustreznim samoupravnim organiziranjem in na 
drug primeren način zagotovi vpliv delavcev na gospodarje- 
nje z združenimi sredstvi, v skladu z njihovimi interesi, pred- 
vsem z zagotavljanjem možnosti za doseganje večjega do- 
hodka. 

Tako načelo je tudi v skladu s pravicami in obveznostmi 
delavcev pri uresničevanju pravice dela z družbenimi sredstvi. 
Temelj socialističnega samoupravnega združenega dela je 
tudi družbeni značaj dela, ki terja združevanje dela in družbe- 
nih delovnih sredstev ter drugih sredstev družbene reproduk- 
cije v interesu delavcev in družbe v celoti (peta alinea 2. člena 
zakona o združenem delu). Družbeni značaj dela in družbeni 
značaj dohodka, s tem delom ustvarjenega, zahtevata, da se 
delavcem, ki združujejo sredstva za določene namene, zago- 
tovi vpliv na uporabo in razpolaganje s temi sredstvi in da se 
jim glede na splošni napredek materialne osnove dela zago- 
tovi bodisi vračljivost združenih sredstev (npr. pri gradnji 
posameznih investicijskih objektov v PTT, v komunalnem 
gospodarstvu, v energetiki ipd.), da pa se v nekaterih primerih 
sredstva vendarle trajno združijo brez pravice do povrnitve 
teh sredstev (združevanje sredstev za ceste, železnice ipd.). 
Tudi bistvo in vsebina družbene lastnine zahtevata enak pri- 
stop. Bistvo družbene lastnine je med drugim prav v odprav- 
ljanju odtujensti delavskega razreda in delovnih ljudi od pro- 
dukcijskih sredstev in drugih pogojev za delo in od rezultatov 
dela (druga alinea 2. člena zakona o združenem delu). Zago- 
tavljanje vračljivosti sredstev ne glede na stopnjo družbenoe- 
konomskih odnosov na posameznem področju, ne glede na 
materialne osnove dela in ne glede na namen, za katerega so 
sredstva združena, bi v končni konsekvenci lahko pripeljalo 
tudi do skupinsko lastniškega odnosa delavcev v temeljnih 
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organizacijah združenega dela nad sredstvi, ki jim jih je ce- 
lotna družbena skupnost zaupala v uporabo, upravljanje in 
razpolaganje. 
Poleg teh teoretičnih izhodišč je treba upoštevati, da gospo- 

4 darske možnosti nekaterih dejavnosti materialne proizvodnje 
: posebnega družbenega pomena zaenkrat še vedno ne dopu- 

ščajo predvidevati vračljivosti, ker gre za področja, kjer se ne 
ustvarja dovolj dohodka za pokritje vseh stroškov enostavne 
reprodukcije. 
Tudi namen združevanja sredstev na takih področjih (npr. pri 
gradnji cest) ni ustvarjanje dohodka, temveč je namen takega 
zbiranja ustvarjanje gospodarske infrastrukture. 
Značaj investicij na področju infrastrukturnih dejavnosti se 
delno razlikuje od neposrednih motivov za investiranje v pro- 
hodnih temeljnih organizacijah združenega dela. Z investici- 

jami v infrastrukturni dejavnosti se izboljšujejo pogoji prido- 
bivanja dohodka v celotnem združenem delu, z njimi se 
ustvarjajo pogoji za splošen dvig produktivnosti dela, izbolj- 
šujejo se življenjski in delovni pogoji delovnih ljudi in obča- 
nov in s tem pospešuje razvoj proizvajalnih sil celotne druž- 
bene skupnosti. Dohodkovni učinki teh investicij niso nepo- 
sredno merljivi niti pri uporabnikih, še manj pa pri izvajalcih 
teh dejavnosti, katerim sistem zagotavljanja sredstev za eno- 
stavno reprodukcijo praviloma onemogoča ustvarjanje aku- 
mulacije. Naložb v razširitev in izboljšanje materialne osnove 
dela v teh dejavnostih sredstev, ki se zagotavljajo na osnovi 
obveznega, z zakonom predpisanega združevanja dela sred- 
stev družbene reprodukcije, torej ni mogoče obravnavati kot 
skupne naložbe, ki temeljijo na načelih pridobivanja skup- 
nega dohodka. Zato tudi ni mogoče istovetiti trajne združitve 
dela sredstev družbene reprodukcije z odvzemom pravice 
delavcem glede teh sredstev. To pomeni, da je potrebno v 
sistemu zakonskega obveznega združevanja dela sredstev 
družbene reprodukcije uveljavljati rešitev, po kateri se hkrati z 
združenimi sredstvi prenese preko samoupravne interesne 
skupnosti v izvajalske temeljne organizacije združenega dela 
tudi ustrezen vir teh sredstev. Delavci, ki so tako združevali 
del sredstev družbene reprodukcije, zato ne uveljavljajo pra- 
vice do povrnitve združenih sredstev oziroma do nadomestila 
za gospodarjenje z združenimi sredstvi, temveč svoje pravice 
glede teh sredstev uveljavljajo po svojih delegatih v skupščini 
samoupravne interesne skupnosti pri odločanju o naslednjih 
zadevah: 
- o razporedu uporabe teh sredstev in o prioritetnih namenih 
njihove uporabe; 
- o dinamiki realizacije razvojnega programa dejavnosti; 
- o ukrepih za racionalno izrabo zmogljivosti; 
- o načinu gospodarjenja z zgrajenimi zmogljivostmi; 
- o drugih zadevah in interesih, zaradi katerih se z delavci v 
drugih temeljnih organizacijah združenega dela združujejo v 
samoupravne interesne skupnosti. 
V zvezi z uresničitvijo načel, da se obvezno združevanje 
sredstev za razvoj lahko uvede le za sredstva skladov, je 
potrebno nujno opustiti davčno osnovo kot obračunsko 
osnovo za ugotavljanje višine obveznosti. Novi zakoni bi mo- 
rali pri opredeljevanju osnove izhajati iz tega, da je obračun- 
ska osnova za združevanje sredstev za razvoj del čistega 
dohodka namenjen za sklade temeljnih organizacij združe- 
nega dela, ugotovljen v zaključnem računu za predhodno 
leto. 
Seveda je treba pri tem poudariti, da je v primeru obveznega 
združevanja sredstev, gotovo najbolj v skladu z našim družbe- 
noekonomskim sistemom, kadar se delavcem, ki sredstva 
združujejo, zagotovi udeležba na ustvarjenem dohodku. Za 
uveljavitev tega načela se je treba zavzemati tudi na področjih 
gospodarskih dejavnosti posebnega družbenega pomena. 
Glede na stanje družbenoekonomskih odnosov na posamez- 
nih področjih gospodarskih dejavnosti posebnega družbe- 
nega pomena pa vendarle v nekaterih primerih ne bo mogoče 
zagotoviti udeležbe na dohodku ali vračljivosti združenih 

sredstev. Pač pa bo treba v takem primeru brezpogojno zago- 
toviti vpliv delavcev na gospodarjenje z združenimi sredstvi. 
Združevanje sredstev za razširjeno reprodukcijo dejavnosti 
materialne proizvodnje mora torej ustrezati naslednjim zahte- 
vam: 
- širitev dejavnosti mora biti opredeljena s sporazumom o 
temeljih plana te dejavnosti; 
- sporazumno ali obvezno združevanje sredstev za razšir- 

jeno reprodukcijo se lahko praviloma uvede le za sredstva 
skladov, ki so pri udeležencih v sporazumevanju ali zavezan- 
cih sicer namenjeni za realizacijo razvojnih programov (sred- 
stva poslovnega sklada za širitev materialne osnove dela in 
sredstev sklada skupne porabe za naložbe v objekte in 
opremo skupne porabe, s katerimi se zadovoljujejo potrebe 
po stanovanju, prehrani, počitku, rekreaciji, kulturi, ustvarjal- 
nosti in drugih potreb skupne porabe); 

- z obveznim združevanjem sredstev ni mogoče trajno 
odvzeti pravic delavcem temeljne organizacije glede teh sred- 
stev. To pomeni, da se lahko delavci le z osebnim izjavljanjem 
opredelijo za spremembo namena uporabe združenih sred- 
stev, za spremembo pogojev vračanja združenih sredstev ali 
za trajni prenos združenih sredstev skupno z njihovimi viri. 

»Iz navedenih načel izhaja, da se je treba glede na družbeno 
ekonomsko vsebino dohodka načeloma izogibati uvajanja 
obveznosti za razširjeno reprodukcijo v obliki prispevka iz 
dohodka in da je odločanje o pravicah, ki izhajajo iz združenih 
sredstev, v izključni pristojnosti delavcev, ki so sredstva zdru- 
žili«. 

Pri financiranju dosedanjega razvoja infrastrukturnih dejav- 
nosti so imela pomemben delež sredstva združena v bančnih 
organizacijah. Usmeritev v naslednjem srednjeročnem ob- 
dobju narekuje zmanjšanje tega deleža, pri čemer naj bi 
upravljalci v bankah v prihodnje zagotavljali za razvoj večine 
infrastrukturnih dejavnosti predvsem premostitvene kredite in 
dajali potrebne garancije. Ob tem pa je treba za stanovanjsko 
gospodarstvo še naprej namenjati del sredstev hranilnih vlog 
občanov vsaj v obsegu, ki omogoča kontinuirano stanovanj- 
sko izgradnjo. 

Pri tako predlaganih usmeritvah srednjeročne kreditne po- 
litike bančnih organizacij pa je seveda potrebno razvijati 
konzorcionalne oblike povezav v okviru bančnih organizacij 
za financiranje izgradnje predvsem določenih objektov s po- 
dročja infrastrukturnih dejavnosti. V teh oblikah zagotavljanja 
sredstev se lahko namreč neposredno izražajo interesi po- 
vsem določenih uporabnikov za realizacijo dela sprejetega 
programa razvoja posamezne dejavnosti in seveda ti interesi 
tudi vrednostno izrazijo z njihovo neposredno udeležbo pri 
financiranju investicije. V teh oblikah bo tako tudi na po- 
dročju razširjene reprodukcije v infrastrukturnih dejavnostih 
omogočeno uresničevanje načel neposredne svobodne me- 
njave dela. 

Na podlagi navedenega naj bi se sredstva za razširjeno 
reprodukcijo zagotavljala na naslednje načine: 
- s samoupravnim združevanjem sredstev (pod določenimi 

pogoji tudi na zakonski osnovi) po načelih pridobivanja skup- 
nega dohodka v okviru samoupravne interesne skupnosti 
(predpostavljeno je vračilo sredstev); s samoupravnimi spora- 
zumi se določi tudi način uveljavljanja ugodnosti iz naslova 
združenih sredstev in načela nevračljivosti sredstev; 

- z neposrednim združevanjem dela in sredstev uporabni- 
kov za posamezne infrastrukturne objekte; ta oblika zagotav- 
ljanja sredstev bi morala v naslednjem srednjeročnem ob- 
dobju pridobiti pomembnejši značaj (poleg zakonskega pri- 
spevka za razvoj energetske infrastrukture je potrebno uve- 
ljavljati združevanje sredstev za razvoj energetskih in drugih 
infrastrukturnih zmogljivosti, ki so povezane z novo investi- 
cijo); 

- deloma se zagotavljajo sredstva za razširjeno reproduk- 
cijo v ceni proizvodov in storitev; 
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-tuji kreditni viri in sredstva, združena v bančnih prganiza- 
cijah; 

— glede posebnosti posameznih dejavnosti se bodo še na- 
prej uveljavljale tudi specifične oblike zagotavljanja sredstev 
za razširjeno reprodukcijo, tako med samimi izvajalskimi,or- 
ganizacijami (prispevek, za biološko reprodukcijo gozdov), 
kakor tudi z izpoljnjevanjem obveznosti določenih uporabni- 
kov 

(nadomestilo za uporabo stavbnega zmeljišča, prispevek za 
spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča ipd,); doda- 
ten vir sredstev za razširjeno reprodukcijo bodo predstavljala 
tudi sredstva, zbrana s plačili namenskih prispevkov ob ceni 
proizvodov in storitev. 

c) Način določanja obveznosti za zagotavljanje 
sredstev v obravnavanih dejavnostih je 
mogoče uveljaviti na naslednjih načelih: 

Pomanjkljivost sedanjega sistema je v tem, da so se zaradi 
prenizkega deleža udeležencev v samoupravnem sporazume- 
vanju, zaradi zavrnitve sprejetja samoupravnega sporazuma 
ali zaradi neudeležbe v samoupravnem sporazumevanju, v 
skupščinah družbenopolitičnih skupnosti sprejemali nado- 
mestni zakoni, s katerimi se je naknadno določila obveznost 
zagotavljanja sredstev za tiste udeležence, ki niso sklenili 
samoupravnih sporazumov. 

Ne glede na doseženo enakost v obveznostih pa se je tudi s 
tem ustvarjal v okviru iste samoupravne interesne skupnosti 
neenakopraven položaj pri združevanju sredstev (delavci, ki 
so sklenili samoupravni sporazum so se odpovedali vračilu 
združenih sredstev, zavezancem po zakonu pa so se združena 
sredstva finančno vodila kot vračljiva). Nadaljni prigovori se 
izražajo še v dveh smereh: da je samoupravno sporazumeva- 
nje pod pritiskom, ker bo samoupravni akciji sledila obvezno 
še zakonska prisila oziroma, da je lagodneje počakati na 
predpis kot pa izvajati družbenopolitične akcije in vse samo- 
upravne postopke za doseganje soglasja o pristopu k samo- 
upravnemu sporazumu. 

Kritika splošne prakse prisilnega razširjanja obveznosti ob 
samoupravnih sporazumih, je utemeljena in ni več vzdržno, 
da imamo ob samoupravnih sporazumih o materialnih obvez- 
nostih praviloma še s predpisi uvedene enake obveznosti za 
tiste, ki niso pristopili prostovoljno k sporazumom. 

Usmeritev v bodoče naj bi bila zlasti v tem, da se izogibamo 
zakonskih intervencij v navedenem smislu; intervencija s 
predpisom naj bi bila le skrajna izjema v primerih, ko je bila 
samoupravna aktivnost dosledna in vztrajna do konca in ni 
bilo mogoče doseči pristanka manjšine, pri tem pa gre za 
najširši skupni interes oziroma potrebo in bi prišlo do hudih 
družbenih deformacij, neenakopravnega položaja delavcev in 
neopravičenega okoriščanja manjšine na račun večine, v za- 
devah, ki so posebnega družbenega pomena. 

Na področju samoupravnih interesnih skupnosti materialne 
proizvodnje, kjer gre praviloma za ustvarjanje skupnih pogo- 
jev za delo in doseganje dohodka, pa bi bilo možno iskati 
izhod tudi v močnejšem stimuliranju za samoupravno spora- 
zumevanje; npr. tudi v tem smislu, da bi izvajalci in uporabniki 
urejali medsebojne pravice in obveznosti na podlagi združe- 
vanja sredstev, tako da bi imeli neposredne koristi in ugodno- 
sti v primerjavi s splošnimi možnostmi in razmerami (npr. 
zanesljivejša dobava energije oziroma druge ugodnosti pri 
koriščenju dodatnih zmogljivosti), ki so ustvarjene z združe- 
vanjem sredstev, Pri razčlenitvi takšne ureditve pa je potrebno 
izhajati od načela, da se obseg določanja pravic ureja pred- 
vsem v odvisnosti od obsega sprejetih obveznosti. Sicer pa bi 
bilo treba težiti predvsem k temu, da bi bilo samoupravno 
sporazumevanje resnično odraz spoznanja skupnega interesa 
oziroma potreb in bi se zaključevalo znotraj kroga udeležen- 
cev brez potrebe po širši družbeni intervenciji. Pa tudi druž- 
benopolitična akcija v pripravljanju in obravnavanju samou- 

pravnih sporazumov naj bi bila dobro organizirana, dosledna 
in vztrajna, tako da bi zajela in angažirala celoten krog v 
poštev prihajajočih udeležencev, v vsakem konkretnem pri- 
meru. •*•=)?;": 

Da bi opisano prakso sprejemanja nadomestnih zakonov 
presegli, pa bi bilo primerno uveljaviti tudi ureditev, po kateri 
se s programom razvoja posamezne dejavnosti izrazi širši 
družbeni interes za opravljanje in razvoj dejavnosti. Z ovre- 
dnotenim programom razvoja se določi tudi obseg potrebnih 
sredstev za njegovo izvedbo in način prevzemanja obveznosti 
uporabnikov za zagotavljanje sredstev. Ko je tako razčlenjen 
program dejavnosti sprejet, predlaga samoupravna interesna 
skupnost skupščini družbenopolitične skupnosti sprejem za- 
kona, s katerim se določijo zavezanci za zagotavljanje sred- 
stev, višina obveznosti, način obravnavanja in poravnavanja 
obveznosti in drugi obračunsko tehnični elementi. Ob spreje- 
manju zakona lahko skupščina družbenopolitične skupnosti 
presodi, ali dosežena raven razvoja proizvajalnih sil omogoča 
izvedbo sprejetega programa dejavnosti. 

Posebno vprašanje se zastavlja glede izpoljnjevanja samou- 
pravnih sporazumov v delu, ki se nanaša na prevzete mate- 
rialne obveznosti uporabnikov (glej prilogo 4). 

VI!. RAZLIČNI POGOJI GOSPODARJENJA MED 
IZVAJALCI IN NJIHOVI MEDSEBOJNI ODNOSI 

V nekaterih dejavnostih gospodarske infrastrukture so za- 
radi potreb uporabnikov ali širših družbenih interesov vklju- 
čene v proizvodnjo tudi zmogljivosti, katerih obratovanje terja 
višje stroške kot to velja v povprečju za druge izvajalce.1 Do 
tega prihaja npr. v gozdarstvu na Krasu, nadalje v energetiki 
in še nekaterih drugih dejavnostih. V primerih, ko so slabši 
pogoji pridobivanja dohodka objektivno pogojeni, je dohod- 
kovni položaj takšnih organizacij potrebno urejati v odnosih z 
drugimi izvajalci ter v sodelovanju z uporabniki. Pri tem ne 
more biti realno izhodišče izenačenje pogojev gospodarjenja, 
ampak zagotovitev takšnih možnosti, da tudi te mejne organi- 
zacije - ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega po- 
mena - lahko izpolnijo svoje naloge v procesu reprodukcije. 
Razrešitev teh specifičnih družbenoekonomskih odnosov je 
možna v okviru skupnega prihodka v primerih, ko so vsi 
Izvajalci dohodkovno medsebojno tako povezani (npr. elek- 
trogospodarstvo) oziroma z združevanjem sredstev prek sa- 
moupravne interesne skupnosti (gozdarstvo). Tudi v primeru, 
ko se ti odnosi urejajo med samimi izvajalci v okviru skupnega 
prihodka, je potrebno predvideti, da se v odločanje o standar- 
dih in normativih za priznavanje specifičnih stroškov mejnih 
proizvajalcev vključijo uporabniki. Skratka, takšnih odnosov 
praviloma ni možno urejati v neposrednih odnosih med takš- 
nim izvajalcem in posameznim uporabnikom, ker je - glede 
na to, da gre za dejavnost posebnega družbenega pomena - 
potrebno zagotoviti enotnost cenovne politike, preprečevanje 
motenj pri preskrbi tržišča, racionalnost pri prevozu oziroma 
distribuciji proizvodov in storitev in podobno. 

Odpravljanje negativnih posledic takšnih objektivnih razlik 
v pogojih gospodarjenja ni v nasprotju z načeli delitve po 
delu. Praksa pa hkrati opozarja, da so v merilih, standardih in 
normativih, ki se uporabljajo v infrastrukturnih gospodarskih 
dejavnostih pri delitvi skupnega prihodka na posamezne te- 
meljne organizacije rešitve, ki so sporne s stališča uresniče- 
vanja načela delitve po delu ter ne spodbujajo k boljšemu 
gospodarjenju. Zato je nujna akcija za dodelavo rešitev ozi- 
roma odnosov med samimi izvajalci na osnovi skupnega 
prihodka. 

Posebno vprašanje v teh dejavnostih materialne proizvod- 
nje je, kdaj pride v poštev določba 20. člena ustave SR 
Slovenije, ki govori o delu, ki je rezultat dela v izjemno 

1. Gre za lako imenovana mejne proizvajalce 
2. širša podlaga za navedeno je v Prilogi 2. 
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ugodnih naravnih pogojih, ali je rezultat izjemnih ugodnosti 
na Irgu, ali drugih izjemnih ugodnosti za pridobivanje do- 
hddka.2 Ta del dohodka se po ustavi in zakonu o združenem 
delu uporablja za razvoj organizacije združenega dela, v ka- 
teri je bil dosežen, ali za razvoj materiai.no osnove združenega 
dela v občini in republiki. Po 2. odstavku 20.'člena temelji 
odločanje o delu dohodka, ki se uporablja za razvoj mate- 
rialne osnove združenega dela v občini ali v republiki na 
samoupravnih osnovah. 

Pri uresničevanju te ustavne določbe bi bilo treba izhajati iz 
naslednjih izhodišč: 
- določbe 20. člena ustave SR Slovenije je mogoče upora- 

biti le tedaj, kadar gre dejansko za izjemne ugodne naravne 
pogoje ali izjemne ugodnosti na tržišču, ne pa tedaj, kadar gre 
samo za različne — boljše in slabše - naravne pogoje ali 
različne pogoje na tržišču; 

- pred uporabo določbe 20, člena ustave SR Slovenije 
oziroma pred odvzemom dela dohodka in njegovo usmeritvijo 
v razvoj v sami organizaciji združenega dela oziroma v razvoj 
materialne osnove združenega dela v občini in republiki, je 
treba z ekonomske strani oceniti, kdaj so naravni pogoji zares 
izjemni oziroma kdaj gre za izjemne ugodnosti na trgu; ni 
sprejemljivo na podlagi samega dohodka, ki je višji kot v 
drugih organizacijah združenega dela, sklepati, da je tak 
dohodek rezultat izjemnih naravnih pogojev ali izjemnih ugo- 
dnosti na tržišču, saj bi v takem primeru v bistvu odstopali od 
načela delitve po delu ter uvedli prelivanje dohodka in s tem 
destimulirali delavce za boljše gospodarjenje; 

- potrebno je spodbujati odkrivanje in izrabo izjemnih na- 
ravnih in drugih ugodnosti za pridobivanje dohodka. Tisti 
kolektivi, ki so uspeli aktivirati takšne možnosti; bi morali biti 
zato tudi materialno nagrajeni, oziroma naj bi se to delno 
odrazilo v osebnih dohodkih ter v večjih možnostih za nadalj- 
nje širjenje dejavnosti, kjer je to smotrno. 

Glede na to je vprašljiva ugotovitev, da se izjemni dohodek 
pojavlja v vseh gospodarskih dejavnostih in pri vsaki proiz- 
vodnji blaga v večji ali manjši meri. Opustitev takega prestopa 
izhaja predvsem iz dejstva, da gre za del dohodka, ki se 
ustvarja izjemoma. 

Podatki o sedanjem gospodarskem položaju obravnavanih 
dejavnosti materialne proizvodnje, ki po pravilu s prodajo 
izdelkov in storitev ne uspevajo pokriti niti stroškov enostavne 
reprodukcije, kakor tudi ocene možnega dohodka posamez- 
nih organizacij znotraj teh sistemov, za sedaj ne dajejo mate- 
rialnih možnosti za ugotavljanje tega dela dohodka. Boljši 
oziroma slabši naravni in drugi pogoji gospodarjenja in iz 
tega izvirajoči podpovprečni oziroma nadpovprečni dohodek 
posameznih organizacij je izhodišče za določeno izenačeva- 
nje pogojev pridobivanja dohodka znotraj teh sistemov, kar je 
pogojeno z dejstvom, da gre za dejavnosti posebnega družbe- 
nega pomena ter da ima tehnološka enotnost sistema do neke 
mere pogojuje ekonomske odnose med izvajalci. 

VIII. ZDRUŽEVANJE SREDSTEV IN 
GOSPODARJENJE Z NJIMI V OKVIRU 
SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI 
MATERIALNE PROIZVODNJE 

V zvezi z združevanjem sredstev v samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje pogosto govorimo o po- 
sebnih skladih. Pojem skladov uporablja zakonodaja dosle- 
dno. V primeru skladov skupnih rezerv v organizacijah zdru- 
ženega dela in v družbenopolitičnih skupnostih (na primer čl. 
123 in 133 Zakona o združenem delu). Včasih uporablja zako- 
nodaja pojem »sklad« v zvezi s posamezno skupino sredstev, 
na primer »sklad skupne porabe« (čl. 117 Zakona o združe- 
nem delu). Tudi 60. člen Ustave SRS govori o skladih in sicer 
prav v zvezi s samoupravnimi interesnimi skupnostmi. Ta člen 
namreč določa, da se samoupravne interesne skupnosti lahko 
ustanovijo tudi na področjih, v katerih se z združevanjem 
sredstev v skupne sklade in z drugimi oblikami zagotavljanja 
potreb uresničujejo skupni interesi po načelih vzajemnosti in 
solidarnosti. Ustava torej govori o skladih v samoupravnih 
interesnih skupnostih, v katerih ni svobodne menjave dela, 
temveč se uresničujejo skupni interesi po načelih vzajemnosti 
in solidarnosti. 

Iz tega razloga, kakor tudi zato, ker pomeni sklad v pravno 
sistemskem pogledu oddvojena, na poseben način upravljana 
sredstva (pogosto celo s samostojno pravno osebnostjo), v 
sanipupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje 
praviloma ne kaže uporabljati pojma sklad, temveč je treba 
govoriti o sredstvih, združenih za določene namene oziroma 
programe. 

V samoupravnih interesnih skupnostih materialne proiz- 
vodnje se na podlagi 2. odstavka 66. člena Ustave SRS zdru- 
žujejo sredstva in določa namen in pogoji njihove uporabe. 
Seveda pa je treba pri tem, katera sredstva in za kakšne 
namene bomo v samoupravnih interesnih skupnostih mate- 
rialne proizvodnje združevali, izhajati iz družbenoekonomskih 
odnosov, upoštevati pa pri tem tudi pravno politične razloge. 
Predvsem bo tako združevanje potrebno tedaj, kadar bo šlo 
na eni strani za večje število uporabnikov, na drugi strani pa 
tudi za večje število izvajalcev, tako da izven samoupravne 
interesne skupnosti ne bo mogoče zagotoviti vpliva uporabni- 
kov na gospodarjenje z združenimi sredstvi. Obenem pa bo 
treba vedno upoštevati, da je treba s samoupravno organizira- 
nostjo in z uveljavitvijo primernega sistema odločanje o upo- 
rabi in o razpolaganju s sredstvi, dejansko zagotoviti vpliv 
uporabnikov, da ne bi prihajalo do kopičenja kapitala v sa- 
moupravni interesni skupnosti in do oddtujenega odločanja o 
teh sredstvih s strani delovnih skupnosti samoupravnih inte- 
resnih skupnosti oziroma s strani ožjih skupin, ali pa v banč- 
nem mehanizmu, kjer se sredstva na računih samoupravnih 
interesnih skupnosti vodijo kot depoziti na vpogled in name- 
njajo za različne namene. 

V izjemnih primerih, ko pa se bodo vendar oblikovala v 
okviru izvajalskih organizacij ali samoupravnih interesnih 
skupnostih zaradi načina zagotavljanja dela sredstev za raz- 
širjeno reprodukcijo (npr. iz prispevkov pri ceni storitev) dolo- 
čena začasna prosta sredstva — sicer namenjena za razširjeno 
reprodukcijo — pa se lahko na podlagi ustreznega skupnega 
dogovora med izvajalci in uporabniki v okviru skupščine sa- 
moupravne interesne skupnosti začasno uporabijo kot pre- 
mostitveni vir za obratna sredstva organizacij združenega 
dela - izvajalcev. 

Pri združevanju sredstev in gospodarjenju'z njimi v okviru 
samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje 
bo treba v prihodnje izhajati iz načela, da naj se sredstva 
združujejo »na odpoklic«. Ostanejo naj torej v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela oziroma pri udeležencih združeva- 
nja sredstev, dokler ne pride do namensko usmerjene in 
izkazane uporabe posameznih vrst sredstev. To načelo pa bo 
mogoče realizirati postopoma in na nekaterih področjih, upo- 
števajoč različne vire sredstev in različne namene »uporabe.« 

Uoštevaje načela zagotavljanja sredstev za dejavnosti s 
področja materialne proizvodnje, kjer so ustanovljene samo- 
upravne interesne skupnosti, lahko torej funkcijo skupnosti 
opredelimo kot mesto, v okviru in preko katerega se - v 
skladu s sprejetimi sporazumi o temeljih plana in drugimi 
samoupravnimi sporazumi - opravlja zbiranje in razporejanje 
sredstev, potrebnih za izvedbo programskih nalog skupnosti. 
Pri načinu izvajanja te funkcije je treba vsekakor zagotoviti 
naslednje družbene cilje: 

- vsa sredstva se morajo namensko usmerjati in izkazovati 
tako, kot je to določeno z aktom, s katerim se uvaja obveznost 
združevanja oziroma zagotavljanja sredstev; 

- dinamika vplačevanja posameznih vrst sredstev mora biti 
praviloma podrejena dinamiki načrtovane porabe sredstev; 

- z nobeno ureditvijo ali ukrepom, sprejetim v okviru samo- 
upravne interesne skupnosti, ne sme priti do predčasnega ali 
prekomernega odtegovanja sredstev družbene reprodukcije, 
s katerimi razpolagajo zavezanci za zagotavljanje posameznih 
vrst sredstev, ne glede na to, če rok za obračun obveznosti 
nastopi celo pred rokom za uporabo obračunanih sredstev. 

Navedena načela je mogoče uveljavljati le z ureditvijo, s 
katero je ob določanju vrste obveznosti za zagotavljanje sred- 
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stev opredeljen tudi namen njihove uporabe in s katero je 
določena skupna obveznost vseh izvajalskih organizacij zdru- 
ženega dela, da v okviru skupnosti uskladijo plane dinamike 
uporabe posameznih vrst sredstev, ki so potrebna za izvedbo 
planskih nalog skupnosti, skupaj z uporabniki pa glede na ta 
uskladijo tudi dinamiko vplačevanja sredstev. To pa seveda 
nujno zahteva bistveno izboljšanje kvalitete planiranja pri 
organizacijah združenega dela - izvajalcih in v okviru samou- 
pravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje, 

V skladu s stališči o pridobivanju dohodka v temeljnih 
organizacijah združenega dela - izvajalci - se bodo zbirala 
sredstva posebej za enostavno in posebej za razširjeno repro- 
dukcijo. 

Del sredstev za enostavno reprodukcijo naj bi pridobivale 
organizacije izvajalcev preko cene proizvodov in storitev, del 
s prispevki delovnih ljudi iz osebnih dohodkov in iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela, del pa iz povračil, 
premij in regresov. Od teh sredstev se bodo v samoupravnih 
interesnih skupnostih zbirali prispevki, med tem ko bodo 
pritekala povračila, regresi in premije, ki jih plačujejo uporab- 
niki hkrati s plačilom obveznosti za nabavljene količine proiz- 
vodov oziroma za opravljene storitve, neposredno v celotni 
prihodek izvajalske organizacije združenega dela. 

V zvezi s prispevki je treba ugotoviti, da je del odhodkov 
oziroma stroškov izvajalskih organizacij stalen, saj je po- 
trebno zagotoviti nenehno razpoložljivost zmogljivosti upo- 
rabnikom (npr. v prometu) oziroma kontinuirano nabavo pro- 
izvodov in storitev. Zaradi tega je treba zagotoviti tudi kot 
tekoče (npr. v obliki mesečni akontacij) zbiranja sredstev in 
takojšnje razporejanje zbranih sredstev v celotni prihodek 
organizacij izvajalcev. Pri tem je treba zagotoviti, da se bo v 
primeru viškov pri zbiranju sredstev nadaljnje zbiranje sred- 
stev oziroma vplačevanje prispevkov začasno ustavilo. Tudi 
pri povračilih, regresih in premijah, ki se sicer ne združujejo v 
samoupravnih skupnostih, pa je treba zagotoviti, da se ta 
sredstva ne bodo zadrževala v izvajalskih organizacijah, tem- 
več se bodo takoj razporejala po nosilcih in za namene, zaradi 
katerih so bile te oblike zbiranja sredstev uvedene. 

Pri zagotavljanju sredstev za razširjeno reprodukcijo pa je 
treba predvsem upoštevati, da se ta sredstva združujejo iz že 
oblikovanih sredstev, namenjenih za širitev in boljšanje mate- 
rialne podlage dela v temeljnih organizacijah združenega dela 
oziroma iz sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb delav- 
cev. Upoštevati je tudi treba, da terja način izgradnje investi- 
cijskih objektov pred začetkom gradnje in tudi v obdobju 
izgradnje posamično zbiranje sredstev (ob posameznih fazah 
investicijske gradnje) in da bo obseg sredstev, ki bo dejansko 
razpoložljiv za razširjeno reprodukcijo, neposredno odvisen 
Od doseženih rezultatov gospodarjenja, čemur se bodo mo- 
rale prilagajati tudi obveznosti. Dinamika vplačil bo morala 
biti odvisna od dinamike uporabe sredstev za izvedbo investi- 
cijskega programa ter bo dogovorjena v samoupravni intere- 
sni skupnosti. Sama višina sredstev pa bo odvisna tudi od 
višine čistega dohodka, razporejenega v sklade temeljne or- 
ganizacije. 

Pri zagotavljanju sredstev za razširjeno reprodukcijo pa je 
treba predvsem upoštevati, da se ta sredstva združujejo iz že 
oblikovanih sredstev, namenjenih za širitev in boljšanje mate- 
rialne podlage dela v temeljnih organizacijah združenega dela 
oziroma iz sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb delav- 
cev (izjemoma so sredstva za stanovanjsko gradnjo, ki se 
zbirajo iz sklada skupne porabe tekoče skozi vse leto in ne 
šele po zaključnem računu). Upoštevati je tudi treba, da terja 
način izgradnje investicijskih objektov pred začetkom gradnje 
in tudi v obdobju izgradnje posamično zbiranje sredstev (ob 
posameznih fazah investicijske gradnje) in da bo obseg sred- 
stev, ki bo dejansko razpoložljiv za razširjeno reprodukcijo, 
neposredno odvisen od doseženih rezultatov gospodarjenja, 
čemur se bodo morale prilagajati tudi obveznosti. Dinamika 
vplačil bo morala biti odvisna od dinamike uporabe sredstev 

za izvedbo investicijskega programa ter bo dogovorjeno v 
samoupravni interesni skupnosti. Sama višina sredstev pa bo 
odvisna tudi od višine čistega dohodka, razporejenega v 
sklade temeljne organizacije. 

V samoupravnih interesnih skupnostih bo zaradi tega treba 
predvideti možnost, da se obveznosti obračunajo bodisi v 
enem znesku, vplačanem do določenega roka, bodisi v obro- 
kih,ali pa šele po izteku obračunskega obdobja, za katero se 
združevanje izvaja. 

Bistveno pri tem je, da bodo vplačniki hkrati z vplačilom 
združenih sredstev prenesli na samoupravno interesno skup- 
nost ustrezen vir sredstev, kot to sicer velja za načine in 
pogoje prenosa poslovnih sredstev med uporabniki družbe- 
nih sredstev, samoupravna interesna skupnost pa bo skladno 
z določbami sporazuma o temeljih plana in detaljnjega let- 
nega programa realizacije investicijske graditve izvršila pri- 
merno razporeditev združenih sredstev in njihovih virov na 
organizacije - izvajalce. 

Iz navedenega izhaja, da se na ravni samoupravnih intere- 
snih skupnosti ne oblikujejo skladi, o katerih bi upravljalske 
strukture odločale in pri tem razporejale sredstva teh skladov 
in določale namene njihove uporabe. Seveda pa bodo izvajal- 
ske organizacije v skladu z značajem dejavnosti združevale 
sredstva že oblikovanih skladov (sklad skupne porabe, re- 
zervni sklad), ča bodo nastopali pri opravljanju dejavnosti v 
njihovem poslovanju določeni riziki in bo s tem izpolnjen 
pogoj za uveljavitev načela solidarnosti delavcev v združenem 
delu. 

Z drugim odstavkom 8. člena zakona o temeljih kreditnega 
in bančnega sistema je določeno, da postane članica banke 
vsaka družbeno pravna oseba, ki združuje delo in sredstva v 
bančno organizacijo ali uporablja tako združena sredstva in je 
udeleženka samoupravnega sporazuma o združitvi v bančno 
organizacijo. Z zakonom ni omejeno članstvo v bančnih orga- 
nizacijah glede na vrsto sredstev, s katerimi uporabnik druž- 
benih sredstev razpolaga in jih kot član združuje v bančno 
organizacijo. Ob urejanju tekočih vprašanj razporejanja skup- 
nega dohodka, doseženega z gospodarjenjem v bančnih or- 
ganizacijah je bila v Sloveniji večkrat postavljena zahteva, da 
ne morejo biti udeležene v razporejanju skupnega dohodka 
tiste članice, ki razpolagajo s sredstvi, zagotovljenimi s pri- 
spevki in davki, oziroma združenimi sredstvi v samoupravni 
interesni skupnosti le občasno in zaradi tehnično obračun- 
skih razlogov, temveč bi morali biti udeleženi pri razporeditvi 
skupnega dohodka le delavci v tistih temeljnih organizacijah, 
ki ta sredstva ustvarjajo in zagotavljajo. S tem se je seveda 
hkrati pojavilo vprašanje, ali so lahko samoupravne interesne 
skupnosti članice bank, saj med drugim tudi ne razpolagajo s 
sredstvi, s katerimi lahko prevzemajo jamstvo za naložbe iz 
sredstev, združenih, zbranih ali pridobljenih v bančnih orga- 
nizacijah. To vprašanje dobi dodatno razsežnost, če bi z 
zakonom omogočili, da bančna organizacija z zbranimi ali 
pridobljenimi sredstvi na osnovi pogodbenih odnosov vstopa 
po predhodnih odločitvah njenih članic v skupna vlaganja in 
razporeja rezultate takšnega odnosa v obliki udeležbe v skup- 
nem dohodku med svoje članice. To bi na primer pomenilo, 
da je samoupravna interesna skupnost udeležena v skupnem 
dohodku proizvajalne temeljne organizacije, obseženem s 
skupno naložbo tudi iz sredstev v tujini ali pri drugi banki v 
državi najetem kreditu, če je njen predstavnik in o njegovi 
usmeritvi v skupno vlaaanie. 

Razrešitev navedenih vprašanj bi morala biti v naslednji 
ureditvi: 

Članice bančne organizacije bi lahko postale le tiste druž- 
beno pravne osebe, ki pogojev iz drugega odstavka 8. člena 
zakona o temeljih kreditnega in bančnega sistema, izpolnu- 
jejo dodatni pogoj, da pridobivajo dohodek in ga namenjajo 
tudi za razširitev in izboljšanje materialne osnove dela. Druž- 
beno pravne osebe, ki po svojem družbenoekonomskem po- 
ložaju zbirajo, razporejajo in usmerjajo sredstva, ne razpola- 
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gajo pa z rezultati dejavnosti, za izvajanje katerih se ta sred- 
stva zagotavljajo, pa lahko le pridobijo status deponentov 
bančne organizacije. To pomeni, da ne sklepajo samouprav- 
nega sporazuma o združitvi v bančno organlži^fj6,: da vložijo 
v bančno organizacijo svoja sredstva kot deppziVfna osnovi 
pogodbenega odnosa) in da imajo določene pravice odloča- 
nja v bančni organizaciji v delu, ki se nanaša na njeno poslo- 
vanje z depoziti. 

Drugi možni način ureditve razpolaganja z začasno neupo- 
rabljenimi sredstvi pa obstoja v prenosu depozitov samou- 
pravnih interesnih skupnosti v narodno banko na enakih 
načelih, kot so uveljavljeni za depozite družbenopolitičnih 
skupnosti, kar bi po enostavnejšem postopku dalo podobne 
rezultate kot ureditev izključno statusa deponentov samou- 
pravnih interesnih skupnosti v temeljnih bankah. 

V prihodnjem srednjeročnem obdobju naj banke sodelujejo 
pri investicijah v energetiko, cestno in v druge infrastrukturne 
dejavnosti sodelujejo predvsem s premostitvenimi krediti. Do- 
slej je bil delež bančnih sredstev pri Investicijah v infrastruk- 
turo prevelik, in bi se moral v novem srednjeročnem obdobju 
za te namene zmanjšati. 

IX. IZVAJANJE INVESTICIJSKEGA 
PROGRAMA V OKVIRU SAMOUPRAVNE 
INTERESNE SKUPNOSTI 

V sedanji ureditvi investiranja in gradnje je vsaka družbeno- 
pravna oseba, torej tudi samoupravna interesna skupnost, 
lahko investitor, če izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje, 
med katerimi je najpomembnejši materialni - razpoložljiva 
sredstva za izvedbo investicije. 

Čeprav se vprašanje sicer nanaša predvsem na pooblastilo 
za odločanje o konkretnih investicijah (formalnopravno statu- 
sno opredelitev investitorja kot pravne osebe), pa gre tu hkrati 
za širši problem družbenega vplivanja na investicijsko politiko 
v okviru samoupravnih interesnih skupnosti oziroma za zago- 
tovitev ustrezne vloge uporabnikov, ki združujejo sredstva za 
izvedbo posamenega investicijskega programa v skupnem 
interesu. Na področjih samoupravnih interesnih skupnosti 
materialne proizvodnje gre pri tem praviloma za velika zdru- 
žena družbena sredstva uporabnikov na podlagi samouprav- 
nih sporazumov o temeljih plana. Ne glede na to, ali v vlogi 
investitorja nastopa samoupravna interesna skupnost ali or- 
ganizacija združenega dela je nujno, da morajo biti konretne 
investicijske odločitve vezane na sprejete programe razvoja in 
plane ter samoupravne sporazume v tej zvezi. Normalno je že 
v teh družbenih aktih opredeljena politika investiranja združe- 
nih sredstev. Že v sedanji pravni ureditvi posameznih področ- 
jih, so zadeve programiranja razvoja in sprejemanja načrtov 
ustreznih zmogljivosti posebnega družbenega pomena ozi- 
roma zadeve skupnega odločanja (npr. v vodni skupnosti, 
komunalni skupnosti, PTT skupnosti, elektrogospodarski 
skupnosti). 

Že doslej so uporabniki na tak način v okviru samoupravnih 
interesnih skupnosti, usmerjali združena sredstva za investi- 
cije. Vpliv uporabnikov naj bi bil tudi v bodoče zagotovljen z 
neposrednim sklepanjem samoupravnih sporazumov, preko 
delegatskega sklepanja v samoupravni interesni skupnosti, 
pa tudi z udeležbo V organu upravljanja organizacij združe- 
nega dela, če one razpolagajo z družbenimi sredstvi za inve- 
sticije na ustreznem področju (s predpogojem, da gre tudi pri 
izvajalski organizaciji za opravljanje zadev oziroma dejavnosti 
posebnega družbenega pomena). 

Odločanje o investicijah oziroma o namenski uporabi zdru- 
ženih sredstev v okviru samoupravnih interesnih skupnosti 
naj bi bilo sestavni del procesa planiranja v okviru samo- 
upravne interesne skupnosti. Ta se začne že z oblikovanjem 
razvojnih programov in pripravo ter sklepanjem samouprav- 
nih sporazumov o temeljih plana, oziroma posebnih sporazu- 
mov o združevanju sredstev 

V sistemu družbenega planiranja je opredeljeno, da samou- 
pravni sporazum o temeljih plana samoupravnih interesnih 
skupnosti s področja materialne proizvodnje vsebuje, med 
drugim, tudi »objekte, ki se bodo gradili po sporazumu, loka- 
cijo in roke dograditve ter znesek, ki se združuje po spora- 
zumu za posamezen objekt« (5. točka 116. Člena zakona o 
sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR 
Slovenije). Vse nadaljnje odločanje v zvezi z investicijo v 
okviru samoupravne interesne skupnosti smiselno pomeni 
izvajanje sprejetega samoupravnega sporazuma in njegovo 
operativno konkretizacijo. Investitorstvo v okviru samo- 
upravne interesne skupnosti v takih razmerah dobiva druga- 
čen pomen; praktično gre predvsem za konkretizacijo usme- 
ritve sredstev, izbiro izvajalcev, določanje cene in drugih 
odločitev, ki so jih sprejeli delavci in drugi delovni ljudje s 
samoupravnimi sporazumi v okviru samoupravne interesne 
skupnosti. 

V okviru takih odnosov bodo verjetno v pretežni večini v 
vlogi investitorja tudi za izvedbo skupnih programov v okviru 
samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje 
nastopale izvajalske organizacije združenega dela, ki oprav- 
ljajo tudi sicer storitve za uporabnike v okviru tehsamouprav- 
nih interesnih skupnosti. Pri tem pa je nezdružljivo, da bi ista 
izvajalska organizacija bila hkrati investitor in izvajalec inve- 
sticijskih del. 

Niti sistemsko, niti praktično pa ni izključena možnost, da v 
posameznih primerih nastopa kot investitor tudi samou- 
pravna interesna skupnost kot družbeno-pravna oseba. Mož- 
nost da samoupravna interesna skupnost nastopi v vlogi 
investitorja je tesno povezana z dejstvom ali delavci in drugI 
delovni ljudje v okviru samoupravne interesne skupnosti in 
preko nje razpolagajo z družbenimi sredstvi ali celo upravljajo 
z določenimi objekti (npr. doslej v cestni skupnosti). Tako se 
npr. kaže kot realna možnost, da samoupravna stanovanjska 
skupnost opravlja vlogo družbenega investitorja pri graditvi 
solidarnostnih stanovanj. 

Kadar bi bila samoupravna interesna skupnost ob izpolnje- 
vanju vseh materialnih in drugih zakonskih pogojev v vlogi 
investitorja, bi to pomenilo, da se uporabniki in izvajalci v 
okviru delegatske skupščine samoupravne interesne skupno- 
sti sporazumejo in sprejmejo odločitev o investiciji na podlagi 
predloženega programa ter izberejo izvajalca investicije. Se- 
veda samoupravna interesna skupnost kot delegatski organi- 
zem ne bi mogla neposredno opravljati strokovnih del ozi- 
roma opravil v zvezi z investitorstvom (konkretna priprava 
investicijskega programa in druge potrebne investicijske do- 
kumentacije, finančno-tehnična opravila, neposredno oprav- 
ljanje investitorskega nadzorsiva itd.), temveč ta opravila s 
pogodbo ali sporazurpom zaupa za to usposobljeni ali specia- 
lizirani organizaciji oziroma službi, ki jo sama izbere. 

Navedene rešitve in možnosti izhajajo že iz obstoječe 
pravne ureditve in ne terjajo še posebne normativne razde- 
!ave. V bodočih zakonih o samoupravnih interesnih skupno- 
stih materialne proizvodnje bi v teh zvezi morebiti prišlo v 
poštev to, da se vanjo vnesejo nekatera splošna pravila za 
zagotavljanje vpliva uporabnikov na investicijske odločitve in 
na izvajanje investicij iz združenih sredstev. Sicer pa je to 
stvar konkretnih razmer, potreb in politike razvoja na posa- 
meznih področjih v posameznih planskih obdobjih. 

Izrednega pomena je zagotavljanje sistematičnega, organi- 
ziranega spremljanja in nadzora nad izvajanjem investicijskih 
del in združenih sredstev. Že doslej so se nekateri odbori za 
nadzor investicij dobro uveljavili. Pri tem seveda ne gre le za 
strokovno tehnično nadzorstvo nad izvajalcem, ki ga je inve- 
stitor že po zakonu dolžan organizirati, temveč tudi za širok 
družbeni nadzor in vpliv v toku celotnega izvajanja investicije, 
od začetka gradnje objekta do njegove izročitve v obratova- 
nje. 

Ne glede na to, kdo je v pravnem pogledu investitor z 
združenimi sredstvi pa je treba zagotoviti tudi angažiranje 
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posebnih strokovnih (tudi bančnih) organizacij za presojo 
investicijskih programov. Na ta način bi bila družbena odloči- 
tev o investiciji odgovornejša in bolj utemeljena. 

X. ORGANIZIRANOST SAMOUPRAVNIH 
INTERESNIH SKUPNOSTI MATERIALNE 
PROIZVODNJE IN IZPELJAVA 
DELEGATSKEGA NAČELA 

Pri organiziranju samoupravnih interesnih skupnosti, ki 
opravljajo gospodarsko dejavnost posebnega družbenega 
pomena, je treba izhajati iz naslednjih izhodišč: 

- da je glede na različnost družbenoekonomskih odnosov 
na posameznih področjih, na katerih so organizirane samo- 
upravne interesne skupnosti materialne proizvodnje, nemo- 
goče izpeljati enotno samoupravno organiziranost, temveč je 
treba samoupravno organiziranost na vsakem od teh področij 
prilagajati družbenoekonomskim odnosom strukturi intere- 
sov in njihovih nosilcev ter tehnološkim značilnostim poslo- 
vanja, organiziranja in razvoja posameznih dejavnosti; 

- da je potrebno v smislu resolucije o temeljih zakonodajne 
politike republike in v smislu sklepov in priporočil za izvrševa- 
nje te resolucije odločanje o samoupravni organiziranosti 
prepustiti predvsem samoupravnim subjektom, pri tem pa 
oceniti, v katerih primerih naj zakonodajalec predvidi ob- 
vezno ustanovitev samoupravnih interesnih skupnosti ozi- 
roma posamezne oblike teh skupnosti na posameznih ravneh 
organiziranja: 

- da pa vendar kaže zavzeti nekoliko bolj opredeljena stali- 
šča glede vprašanj, v katerih pogoji naj se ustanovijo posa- 
mezne oblike samoupravnih interesnih skupnosti oziroma v 
katerih pogojih pridejo v poštev posamezne oblike združevanj 
samoupravnih interesnih skupnosti (kdaj se npr. organizira 
temeljna interesna skupnost, kdaj pa enota, kdaj naj se usta- 
novi samoupravna interesna skupnost v republiki, kdaj pa naj 
se oblikuje na republiškem nivoju le zveza samoupravnih 
interesnih skupnosti). 

Pri tem bi bilo treba upoštevati, da se mora interes uporab- 
nikov za načrtovani razvoj infrastrukturnih dejavnosti in za 
uresničenje planskih razvojnih nalog temeljnih družbenopoli- 
tičnih skupnosti brez dvoma izražati na občinski ravni, hkrati 
pa se mora ta interes nujno soočiti z interesi delovnih ljudi in 
občanov s širšega območja, bodisi z območja regij, ali pa z 
območja vse republike. Zaradi tega se kaže tudi na področju 
gospodarskih dejavnosti posebnega družbenega pomena 
zavzemati za ustanavljanje občinskih samoupravnih intere- 
snih skupnosti. Kolikor pa bi bile samoupravne interesne 
skupnosti organizirane za širša območja, bi območja posa- 
meznih občin pokrivale temeljne interesne skupnosti. 

Temeljne interesne skupnosti bodo prišle v poštev tedaj, 
kadar bo to terjalo uveljavljanje interesov uporabnikov in 
izvajalcev na določenem območju ali na določenem področju, 
enote samoupravne interesne skupnosti pa tedaj, kadar gre 
za uresničevanje nalog na ožjem področju dejavnosti ali za 
izvajanje določenega programa (prvi in drugi odstavek 73. 
člena zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela). To 
pa obenem pomeni, da naj bi bile ustanovljene enote samou- 
pravnih interesnih skupnosti predvsem ob posameznih orga- 
nizacijah združenega dela, ki opravljajo gospodarsko dejav- 
nost posebnega družbenega pomena, temeljne skupnosti pa 
tedaj, kadar to zahteva svobodna menjava dela na določenem 
ožjem teritorialnem območju ali na določenem ožjem po- 
dročju dejavnosti. 

Republiške samoupravne interesne skupnosti naj bi se 
ustanovile tedaj, kadar bi se del interesov na določenem 
področju realiziral po načelih svobodne menjave dela v tej 
skupnosti. Kadar pa bi šlo le za koordinacijo delovanja občin- 
skih ali regionalnih samoupravnih interesnih skupnostih se 
kaže zavzemati za ustanovitev zveze samoupravnih interesnih 
skupnosti. 

Kar se tiče posebnih interesnih skupnosti sta vodilo za 
njihovo ustanavljanje predvsem določbi 3. odstavka 69. člena 
in 71. člena zakona o skupnih osnovah svobodne menjave 
dela. Zakonska ureditev predvideva ustanovitev posebnih in- 
teresnih skupnosti tedaj, kadar gre za zadovoljevanje potreb 
in interesov na določenem področju, ki pa je tako, da so 
organizacije združenega dela tega področja dohodkovno, 
programsko in tehnološko povezane in trajneje vstopajo v 
odnose svobodne menjave dela. Izključno od ocene, v kakš- 
nih dohodkovnih, programskih in tehnoloških povezavah so 
organizacije združenega dela izvajalcev in uporabnikov med 
seboj, torej zavisi, ali bodo ustanovile posebno samoupravno 
interesno skupnost. 

Pri oblikovanju delegatskih odnosov je treba upoštevati, da 
je treba zagotoviti čim najposrednejše delegatske odnose. To 
pomeni deligiranje iz delegacij v temeljnih organizacijah 
združenega dela oziroma pri občanih - uporabnikih delegira- 
nje preko delegacij v krajevnih skupnostih. Funkcijo delegacij 
v TOZD naj bi opravljali delavski sveti. 

V primeru širših samoupravnih interesnih skupnostih (ob- 
činskih oziroma regionalnih ali celo republiških) bi se izpe- 
ljalo delegiranje preko občinskih samoupravnih interesnih 
skupnosti, pri čemer pa bi bilo treba zagotoviti, da bi bili 
uporabniki in izvajalci, ki svoje interese uveljavljajo na ob- 
močju širše samoupravne interesne skupnosti, tudi neposre- 
dno zastopani v zborih teh interesnih skupnosti. Če bi se torej 
v okviru širših interesnih skupnosti odvijala svobodna me- 
njava dela med določenimi uporabniki in izvajalci, bi bilo 
treba zagotoviti neposredno delegiranje v skupščine območ- 
nih oziroma republiških samoupravnih interesnih skupnosti. 

V okviru samoupravnih interesnih skupnosti materialne 
proizvodnje se je treba zavzemati za uveljavitev posebnih 
sodišč združenega dela in notranjih arbitraž. Spore iz družbe- 
noekonomskih in drugih samoupravnih odnosov med posa- 
meznimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi ali v okviru 
posamezne interesne skupnosti naj rešujejo posebna sodišča 
združenega dela. Posebno sodišče združenega dela pa je 
mogoče v samoupravnih interesnih skupnostih materialne 
proizvodnje ustanoviti s samoupravnim splošnim aktom le 
tedaj, če to predvidi poseben zakon, to je, zakon, ki ureja 
področje, za katero je posamezna samoupravna interesna 
skupnost ustanovljena. Sedaj veljavni zakoni, ki urejajo ta 
področja, ne predvidevajo ustanovitev posebnih sodišč zdru- 
ženega dela. Tako bo treba v nove zakone vnesti določbe o 
ustanovitvi teh sodišč. 

Za reševanje sporov o pravicah in dolžnostih iz samouprav- 
nih odnosov, ki nastajajo v okviru samoupravnih interesnih 
skupnosti ali med njimi, je treba v skladu z zakonom o samou- 
pravnih sodiščih, ustanoviti tudi notranje arbitraže. 

XI. DELOVNE SKUPNOSTI V SAMOUPRAVNIH 
INTERESNIH SKUPNOSTIH MATERIALNE 
PROIZVODNJE 

V družbenopolitičnih organizacijah so že pred časom opo- 
zarjali na nekatere negativne pojave v razvoju delovnih skup- 
nosti tako v samoupravnih interesnih skupnostih družbenih 
dejavnosti kot v samoupravnih interesnih skupnostih mate- 
rialne proizvodnje. Na splošno sta se v delovnih skupnostih 
samoupravnih interesnih skupnosti do nedavnega kazala kot 
najbolj negativna pojava ta, da je v nekaterih skupnostih 
število delavcev nesorazmerno naraslo in da so delovne skup- 
nosti prevzele nekatera dela in naloge, ki so v nasprotju z 
njihovo vlogo, tako da so, ponekod dosegle pomemben vpliv 
na delo in odločanje v samoupravnih interesnih skupnostih. S 
tem se ponekod povezuje neupravičeno visoka rast osebnih 
dohodkov v teh skupnostih. 

Vendar pa se vsaj za delovne skupnosti samoupravnih inte- 
resnih skupnosti materialne proizvodnje na območju repu- 
blike kaže, da je po letu 1979 prišlo do preloma v trendu 

poročevalec 15 



naraščanja zaposlenih v teh delovnih skupnostih. Po vme- 
snem naraščanju v letih 1978 in 1979, je bilo število zaposle- 
nih junija letos za 16 odstotkov večje kot na koncu 1977. leta3. 
Drugačna slika delovnih skupnosti samoupravnih interesnih 
skupnosti na stanovanjsko komunalnem področju, kjer se je v 
istem obdobju povečalo število zaposlenih za več kot 60%. Pri 
oceni teh podatkov je treba upoštevati naslednje. Ponekod 
(na stanovanjsko komunalnem področju) je prišlo do prenosa 
opravljanja strokovnih del in nalog iz posebnih organizacij 
združenega dela v delovne skupnosti samoupravnih intere- 
snih skupnosti, pri nekaterih samoupravnih interesnih skup- 
nosti pa so bile določene naloge delovnih skupnosti prene- 
sene na organizacije združenega dela - izvajalke (pri nekate- 
rih skorajda v celoti). V nekaterih primerih se je torej število 
zaposlenih v delovnih skupnostih zmanjšalo tako, da so hkrati 
s prenosom nalog na organizacije združenega dela - izvajalke 
prešli tudi delavci iz delovnih skupnosti samoupravnih intere- 
snih skupnosti v te organizacije združenega dela in obratno. 

Negativne pojave je moč odpraviti z doslednim izvajanjem 
ustavnega načela (3. odstavek 32. člena ustave SR Slovenije) 
in temu skladne izrecne določbe 402. člena zakona o združe- 
nem delu, po kateri »Na delovne skupnosti ni mogoče prena- 
šati zadev, o katerih odločajo organi upravljanja organizacije 
združenega dela, samoupravne interesne skupnosti, družbe- 
nopolitične organizacije in družbenopolitične skupnosti«. 

Delavci v delovnih skupnostih potemtakem opravljajo le 
tista nujna administrativno tehnična, planska in analitična 
dela, ki so le tehnična podlaga za pripravo sej in dela organov 
skupščine. Vsa druga opravila, ki presegajo ta okvir, med 
njimi npr. tehnični, nadzor, vzdrževanje, projektiranje itd., pa 
bi morala biti prenesena iz delovnih skupnosti na za to pose- 
bej ustanovljene in usposobljene organizacije združenega 
dela, ki bi takšne naloge opravljale učinkoviteje, ali pa na 
strokovne službe bodisi organizacije združenega dela porab- 
nikov ali pa organizacij združenega dela izvajalcev. 

Ta družbenopolitična stališča o vlogi delovnih skupnosti so 
opredeljena v zakonu o združenem delu in konkretizirana v 
opozorilih družbenopolitičnih organizacij. V skladu z njimi je 
treba racionalizirati delo delovnih skupnosti ter hkrati prepre- 

čiti enako, administrativno tehnično delo v upravnih organih. 
Pri nadaljnjem urejanju vprašanj v zvezi z organiziranjem, 

položajem in delovanjem delovnih skupnosti v samoupravnih 
interesnih skupnosti se bo treba še v večji meri kot doslej 
opreti na vlogo samoupravnih sporazumov o medsebojnih 
pravicah, obveznostih in odgovornostih, ki jih sklepajo de- 
lovne skupnosti in samoupravne interesne skupnosti, za ka- 
tere opravljajo dela. V teh sporazumih morajo biti - med 
drugim - določno opredeljena dela po obsegu in zahtevnosti 
ter temeljni pogoji, po katerih se ravna število in strokovna 
usposobljenost potrebnih delavcev. V teh samoupravnih spo- 
razumih se določajo tudi osnove in merila, po katerih delovna 
skupnost dobiva dohodek s svobodno menjavo dela; delavci v 
delovni skupnosti pa s svojim samoupravnim splošnim aktom 
urejajo delitev osebnih dohodkov z osnovami in merili, za 
podobna dela in naloge pri članicah skupnosti. 

Končno tudi ni potrebe, da bi vsaka samoupravna skupnost 
imela lastno delovno skupnost, še zlasti ne tam, kjer so si 
samoupravne interesne skupnosti sorodne po dejavnosti in 
lahko racionalneje organizirajo opravljanje nekaterih del v 
skupni strokovni službi. 

Pri nadaljnjem delu v zvezi z delovnimi skupnostmi v sa- 
moupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje je 
torej treba dosledno uveljaviti že sprejeta družbenopolitična 
stališča o delovnih skupnostih. Tako se bo zagotovil v samou- 
pravnih interesnih skupnostih večji dejanski vpliv izvajalcev, 
in kar je trenutno še bolj aktualno tudi samih uporabnikov. 

3Po podatkih Službe družbenega knjigovodstva Je bilo zaposlenih v delovnih 
skupnostih:   
Na območju SR Slovenije 1977 1978 1979 30.6. 

1980 
1. Skupaj v delovnih skup- 
nostih vseh SIS material- 
ne proizvodnje (energeti- 
ka, vodno gospodarstvo, 
promet in druge) 498 719 678 587 
2. Skupaj v delovnih skup- 
nostih vseh SIS na stano- 
vanjsko komunalnem po- 
dročju 565 676 860 907 
Skupaj (1 + 2) 1063 1395 1538 1494 

Priloga 1 

PREGLED SEDANJE UREDITVE IN STANJA 

družbenoekonomskih odnosov ter organiziranosti v 

samoupravnih interesnih skupnostih materialne 

proizvodnje *  

ELEKTROGOSPODARSTVO 
a) Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva 

(tSE) je bila konstituirana na podlagi Zakona o elektrogospo- 
darstvu (Uradni list SRS št. 42/73 in 26/74). 

b) ISE sprejema dolgoročne, srednjeročne in letne pro- 
grame razvoja in načrte graditve objektov ter obravnava ra- 
zvojne načrte in programe za uskladitev razvoja primarnih 

*Priloga daje v kratkih opisih pregled sedanje ureditve In stanja družbenoeko- 
nomskih odnosov ter samoupravne organiziranosti v SIS materialne proizvodnje 
na posameznih področjih, kjer te samoupravne Interesne skupnosti delujejo. 
Prikaz je oblikovan tako, da daje podatke zlasti o naslednjih temeljnih vpraša- 
njih: pravnosistemska podlaga za oblikovanje SIS; specifičnosti planiranja v 
okviru SIS; obstoječi način zagotavljanja sredstev za enostavno In razširjeno 
reprodukcijo z obstoječim stanjem odnosov; dohodkovna povezovanja med 
izvajalci; odnosi v zvezi z Investiranjem; organiziranost in delegatska razmerja; 
opravljanje strokovnih del za samoupravno interesno skupnost. 

energetskih virov s potrebami elektrogospodarstva, sprejema 
obveznosti za financiranje objekov za izkoriščanje primarne 
energije. Osnova za vse to pa so sprejete energetske bilance. 

c) Financiranje enostavne reprodukcije se zagotavlja preko 
cene električne energije, pri čemer pa imajo veleodjemalci 
znižano ceno, kar vpliva na zmanjšanje akumulativnosti elek- 
trogospodarstva. Manjkajoča sredstva se pokrivajo iz sred- 
stev prispevka odjemalcev na nizki napetosti. 
Financiranje razširjene reprodukcije se zagotavlja s: 

- samoupravnim sporazumom o združevanju sredstev za 
financiranje graditve objektov po samoupravnem planu ra- 
zvoja elektroenergetike za obdobje 1976-1980 (Uradni list 
SRS št. 2/77), 

- zakon o združevanju sredstev določenih uporabnikov 
združenih, sredstev za financiranje izgradnje energetskih ob- 
jektov (Uradni list SRS št. 31/76), 
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- zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o pri- 
spevku odjemalcev električne energije na nizki napetosti za 
financiranje energetskih objektov (Uradni list SRS št. 17/76). 

Gradnja distribucijskih objektov se je delno financirala tudi 
iz prispevkov za priključitev novih porabnikov oz. porabnikov, 
ki povečujejo odjem. Prispevki so bili uvedeni v okviru ob- 
močnih SIS. 

Vir sredstev so tudi tuji in domači krediti ter sredstva amor- 
tizacije elektrogospodarskih organizacij in organizacij pri- 
marne proizvodnje. 

Status združenih sredstev je še odprt, kompenzacij ni. 
Č) Dohodkovno povezovanje med izvajalci ureja samou- 

pravni sporazum o razporejanju celotnega prihodka, ki je 
zasnovan na normativih stroškov in dohodka. Neurejeni do- 
hodkovni odnosi niso razlog za izgube, pač pa ie-te nastajajo 
zaradi neusklajenosti v dinamiki prihodkov glede na nastanek 
stroškov. 

d) Sredstva za razširjeno reprodukcijo iz naslova združeva- 
nja se zbirajo na posebnih prehodnih računih ISE ter se 
razporejajo po posameznih pooblaščenih investitorjih. Kot 
investitor torej ne nastopa ISE pač pa ustrezna delovna orga- 
nizacija, ki jo za to pooblastijo Združena elektrogospodarska 
podjetja Slovenije. 

e) ISE je organizirana za izvrševanje nalog kot sledijo iz 
Zakona o elektrogospodarstvu na območju SRS. Za preskrbo- 
vala območja elektro Celje, Nova Gorica, Kranj, Ljubljana in 
Maribor so ustanovljene samoupravne interesne skupnosti 
preskrbovalnih območij. 

Skupščino ISE sestavljata zbor delegatov uporabnikov 
električne energije in zbor delegatov, ki jih izvolijo delavci 
TOZD elektrogospodarstva in TOZD primarne energije. 

Skupščino temeljne skupnosti sestavljata zbor delegatov, ki 
jih izvolijo uporabniki električne energije na preskrbovalnem 
območju ter zbor delegatov, ki jih izvolijo delavci TOZD s 
področja distribucije električne energije na preskrbovalnem 
območju. 

f) Glavna področja dela delovne skupnosti v ISE so objekti- 
vizacija predlogov za organe skupnosti (poslovni in izvršni 
odbor ter skupščina) priprava gradiv za seje in sklicevanje sej 
organov skupnosti, evidenca zbiranja sredstev po samo- 
upravnem sporazumu in zakonih. Delovna skupnost pridobiva 
dohodek na osnovi samupravnega sporazuma o medsebojnih 
pravicah, obveznostih in odgovornostih med ISE in delovno 
skupnostjo strokovnih služb ISE, ki je zasnovan na principih 
svobodne menjave dela. 

Delitev osebnih dohodkov ureja pravilnik o osnovah in 
merilih za delitev sredstev za osebne dohodke v delovni 
skupnosti strokovne službe ISE. 

število zaposlenih v strokovni službi ISE se v zadnjih letih ni 
povečalo. 

število zaposlenih In netto OD (vir SDK) 
ISE Št. zaposlenih OD netto 
1975 S 8.i86 
1976 11 8.580 
1S77 
1978 14 9.978 
1979 14 12.418 
1-6 1980 14 13.331 

NAFTNOPLINSKO GOSPODARSTVO 
a) Samoupravna interesna skupnost za nafto in plin 

(ISNAP) je edina samoupravna skupnost na tem področju 
dejavnosti v SFRJ. Temelji na določilih ustave SR Slovenije 
(čl. 66-71). Za razliko od področja elektrogospodarstva so 
OZD s poročja plinsko-naftnega gospodarstva Slovenije in 
OZD porabnikov ustanovile SIS za nafto In plin prostovoljno - 
s posebnim samoupravnim sporazumom (Ur. list 22/75). 

Interes do združevanja v to skupnost je sprožilo spoznanje, 
da porabniki in izvajalci organizacije ne morejo prepustiti 

urejanja medsebojnih razmerij samo delovanjem tržnih zako- 
nitosti. 

Vse doslej pa naftno-plinsko gospodarstvo ni bilo oprede- 
ljeno kot dejavnost posebnega družbenega pomena. Zato je 
bilo združevanje v to skupnost izraz neposrednega interesa 
proizvajalcev, distributerjev in porabnikov naftnih derivatov in 
zemeljskega plina v SR Sloveniji. 

b) Takoj po ustanovitvi ISNAP v letu 1975 je bil pripravljen 
samoupravni sporazum o temeljih planov SIS za nafto in plin 
za obdobje 1976-1980, v katerega je bil vključen še pred 
ustanovitvijo sprejeti samoupravni sporazum o združevanju 
sredstev v skupno naložbo za realizacijo programa gazifika- 
cije v Sloveniji (1974), ki ga izvaja Poslovna skupnost za 
realizacijo programa gazifikacij SR Slovenije. Na enak način 
pa je sporazum o temeljnih planov predvideval gradnjo in 
financiranje drugih ključnih projektov iz programa ISNAP. 

Poslovna skupnost za realizacijo programa gazifikacije SR 
Slovenije ni pravna oseba, čeprav preko svojih organov od- 
loča o vseh ključnih vprašanjih s tega področja v okviru 
politike, ki jo določa ISNAP. Operativne posle obavlja po 
posebnem pooblastilu DO Zemeljski plin iz sestava SOZD 
Petrol. 

Pred kratkim je bil sprejet poseben samoupravni sporazum 
o združevanju sredstev za realizacijo naložbe v drugo fazo 
rekonstrukcije rafinerije v Lendavi in samoupravni sporazum 
o ustanovitvi Poslovne skupnosti Energetsko-industrijske 
cone v Kopru. Pripravlja se tudi posebna poslovna skupnost 
za zgraditev Energetsko-industrijske cone Dolsko. 

c) Na nivoju SIS ni bilo enotnega samoupravnega spora- 
zuma o zagotavljanju sredstev za izvedbo sprejetega pro- 
grama razvoja, temveč so se sredstva zagotavljala ločeno za 
vsak posamezni ključni objekt preko posebnih samoupravnih 
sporazumov o združevanju sredstev, pri čemer se je krog 
udeležencev določal za vsak projekt posebej glede na njihov 
neposredni interes. Določene projekte iz plana pa so izvajale 
in financirale OZD - izvajalci iz lastnih sredstev in najetih 
kreditov. 

Kapitalno najzahtevnejši projekti razvojnega načrta (plino- 
vodno omrežje in rafinerija v Lendavi) so financirali tudi ob 
večji udeležbi inozemskih in domačih kreditov. 

Reproduktivna sposobnost naftno-plinskega gospodarstva 
ni mogla zagotavljati potrebnega razvoja panoge, saj je v 
delih tega področja bilo večkrat vprašljivo celo financiranje 
enostavne reprodukcije, medtem ko je drugi del tega po- 
dročja ustvarjal daleč premajhna sredstva za realizacijo tako 
kapitalno zahtevnih investicij. 

Na reproduktivno sposobnost izvajalcev se ni moglo vplivati 
s samoupravnim sporazumevanjem o cenah, ker so bile cene 
naftnih derivatov vseskozi določene z zveznimi predpisi tako v 
pogledu maloprodajnih kot rafinerijskih cen ter notranje 
strukture cene. V prodajne cene so bila vkalkulirana visoka 
sredstva prometnega davka in prispevka za ceste. Razvoju 
samega naftno-plinskega gospodarstva pa niso bila name- 
njena prav nobena sredstva, razen skromnih sredstev predvi- 
denih za oblikovanje zveznih materialnih rezerv in sredstev 
marže distribucijskih organizacij. Sredstva za financiranje 
materialnih rezerv niso zagotovila na nivoju republike nika- 
kršne izgradnje teh rezerv. Prav tako pa tudi nizko določena 
marža istribucijskih organizacij ni zadovoljevala najnujnejših 
potreb po financiranju razširjene reprodukcije na samem po- 
dročju distribucije (črpalke, rezervovarski prostor, tran- 
sportne zmogljivosti). Na področju zemeljskega plina se obli- 
kuje prodajna cena v okviru republike, pri čemer je v odsotno- 
sti lastne proizvodnje zaradi visoke nabavne cene plina in 
visokih anuitet za najete kredite nemogoče oblikovati lastna 
sredstva za nadaljnja vlaganja. 

V takšnih razmerah SIS za nafto in plin in imela nobenih 
možnosti za sklenitev samoupravnega sporazuma o združe- 
vanju sredstev na nivoju SIS za realizacijo svojega plana 
razvoja in zato tak sporazum ni bil sprejet. 
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Tudi na področju porabnikov je v obstoječih razmerah bilo 
združevanje sredstev neizvedljivo in to zaradi izredno veli- 
kega števila porabnikov, ki jih ni mogoče pritegniti v samou- 
pravni sporazum (bencin za osebne avtomobilh, " dieselska 
goriva in kurilna olja za zasebnike), po drugi ifrani pa je 
manjkala zakonska podlaga tudi za obvezno združevanje. 
Zaradi pristojnosti federacije pri oblikovanju cen pa je bilo 
onemogočeno tudi zbiranje sredstev s prispevki, ki bi bili 
vključeni v ceno. 

č) Izvajalske organizacije na področju naftno-plinskega 
gospodarstva ustvarjajo prihodek s prodajo izdelkov po pred- 
pisanih cenah na ravni federacije, z izjemo cen za zemeljski 
plin in tekoči naftni plin v plinarnah. Za pokrivanje stroškov 
ter za enostavno in razširjeno reprodukcijo OZD dobivajo 
predpisane razlike v cenah - marže in rabate. Kompenzacij, 
prispevkov ali združevanja sredstev pri formiranju prihodka ni 
bilo. 

d) Dejavnost naftno-plinskega gospodarstva ni bila opre- 
deljena kot dejavnost posebnega družbenega pomena ter ni 
bilo ustreznih zakonskih določil o samoupravni organizirano- 
sti izvajalskih organizacij združenega dela. 

e) Izvajalci so se organizirali v skladu s splošno veljavnimi 
predpisi. Njihova samoupravna in poslovna organiziranost 
doslej ni bila z nobenim aktom predpisana. Obstoječa organi- 
ziranost izvajalcev ni zadovoljiva zaradi premajhne povezave 
med njimi tako v nastopanju in nuđenju proizvodov porabni- 
kom znotraj republike kot tudi v usklajenem nastopu navzven. 

f) Za opravljanje administrativno-tehničnih in strokovnih 
del ima ISNAP svojo delovno skupnost, ki pa po dogovoru 
opravlja določena dela tudi za potrebe elektroenergetske 
skupnosti Slovenije ter poslovne skupnosti za premog2 

1ISNAP oz. PZE št. zaposlenih OD neto 
197Š 20 

1978 19 €.430 
1977 
1978 
1-6 1979 20 10.933 
1-6 1980   17 13.549 

CESTNO GOSPODARSTVO 
a) Z zakonom o javnih cestah (Uradni list SRS, št. 51/71), je 

določeno, da se za opravljanje in gospodarjenje z magistral- 
nimi in regionalnimi cestami ustanovi samoupravna interesna 
skupnost (Republiška skupnost). 

Način opravljanja lokalnih in nekategoriziranih cest isti 
zakon prepušča v določitev občinskim skupščinam. 

Tako je bila ustanovljena Republiška skupnost za ceste. V 
občinah pa so ustanavljali skupnosti ža ceste ali pa so proble- 
matiko javnih cest vključevali v okvire komunalnih skupnosti 
aH pa ustanavljali regionalne skupnosti za več občin. 

b) Način planiranja posebej za javne ceste ne določa noben 
predpis. 

Sprejet je bil dogovor o osnovah družbenega plana Jugo- 
slavije za razvoj magistralnih cest za obdobje 1976-1980. 

V okviru Republiške skupnosti za ceste so sprejeti samou- 
pravni sporazumi o razvoju izgradnje in modernizacije cest- 
nega omrežja. 

c) Sredstva za javne ceste se formirajo na podlagi samo- 
upravnega združevanja in virov, ki jih določa zakon o javnih 
cestah. Z zakonom določeni viri so: 

- določen znesek od cene bencina za plin in plinsko olje v 
prodaji na drobno; 

- pristojbine, ki se plačujejo za cestna motorna vozila; 
- takse na tuja motorna vozila; 
- zneski, ki jih namenjajo za ceste družbenopolitične skup- 

nosti iz svojih proračunov; 
- posojila; 
- druga sredstva, določena za javne ceste s posebnimi 

predpisi. 

Zakon o javnih cestah je tudi določil način delitve sredstev, 
določenih z zakonom tako, da bi lokalnim in nekategorizira- 
nim cestam (občinam) pripadalo; 

- 1'5 % od zneska, ki je vsebovan v ceni bencina in plin- 
skega olja v prodaji na drobno; 

- 15 % dohodka od pristojbin za cestna motorna vozila; 
- 100 % dohodka od pristojbin za specialna motorna vozila 

komunalnih delovnih organizacij in kmetijskih traktorjev ter 
njihovih priklopnikov. 

Vsa druga sredstva pripadajo Republiški skupnosti za ce- 
ste. 

Zakon je uredil tudi nadaljnjo delitev sredstev, ki pripadajo 
občinam od prodajne cene bencina in plinskega olja v prodaji 
na drobno (15%) in sicer takole: 
- posamezni občini ustrezen znesek za prenešeno cesto 

(magistralno oz. regionalno) in razvrščeno v lokalne ceste. 
Znesek se določi na podlagi povprečnega vlaganja sredstev v 
to cesto pri cestnem skladu SR Slovenije iz leta 1971; 

- 66 % zneska v sorazmerju z dolžino lokalnih cest, ki so z 
občinskimi odloki na dan 1. 1. 1971 kategorizirane kot ceste 
IV. reda; 

- 34 % pa na podlagi prodanih količin bencina in plinskega 
olja na območju občine. 

Samoupravno uporabniki združujejo 4% od osnove za da- 
vek iz dohodka OZD in sicer na podlagi samoupravnega 
sporazuma o osnovah plana razvoja cestnega gospodarstva 
za obdobje 1976 - 1980. V okviru tega je bil sprejet interven- 
cijski zakon za tiste, ki samoupravnega sporazuma niso pod- 
pisali (zakon o združevanju sredstev organizacij združenega 
dela za financiranje prometne infrastrukture v letih 1976 - 
1980). 

č) Republiška skupnost ureja svoje odnose z izvajalci gra- 
denj, modernizaciji in vzdrževanja s posebnimi pogodbami. 
Sama opravlja nadzor nad temi deli. 

d) Republiška skupnost je za magistralne in regionalne 
ceste tudi investitor in sicer za vzdrževanje, gradnje in moder- 
nizacijo. Vzdrževalna dela pogodbeno poverja cestnim po- 
djetjem, novogradnjo in modernizacijo pa specializiranim 
gradbenim organizacijam, izjemoma pa tudi cestnim podjet- 
jem, vse na podlagi pogodb. 

Uporabniki vplivajo na investicije v okviru Republiške skup- 
nosti za ceste le preko svojih predstavnikov v skupščini skup- 
nosti pri sprejemanju programa razvoja. 

e) Republiška skupnost za ceste ima skupščino in sicer 
enodobno, v kateri so: 

. - predstavniki, ki jih imenuje Skupščina SR Slovenije; 
- predstavniki občin, ki jih določijo občine po sporazumu 

za posamezna območja, določena s statutom skupnosti; 
- predstavniki organizacij združenega dela in drugih orga- 

nizacij, katerih dejavnost je vezana na cestno gospodarstvo; 
- predstavniki občanov, ki so lastniki prevoznih sredstev; 
- predstavniki regionalnih skupnosti za ceste. 

Naloge Republiške skupnosti za ceste, kot upravljalca ma- 
gistralnih in regionalnih cest se nanašajo na izdelavo osnutka 
dolgoročnega programa za vzdrževanje, rekonstrukcijo in 
gradnjo cest; sprejem srednjeročnih in letnih programov 
vzdrževanja, rekonstrukcij in gradenj ter sprejem programov 
raziskovalnih del, študij in projektiranje cest. 

f) V strokovni službi Republiške skupnosti za ceste dela 
184 delavcev, 61 z visoko, 16 z višjo in 50 s srednjo izobrazbo, 
20 s širokim in 70 z ozkom profilom. Število zaposlenih se ne 
povečuje. Ta služba opravlja poleg administrativno tehničnih 
nalog za skupščino skupnosti tudi vsa strokovna dela kot 
upravljalec in investitor magistralnih in regionalnih cest. 

Glede na neustrezno zakonsko ureditev samoupravljanja na 
področju javnih cest, je v postopku izdelava novega zakona o 
javnih cestah, ki bo moral urediti več sistemskih vprašanj, 
predvsem v zvezi z upravljanjem in financiranjem javnih cest. 
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ŽELEZNIŠKI IN LUŠKI PROMET 
a) SIS je bila ustanovljena leta 1974. Pravna in sistemska 

podlaga je bil 66. in 70. člen republiške Ustave. SIS 
ustanovljena na podlagi zakona o samoupravni 'interesni.,, 
skupnosti za železniški in luški promet (Ur. I. SRS št. 18/74), 
ustanovili pa so SIS uporabniki (določeni z zakonom) in 
izvajalci, oboji kot obvezni člani SIS. V smislu ustavnih določil 
so bile z zakonom določene zadeve posebnega družbenega 
pomena (1. trajnost, varnost in kakovost javnega železniškega 
in luškega prometa, 2. razvoj železniških in luških zmogljivo- 
sti, cene in tarife železniških in luških storitev). 

b) V zvezi s planiranjem je v cit. zakonu določeno le nasled- 
nje: 

»Dolgoročne in srednjeročne programe razvoja javnega 
železniškega in luškega prometa, ter sklepe o prenehanju 
javnega prometa na posamezni progi ali njenem delu sprejme 
Skupščina v skladu z družbenim in regionalnim planom DPS v 
soglasju s Skupščino SR Slovenije« (7. čl.). Člani SIS so 
sprejeli samoupravni sporazum o temeljih plana za železniški 
in luški promet SR Slovenije za področje železniškega in 
luškega prometa za obdobje 1981-1985 po načelih določenih 
za planiranje. 

c) Načeloma naj bi v železniškem in luškem prometu v 
okviru SIS bila zagotovljena sredstva za razširjeno reproduk- 
cijo, v skladu pač s samoupravno sprejetimi plani in programi 
razvoja. Tako sta bila sprejeta naslednja samoupravna spora- 
zuma: 

- samoupravni sporazum o temeljih samoupravnega plana 
razvoja železniških zmogljivosti za obdobje 1976-1980 (3,2% 
od osnove od katere se plačuje davek iz dohodka TOZD). 

- samoupravni sporazum o združevanju sredstev v letih 
1976-1980 za pokrivanje dela stroškov infrastrukture ŽTP 
Ljubljana (3,7 % od osnove za davek iz dohodka TOZD, 
dodatno 1,3 % za večje uporabnike železniških storitev), 

Zaradi znanih problemov v zvezi s financiranjem razvoja 
železnice, predvsem pa ureditev in pokritje večjih izgub, ki so 
bile v prejšnjih letih na tem področju, je bilo sprejetih več 
intervencijskih zakonov: 

- zakon o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v 
gospodarstvu, 

- zakon o prispevku za zagotovitev dela sredstev za pokri- 
vanje izpada transportnih dohodkov v železniškem prometu v 
letu 1975, 

- zakon o združevanju sredstev OZD za financiranje pro- 
metne infrastrukture v letih 1976-1980, 

- zakon o prispevku za pokrivanje dela stroškov infrastruk- 
ture ŽTP Ljubljana v letih 1976-1980. 

S citiranim samoupravnim sporazumom o temeljih plana za 
obdobje 1981-1985 so posamezna vprašanja rešena takole: 

- Lastna udeležba je planirana v višini amortizacije TOZD 
ožjih dejavnosti ŽG Ljubljana in Luke Koper, ki ostane po 
odplačilu obveznosti za najete kredite ter v višini planiranih 
razpoložljivih sredstev državnega kapitala. Oblikovanje amor- 
tizacije je omogočeno s pokrivanjem dogovorjenega obsega 
enpstavne reprodukcije s kompenzacijo in tarifnimi prihodki. 

- Enostavna reprodukcija TOZD je celovito planirana in 
sloni na družbeno dogovorjenih elementih dohodkov in do- 
hodkov na zakonsko predpisanih obveznostih, vključno z 
družbeno dogovorjenimi aH zakonsko predpisanimi skladi. 

- kompenzacija za ŽG so potrebne zaradi tega, ker nekaj 
večjih uporabnikov ne more plačati polne cene prevoza in 
zaradi deficita v potniškem prometu. Med uporabniki in izva- 
jalci se vzpostavi vzajemnost. Sredstva kompenzacije so ne- 
povratna. 

- Cene In tarife - SIS sprejme stališča glede politike cen 
oziroma tarif in jih uveljavlja pri skupnih dogovorih glede 
politike cen in tarif. Glede na to, da se storitve ne opravljajo 
samo po tržnih zakonitostih, se cene in tarife oblikujejo po 
dogovorjenih merilih za določanje posameznih sestavin cene. 

č) ŽTO poslujejo po načelu vnaprej poznanih pogojev por - 
slovanja. Zato se povezujejo z uporabniki na temelju sporazu^M^ 
mov o dolgprpfipe/n sodelovanju tako glede količin kot cen 
prevoza. Spljšnajprifa se uporablja le v tistih primerih, kjer nL;.im.. 
takega posebnega dogovora. 

Medsebojni odnosi ŽTO temeljijo na poslovnem sodelova- 
nju. ŽTO, ki je prevzela prevoz, zagotovi sodelovanje drugih 
ŽTO, ki sodelujejo v prevozu. Izgube organizacij železniškega 
in luškega prometa se pokrivajo v skladu s splošnimi oredpisi 
in samoupravnim sporazumom o združevanju. 

Če nastane izguba kot posledica odločitve SIS, ker je odre- 
dila kakovost oziroma cene prometnih storitev, krije nastalo 
izgubo SIS. 

d) Osnovni odnosi, ki nastajajo v zvezi z investiranjem 
oziroma vlaganjem sredstev uporabnikov in izvajalcev se ure- 
jajo s samoupravnimi sporazumi, s katerimi se odloči razvoj. 

Na železnici nastopa samoupravna interesna skupnost kot 
zbiralec sredstev in neposredno ni investitor. 

Investitorji so železniške organizacije - specializirane za 
posamezne investicije. Uporabniki lahko vplivajo na politiko 
investiranja prek uporabnikov v okviru interesne skupnosti. 
Konkretno uporabniki lahko vplivajo pri sprejemanju progra- 
mov razvoja in planov. 

e) Organiziranost SIS - Skupščina ima: 
Zbor uporabnikov in zbor delavcev v prometu, z izrecno 

prepovedjo, da delavec železniškega oziroma luškega pro- 
meta ne more biti delegat v zboru uporabnikov. V zbor dele- 
gatov delavec v prometu delegirajo organizacije železniškega 
in luškega prometa in sicer vsaka temeljna skupnost delegira 
4 delegate. 

V zbor uporabnikov delegirajo uporabniki delegata na pod- 
lagi udeleženosti v prometu in po prometnih središčih. 

SIS ima svoje temeljne skupnosti, in sicer na posameznem 
prometno zaokroženem območju oziroma prometnem sredi- 
šču. S samoupravnim sporazumom je oblikovanih 11 temelj- 
nih skupnosti. Tudi skupščine temeljnih skupnosti so organi- 
zirane po delegatskih načelih. 

f) Vsa administrativno-tehnična dela za SIS opravlja stro- 
kovna služba ŽG Ljubljana na podlagi svobodne menjave 
dela. V temeljnih skupnostih pa opravljajo ta dela strokovne 
službe ŽTO-jev. 

POŠTNI, TELEGRAFSKI IN 
TELEFONSKI PROMET 

a) Samoupravna interesna skupnost za PTT je bila usta- 
novljena leta 1975. Pravna in sistemska podlaga za usta- 
novitev SIS, oziroma izdajo zakona o SIS, je bil 66. in 70. člen 
republiške ustave. Zakon o SIS za PTT promet (Ur. I. SRS, št. 
24/75) je določil obvezno ustanovitev te SIS. 

Zakon je določil zadeve posebnega družbenega pomena, in 
sicer: 

- programiranje razvoja PTT zmogljivosti, 
- financiranje gradnje, rekonstrukcije in vzdrževanje PTT 

zmogljivosti. 
Z zakonom je določeno obvezno članstvo za izvajalce PTT 

storitev in neobvezno za uporabnike, ki se v SIS vključujejo s 
samoupravnim sporazumom o ustanovitvi SIS, in sicer glede 
na svojo zainteresiranost in potrebe po PTT storitvah. 

b) V zvezi s planiranjem zakon določa naslednje: 
Izhodišča in smernice za dolgoročni razvoj PTT prometa v 

SR Sloveniji ter dolgoročne programe tranzitnih, magistralnih 
in mednarodnih kapacitet... sprejema Skupščina SIS... v 
skladu s planom razvoja v merilu Jugoslavije (14. člen). 

SIS za PTT promet je po samoupravnem postopku sprejela 
samoupravni sporazum o temeljih Plana razvoja PTT prometa 
Slovenije za obdobje 1981-1985. 

c) S samoupravnim sporazumom o združitvi v SIS PTT 
prometa je določeno, da se finančna sredstva za realizacijo 
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planov izgradnje tranzitnih, magistralnih in mednarodnih ka- 
pacitet - infrastruktura - zagotavljajo v okviru območnih SIS. 

S samoupravnim sporazumom o temeljih plana razvoja PTT 
prometa Slovenije za obdobje 1981-1985 se ižvajalci PTT 
storitev obvezujejo, da bodo združevali sredstvu za izgradnjo 
PTT objektov skupnega pomena (mednarodne, magistralne in 
tranzitne kapacitete, poštni centri, glavne telefonske centrale, 
PTT informacijski sistem, objekti na manj razvitih območjih), 
kar Je osnovna PTT infrastruktura oziroma zmogljivosti skup- 
nega pomena. 

Glede na to, da uporabniki po zakonu niso določeni in je 
članstvo prostovoljno, je delež uporabnikov pri financiranju 
PTT infrastrukture omejen na zbiranje sredstev v okviru ob- 
močnih SIS, in sicer: 20% vrednosti impulza, oziroma 1% od 
osnove, od katere se plačuje davek iz dohodka TOZD ter 30% 
za vrednosti izgradnje ob priključitvi novega telefonskega 
naročnika. Višino potrebnih sredstev uporabnikov določa 
letno skupščina območne SIS. 

Pri SIS PTT prometa je v pretežni meri upoštevano delova- 
nje tržnih odnosov, zaradi tega tudi taka konstrukcija združe- 
vanja sredstev uporabnikov in izvajalcev. 

Cene storitev PTT prometa se oblikujejo oziroma določajo v 
okviru SIS, vendar le tiste, ki lahko veljajo za območje posa- 
mezne SIS (12. in 13. člen zakona o SIS). 

č) Glede na tehnologijo delovanja PTT prometa je s Sa- 
moupravnim sporazumom določeno, da PTT organizacije in 
nosilci funkcionalnih sistemov zvez urejajo izgradnjo, rekon- 
strukcijo in vzdrževanje skupno zgrajenih PTT kapacitet, kar 
pomeni združevanje potrebnih sredstev za to. 

d) V republiški SIS, ki je predvsem mesto usklajevanja 
interesov pomembnih za republiko, se razpravlja o razvoju in 
zagotavlja sredstva za objekte skupnega pomena. Sredstva 
zagotavljajo PTT organizacije. Republiška skupnost PTT pro- 
meta ni investitor, pač pa so to poštne organizacije v celoti, v 
okviru generalnega plana razvoja JPTT. Glede na to, da je 
republiška skupnost le kraj usklajevanja, imajo uporabniki 
vpliv le na programe razvoja. 

V območnih interesnih skupnostih pa so uporabniki lahko 
tudi investitorji, izvajalci pa so lahko PTT organizacije in 
specializirani zunanji izvajalci. 

e) SIS za PTT promet so: republiške in obmdčne. Skup- 
ščina SIS ima: zbor uporabnikov in zbor izvajalcev. 

Območne skupnosti se ustanavljajo za tehnično in tehnolo- 
ško zaokroženo celoto. Ustanovljenih je bilo 10 okrožnih 
skupnosti. 

Merilo za določitev delegatskih mest v republiški skupnosti 
je za: 

- uporabnike združene v območne skupnosti količina PTT 
storitev, 

- Izvajalce - število TOZD PTT prometa na območnih SIS. 
Skupščina republiške SIS je torej organizirana po posre- 

dnem delegatskem načelu. 
f) Republiška SIS ima svojo posebno strokovno službo. 

Sredstva za to službo prispevajo PTT organizacije po medse- 
bojnem odnosu celotnega prihodka. 

V območnih skupnostih opravljajo administrativno-te- 
hnična in druga opravila območne SIS PTT organizacije. 

KOMUNALNO GOSPODARSTVO 
a) Ustanavljanje in organiziranje samoupravnih komunalnih 

interesnih skupnosti ter zadeve skupnega odločanja z upo- 
rabniki komunalnih storitev so opredeljeni v zakonu o komu- 
nalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena (Uradni 
list SRS, št. 24/75 in 13/77, v nadaljnjem besedilu., zakon). S 
tem zakonom so opredeljene komunalne dejavnosti poseb- 
nega družbenega pomena. Za izvajanje teh dejavnosti so 
določena načela organiziranja in financiranja, ustanavljanje 
komunalnih skupnosti, zadeve skupnega odločanja, usklaje- 
vanje pianov komunalnih dejavnosti v občini v okviru komu- 

nalne skupnosti, vloga krajevnih skupnosti in soodločanje 
uporabnikov komunalnih storitev v organih upravljanja komu- 
nalnih organizacij. Opredeljena je struktura cene komunalne 
storitve, pokrivanje primanjkljaja komunalne organizacije, na- 
čini zagotavljanja sredstev in druga vprašanja skupnega po- 
mena solzvajalce in uporabnike komunalnih storitev. 

Predmet svobodne menjave dela je posamezna komunalna 
storitev. S spremembo zakonodaje na tem področju bo po- 
trebno zagotoviti usklajenost s sistemskimi zakoni. 

b) V samoupravnih komunalnih skupnosti se medsebojno 
usklajujejo dolgoročni in srednjeročni piani posameznih ko- 
munalnih dejavnosti, letni programi dela komunalnih organi- 
zacij in posamezni investicijski programi, Pri tem gre za 
usklajevanje planov posameznih komunalnih dejavnosti tako 
z vidika njihove časovne in prostorske opredelitve, dogovarja- 
nje o cenah za izvajanje programov in zagotavljanje sredstev 
za razširjeno reprodukcijo. 

Strokovne planske podlage pripravljajo v nekaterih prime- 
rih komunalne organizacije aH pa tudi strokovne službe ko- 
munalnih skupnosti. 

Na nivoju republike se zastavlja vprašanje vloge Zveze ko- 
munalnih skupnosti Slovenije v postopku planiranja glede na 
posebnosti planiranja v komunalnem gospodarstvu, ki ima 
svoje temeljno mesto v občini. 

c) Komunalne skupnosti ne pridobivajo dohodka, temveč se 
pri njih opravlja le združevanje sredstev za razširjeno repro- 
dukcijo individualne komunalne porabe ter enostavno in raz- 
širjeno reprodukcijo skupne komunalne porabe, 

Celotni prihodek pridobivajo komunalne organizacije s 
ceno komunalne storitve razen za dejavnosti skupne komu- 
nalne porabe, kjer se sredstva združujejo v komunalni skup- 
nosti in plačujejo komunalnim organizacijam v skladu s pro- 
gramom izvajanja dejavnosti. Sredstva za te namene se zago- 
tavljajo v obliki prispevka iz dohodka na podlagi sprejetih 
programov v obsegu in kakovost/ vzdrževanja in obnavljanja 
posameznih komunalnih objektov in naprav skupne porabe 
ter o vrsti in ravni kolektivnih komunalnih storitev. Osnova za 
obračun prispevka iz dohodka je osebni dohodek, vključno z 
vsemi prispevki. Prispevek se plačuje komunalni skupnosti 
oziroma krajevni skupnosti, če ta opravlja te zadeve v višini, 
opredeljeni s samoupravnim sporazumom. 

Ceno komunalne storitve sprejmejo občinske skupščine z 
odlokom na osnovi pianov in programov komunalnih storitev, 
usklajenih v komunalni skupnosti. Cena komunalne storitve 
obsega plačilo za elemente v strukturi stroškov, opredeljene v 
zakonu. V ceni je lahko zajet tudi del sredstev za financiranje 
razširjene reprodukcije. 

Sredstva za razširjeno reprodukcijo se zbirajo tudi ob ceni 
komunalne storitve. Financiranje primarnih objektov skupne 
komunalne porabe se zagotavlja s prispevkom za uporabo 
mestnega zemljišča, s čimer se zajema tudi del rente, ki 
nastaja z uporabo komunalno opremljenega zemljišča. Višina 
prispevka se določa od uporabe površine objektov. 

Za financiranje razširjene reprodukcije se uporabljajo še 
sredstva, združena po samoupravnih sporazumih, samopri- 
spevki, prispevki investitorjev in kreditna sredstva. Za financi- 
ranje komunalnih investicij so bila kreditna sredstva, razen za 
območje ljubljanskih občin, zagotovljena le v manjšem osegu 
in pod neugodnimi kreditnimi pogoji (komercialni krediti). 
Doslej se je za izgradnjo komunalnih naprav uporabljalo tudi 
do 20% sredstev, združenih po samoupravnih sporazumih za 
financiranje stanovanjske gradnje. Prispevki, združeni v ko- 
munalnih skupnostih so praktično v vseh primerih združeni 
brez obveznosti vračanja. 

V primeru, ko komunalna organizacija s ceno, ki je Ha 
določena izpod stvarnih stroškov, ne more kriti stroškov za 
opravljanje storitev, je v skladu z zakonom tisti, ki je določil 
takšno ceno, obvezan pokriti nastali primanjkljaj. 

Solidarnostno zagotavljanje sredstev se pojavlja le v okviru 
posameznih (občinskih) komunalnih skupnosti, medtem ko 
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medobčinska solidarnost doslej ni bi'a uveljavljena. Ostajajo 
zahteve po uvedbi solidarnostnih sredstev v komunalnem 
gospodarstvu predvsem v manj razvitih in obmejnih občinah. 

č) Plačilo za ceno komunalne storitve zagotavljajo občani 
neposredno pri OZD pa iz materialnih stroškov uporabnikov, 
iz dohodka OZD se zagotavlja prispevek za skupno komu- 
nalno porabo. Prispevki ob ceni individualne komunalne sto- 
ritve se zagotavljajo neenotno, pretežno pa se plačujejo kot 
materialni strošek. 

d) Komunalne skupnosti nastopajo tudi kot investitorji 
predvsem pri objektih skupne komunalne porabe, često pa 
tudi v primerih individualne komunalne porabe, odvisno od 
dogovora v posamezni občini, 

e) Uporabniki vplivajo na investicije z usklajevanjem in 
odločanjem o planih komunalnih organizacij v komunalnih 
skupnostih. Operativni nadzor nad izvajanjem investicij 
opravljajo strokovne službe komunalne skupnosti ali ustrezne 
OZD. Zakon posebej določa, da mora v primeru, če komu- 
nalna organizacija sama gradi komunalne objekte, občinska 
skupščina, komunalna skupnost ali krajevna skupnost dolo- 
čiti osebo, ki bo opravljala strokovno nadzorstvo, 

f) Občinske komunalne skupnosti so se ustanovile v vseh 
občinah, pretežno skupno za vse komunalne dejavnosti, le v 
dveh primerih so se ustanovile posebne skupnosti za vodoo- 
skrbo. Na območju ljubljanskih občin so občinske komunalne 
skupnosti ustanovile mestno zvezo komunalnih skupnosti. 

Večina občinskih komunalnih skupnosti je ustanovila repu- 
bliško zvezo komunalnih skupnosti Slovenije. 

g) Za zbor uporabnikov v okviru komunalne skupnosti se 
praktično v vseh primerih delegati delegirajo iz splošnih dele- 
gacij uporabnikov in iz krajevnih skupnosti. 

Delegate izvajalcev delegirajo v zbor izvajalcev komunalne 
OZD. 

Soodločanje uporabnikov je izvedeno tudi s sodelovanjem 
delegatov uporabnikov in krajevnih skupnosti v organu upo- 
rabljanja komunalne organizacije (razširjeni delavski sveti), 

Ugotavljamo premalo celovito obravnavo komunalnih pro- 
blemov z nekaterimi drugimi področji (stanovanjsko gospo- 
darstvo, PTT, elektrodistribucija), 

h) Ne obstaja povezava komunalnih skupnosti v zveze na 
nivoju SFRJ. 

i) Organiziranost strokovnih služb komunalnih skupnosti je 
zelo raznolika. Komunalne skupnosti imajo lastne strokovne 
službe, v posameznih primerih pa so delovne skupnosti usta- 
novljene skupno z drugimi SIS materialne proizvodnje, pred- 
vsem s stanovanjskim in cestnm gospodarstvom. V osmih 
komunalnih skupnosti so delovne supnosti ustanovljene za 
vse SS v občini. 

STANOVANJSKO GOSPODARSTVO 
a) Organiziranost stanovanjskega gospodarstva temelji na 

zakonu o samoupravni stanovanjski skupnosti. V vseh obči- 
nah v SR Sloveniji so na podlagi samoupravnih sporazumov 
ustanovljene samoupravne stanovanjske skupnosti, za ob- 
močje Ljubljane in obale pa so ustanovljena tudi stanovanjska 
skupnost Ljubljana in obala. 

Zadeve programiranja in financiranja gaditve stanovanj in 
stanovanjskih hiš ter poslovnih prostorov v stanovanjskih 
hišah v družbeni lastnini ter družbena pomoč v stanovanj- 
skem gospodarstvu so zadeve posebnega družbenega po- 
mena. 

V pripravi je nov republiški zakon, ki bo izpopolnil ureditev 
družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodar- 
stvu. 

b) Potrebe in možnosti za enostavno in razširjeno repro- 
dukcijo ter za solidarnost in vzajemnost v stanovanjskem 
gospodarstvu ugotavljajo delavci v organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnosti, delovni ljudje in občani v krajevni 
skupnosti, stanovalci ter člani stanovanjskih zadrug. 

Za izdelavo samoupravnega sporazuma o temeljih plana za 
obdobje 1976 - 1980 kakor tudi za izdelavo srednjeročnega 
plana stanovanjskega gospodarstva 1976 - 1980 na nivoju 
občine in v Zvezi stanovanjskih skupnosti Slovenije je bila 
izdelana posebna metodologija, Samoupravni sporazumi o 
osnovah plana in plani razvoja stanovanjskega gospodarstva 
v obdobju 1976 - 1980 temeljijo na planih in programih 
organizacij združenega dela, delovnih skupnostih, krajevnih 
skupnostih in zborov stanovalcev. Plani stanovanjske skup- 
nosti so sestavni del družbenega plana družbenopolitične 
skupnosti. 

Sredstva za enostavno reprodukcijo se v stanovanjskem 
gospodarstvu zagotavljajo s stanarino, najemnino, prispevki 
etažnih lastnikov ter drugimi s samoupravnim sporazumom 
dogovorjenimi dopolnilnimi sredstvi (vzdrževanje, prenova). 

Sredstva za razširjeno reprodukcijo se zagotavljajo na pod- 
lagi samoupravnega sporazuma o združevanju in namenskem 
usmerjanju sredstev za gradnjo in nakup družbenih stano- 
vanjskih hiš in stanovanj ter kreditiranje gradnje in nakupa 
družbenih stanovanj in stanovanj v lasti občanov. 

Sredstva za družbeno pomoč v obliki nadomeščanja stana- 
rin in druge namene se zagotavljajo s samoupravnim spora- 
zumom v okviru stanovanjske skupnosti iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela in delovnih skupnosti. 

Za razreševanje stanovanjskih vprašanj delavcev zlasti tistih 
organizacij združenega dela in delovnih skupnosti, ki ne mo- 
rejo zagotoviti za te namene dovolj sredstev, kakor tudi za 
kreditiranje stanovanjske gradnje v lasti občanov delavci v 
organizacijah združenega dela in delovnih skupnosti zagotav- 
ljajo kreditna sredstva po načelih vzajemnosti in se združujejo 
v stanovanjski skupnosti občine. 

Solidarnostna sredstva zagotavljajo delavci v organizacijah 
združenega dela in delovnih skupnosti, ter delavci zaposleni 
pri občinah, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim 
delom z delovnimi sredstvi v lasti občanov za graditev solidar- 
nostnih stanovanj in delno nadomeščanje stanarine. 

Osnova za zagotavljanje sredstev za stanovanjsko gospo- 
darstvo razen sredstev stanarin, prispevkov etažnih lastnikov 
in lastne udeležbe je bruto osebni dohodek oziroma dohodek 
organizacije združenega dela in delovne skupnosti in sred- 
stva sklada skupne porabe, ki se posebej oblikujejo iz čistega 
dohodka. Sredstva se zagotavljajo na podlagi samoupravnih 
sporazumov v občinah. Za tiste, ki ga ne podpišejo lahko 
občinska skupščina sprejme odlok. 

Sredstva za enostavno reprodukcijo se zagotavljajo na pod- 
lagi zakona o stanarinah in najemninah in iz prispevkov etaž- 
nih lastnikov. 

Poleg teh sredstev se za stanovanjsko gospodarstvo name- 
njajo tudi lastna sredstva občanov in bančna kreditna sred- 
stva. 

Samoupravne stanovanjske skupnosti občin ne oblikujejo 
posebnih skladov, razen solidarnostnega sklada za potrebe 
družbene pomoči v stanovanjskem gospodarstvu, ki se obli- 
kuje na podlagi zakona o družbeni pomoči in se uporabljajo 
za graditev solidarnostnih stanovanj in za delno nadomešča- 
nje stanarine. 

c) Pri stanovanjski gradnji nastopajo samoupravne stano- 
vanjske skupnosti v vlogi investitorja, pri čemer potrebno 
strokovno delo opravljajo delovne skupnosti stanovanjskih 
skupnosti ali pa pooblaščene organizacije združenega dela. V 
stanovanjski gradnji za trg nastopajo kot investitor organiza- 
cije združenega dela. 

Uporabniki zagotavljajo vpliv na izvajanje investicij pri: 
gradnji stanovanj, prenovi starega stanovanjskega sklada in 
večjih rekonstrukcijah in sanacijah stanovanjskega sklada na 
podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih planov. Ta 
sprejmejo delegati zborov uporabnikov in izvajalcev v skup- 
ščinah samoupravnih stanovanjskih skupnosti. Vpliv uporab- 
nikov se zagotavlja na osnovi družbenega dogovora o obliko- 
vanju cen stanovanjske graditve in racionalizacije stanovanj- 
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ske graditve v SR Sloveniji, na podlagi katerih sprejemajo v 
občinah samoupravne sporazume o ceni stanovanjske grad- 
nje. S temi dokumenti lahko uporabniki neposredno vplivajo 
na oblikovanje programov stanovanjske graditve, kvaliteto 
gradnje, cene idr. 

č) V vseh občinah SR Slovenije so organizirane samo- 
upravne stanovanjske skupnosti občin, v Ljubljani in na obali 
pa še tim. posebne samoupravne stanovanjske skupnosti 
(mestna, obalna). Na republiški ravni deluje Zveza stanovanj- 
skih skupnosti Slovenije, organiziranje samoupravne stano- 
vanjske skupnosti pa se izvaja na podlagi zakona. 

d). Delegatska načela v samoupravnih stanovanjskih skup- 
nostih občin in zveze samoupravnih stanovanjskih skupnosti 
so izpeljane v skupščini samoupravne stanovanjske skupno- 
sti, ki jo sestavljata zbora uporabnikov in zbor izvajalcev. V 
zbor uporabnikov delegirajo delegate OZD in druge samo- 
upravne organizacije in skupnosti ter krajevne skupnosti. 
Zbor izvajalcev tvorijo delegati delegacij izvajalskih organiza- 
cij združenega dela, ki nastopajo pri graditvi in vzdrževanju 
stanovanjskega fonda. 

e) Na nivoju SFRJ ni organizacije, v katero bi se vključevale 
samoupravne stanovanjske skupnosti občin oziroma njihova 
republiška zveza. Organizirana je le zveza stanovanjskih za- 
drug SFRJ. 

f) Za opravljanje strokovnih nalog (administrativnih, tehnič- 
nih, računovodskih, itd.) imajo nekatere samoupravne stano- 
vanjske skupnosti organizirano lastno delovno skupnost, v 
večini pa te naloge na podlagi pogodb opravljajo specializi- 
rane organizacije združenega dela, skupne strokovne službe 
samoupravnih interesnih skupnosti s področja gospodarstva 
v občini aH pa enotne strokovne službe za vse samoupravne 
interesne skupnosti v občini. 

VODNO GOSPODARSTVO 
a) Vodne skupnosti so bile oblikovane na podlagi zakona o 

vodah (Uradni iist SRS, št. 16 74), ki predvideva, da se za 
posamezno vodno območje ustanovijo območne vodne skup- 
nosti (OVS). Te Ol/S pokrivajo posamezna vodna območja 
(OVS Drava, OVS Mura, OVS Soča, Ol/S Primorska) razen za 
vodno območje Save, kjer so ustanovljene štiri območne 
vodne skupnosti (OVS Gorenjska, OVS Ljubljanica-Sava, 
OVS Šavinja-Sotla, OVS Dolenjska). 

Občinske vodne skupnosti so ustanovile Zvezo vodnih 
skupnosti Slovenije. 

Na območju OVS Savinja-Sotla so ustanoviti v občinah 
temeljne vodne skupnosti (TVS) v katerih rešujejo predvsem 
problem komunalne hidrotehnike. 

b) Letne in srednjeročne programe razvoja vodnega gospo- 
darstva za posamezna območja pripravijo vodnogospodarske 
organizacije iz tega območja, sprejmejo pa jih skupščine OVS 
na ločenih sejah zbora uporabnikov in zbora izvajalcev. 

Za SR Slovenijo pa se pripravi na podlagi teh planov skupne 
plane zaradi skladnejšega razvoja vodnega gospodarstva, ki 
ga sprejme skupščina Zveze vodnih skupnosti Slovenije na 
ločenih sejah zbora uporabnikov in zbora izvajalcev. 

c) Vodnogospodarske organizacije, ki so ustanovljene za 
posamezna vodna območja, za celotno Slovenijo pa »Podjetje 
za urejanje hudournikov«, pridobivajo dohodek za tista opra- 
vila, ki so posebnega družbenega pomena na podlagi načel 
svobodne menjave dela med OVS, ki zastopa uporabnike in 
med izvajalcem (vodnogospodarsko podjetje ali Podjetje za 
urejanje hudournikov). Za vsa ostala dela v vodnem gospo- 
darstvu pa pridobivajo dohodek na podlagi tržnih zakonitosti, 
kakor vsa gradbena podjetja. 

č) Za skladnejši razvoj Slovenije na področju vodnega go- 
spodarstva združujejo OVS pri Zvezi vodnih skupnosti 30% 
zbranih sredstev vodnega prispevka. Ta sredstva se usmerjajo 
v manj razvita območja ter za meddržavne in medrepubliške 
obveznosti na področju vodnega gospodarstva. 

d) Zagotavljanje sredstev v vodnem gospodarstvu temelji na 
vodnem prispevku v skladu z vrednostjo načrtovanih vodno- 
gospodarskih del, ki jih predvideva sprejet srednjeročni plan 
razvoja vodnega gospodarstva. Poleg tega se zagotavljajo 
dodatna sredstva tudi na osnovi neposrednih pogodb za dela 
izven srednjeročnega načrta. 

Vodni prispevek plačujejo uporabniki v odvisnosti od dose- 
ženega dohodka, količino izkoriščene ali uporabljene vode, 
od proizvedene energije, od količine in stopnje onesnažene 
vode ter od količine odvzetega peska, mivke in proda iz strug, 
brežin in priobalnih zemljišč. 

e) Poseben sklad je formiran pri odboru za urejanje kmetij- 
skih zemljišč, in sicer je to del sredstev, ki se plačujejo za 
spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč in se uporablja 
samo za melioracijo zemljišč. 

f) Območne vodne skupnosti in Zveza vodnih skupnosti 
nastopajo kot investitor v imenu uporabnikov vodnogospo- 
darskih storitev za tista dela na področju vodnega gospodar- 
stva, ki niso posebnega družbenega pomena in za katere 
veljajo tržne zakonitosti. 

g) Uporabniki vodnogospodarskih storitev vplivajo na inve- 
sticije ob sprejemanju srednjeročnih in letnih programov ra- 
zvoja vodnega gospodarstva, in sicer na skupščinah OVS ali 
ZVSS preko svojih delegatov. Kontrolo izvajanja pa opravlja 
strokovna služba delovne skupnosti OVS oziroma ZVSS. 

h) Za območje SR Slovenije so OVS ustanovile na podlagi 9. 
člena zakona o vodah Zvezo vodnih skupnosti (ZVSS), da 
skrbi za skladen razvoj vodnega gospodarstva v SR Sloveniji 
ta pa ima strokovno službo, ki skrbi za izvajanje strokovno- 
tehničnih, finančnih in administrativnih nalog. Pri Zvezi vo- 
dnih skupnosti je ustanovljen tudi poseben samoupravni or- 
gan - Odbor za urejanje kmetijskih zemljišč, ki upravlja z 
delom sredstev, ki se plačujejo za spremembo namembnosti 
kmetijski zemljišč, 

i) Baza za delegiranje delegatov v zbor uporabnikov je v 
temeljnih in drugih organizacijah združenega dela v večini 
primerov delavski svet, medtem ko je delegatska baza za 
občane, ki opravljajo samostojno obrtno ali drugo gospodar- 
sko dejavnost strokovni svet obrtnikov, za kmete zadružni 
svet in za krajevno skupnost splošna delegacija, ki je izvoljena 
za samoupravne interesne skupnosti. 

V zboru izvajalcev so delegati, ki jih izvoli v večini primerov 
delavski svet temeljne ali druge vodnogospodarske organiza- 
cije združenega dela in so večinoma stalni. 

j) Za območje SFRJ je ustanovljena Zveza vodnih skupnosti 
Jugoslavije, v kateri se rešujejo samo tista vprašanja, ki so 
pomembna za vse republike in za pokrajini in ki jih ni mogoče 
razreševati z neposrednim sodelovanjem vodnih skupnosti in 
vodnogospodarskih organizacij dveh ali več republik oziroma 
pokrajin. 

h) ZVSS ima skupaj z OVS in oddelkom za melioracije 
skupaj zaposlenih 87 delavcev, od tega jih je zaposlenih v 
vodnogospodarskem sektorju 11, v planskem 6 in v odboru za 
melioracije 3, 17 v splošnih službah ter 23 ljudi v plansko 
računovodskem sektorju. Preostali so zaposleni na območnih 
vOdnih skupnostih. 

Kot vidimo je premalo zaseden vodnogospodarski in plan- 
ski sektor - t, j. strokovni del služb, in sicer bi potrebovali 
najmanj 4 delavce z visoko izorazbo v vodnogospodarskem 
sektorju, 2 na področju planiranja ter 1 na področju meliora- 
cij, 

2% stopnje rasti zaposlenih je bilo v preteklem letu dose- 
žena s tem, da so območne vodne skupnosti zaposlile po 1 
delavca v nadzornih organih. Težave so v pridobivanju stro- 
kovnih delavcev tudi zato, ker potrebuje strokovna služba 
ZVSS strokovnjake z več letnimi izkušnjami, specializirane za 
področje vodnega gospodarstva. 
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GOZDNO GOSPODARSTVO 
a) Samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo so usta- 

novljene na podlagi 67. člena Ustave SR Slovenije in zakona o 
gozdovih (Uradni list SRS, št, 16/74). Ustanovljene so SIS po 
gozdnogospodarskih območjih (skupaj 14) in SIS za gozdar- 
stvo SR Slovenije. 

Predlagane so spremembe in dopolnitve zakona o gozdo- 
vih. Predlagane dopolnitve in spremembe zakona o gozdovih 
se nanašajo predvsem na njegovo uskladitev z zakonom o 
združenem delu, zakonom o temeljih sistema planiranja in 
družbenem planu, zakona o temeljih svobodne menjave dela 
in zakonom o združevanju kmetov. 

b) Način zagotavljanja sredstev za uresničevanje progra- 
mov za katere skrbijo interesne skupnosti za gozdarstvo (de- 
javnosti posebnega družbenega pomena) je opredeljen z za- 
konom o gozdovih. Z zakonom je določen tudi minimalen 
obseg sredstev, ki jih je treba oblikovati. 

Območnim skupnostim se zagotavljajo sredstva tako, da 
temeljne organizacije združenega dela gozdarstva plačujejo 
prispevek za biološka vlaganja od vsake enote posekanega 
lesa. Prispevek mora biti najmanj tolikšen, da se zagotovi 
izvedba obveznih gozdnogojitvenih del za vse gozdove v 
območju, ki so določena v gozdnogospodarskih načrtih in so 
v zakonu opredeljene kot zadeve posebnega družbenega po- 
mena. Osnova za plačevanje prispevka je obseg in vrednost 
prodanega lesa. Na ta način je omogočeno prelivanje sred- 
stev in s tem izvedba gozdnogojitvenih del v vseh gozdovih ne 
glede na različne naravne in proizvodne pogoje v posameznih 
delih gozdnogospodarskega območja, 

Da bi se zagotovil skladen in enakomeren razvoj gozdov v 
okviru SR Slovenije, čeprav obstajajo različni pogoji gospo- 
darjenja tudi med posameznimi območji, se zbirajo sredstva 
pri skupnosti za gozdarstvo SR Slovenije, ki se oblikujejo iz 
sledečih virov in v obsegu najmanj: 

- 20% dela dohodka iz 12. člena zakona o gozdovih iz 
gozdov v družbeni lastnini, 

- 5% vsega prispevka za biološka vlaganja od gozdov, na 
katerih je lastninska pravica, 

- 1% prispevek od nabavne cene gozdnih sortimentov iz 
gozdov v SR Sloveniji, ki ga plačajo temeljnei organizacije 
združenega dela s področja primarne mehanične in kemične 
predelave lesa, 

- prispevek iz goriva, ki ga gozdnogospodarske organiza- 
cije plačujejo za financiranje javnih cest, in je bilo porabljeno 
z njihovimi vozili na njihovih cestah. Ta prispevek odstopa 
skupnosti za gozdarstvo SR Slovenije SIS za ceste SR Slove- 
nije na podlagi posebnega sporazuma. 

Poleg tega je v zakonu opredeljeno, da SR Slovenija za 
financiranje nalog razširjene gozdnobiološke reprodukcije, ki 
so opredeljene kot posebno pomembna za celo SR Slovenijo 
in predvidene z družbenim planom SR Slovenije, s posebnim 
zakonom predpiše, da prispeva sredstva k sredstvom, ki se 
zbirajo v okviru SIS za gozdarstvo Slovenije. 

Takšna sistemska ureditev financiranja se je uveljavila in 
prišla do izraza v tem srednjeročnem obdobju in bistveno 
pripomogla k uresničevanju zastavljenih ciljev. 

S samoupravnim sporazumom o temeljih plana razvoja 
gospodarjenja z gozdovi in o osnovah za usklajevanje goz- 
dnega in lesnega gospodarstva za obdobje 1976-1980 je bilo 
dogovorjeno, da bodo porabniki lesa poleg z zakonom dolo- 
čenega 1% prispevka, samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi za gozdarstvo prispevali še dodatnih 1,5% (skupaj 
torej 2,5%) od nabavne cene lesa namensko za izgradnjo 
gozdnih cest. V okviru SOZD Gorenjske pa so ta dodatna 
sredstva znašala celo 2,5%. 

V tem srednjeročnem obdobju je prišlo tudi do neposrednih 
sporazumov o združevanju sredstev za hitrejši razvoj gozdov. 
Tako je na primer tovarna celuloze »Djuro Salaj« Krško skle- 
nila sporazum o financiranju melioracij gozdov z obvezo 
gozdnih gospodarstev, da dobavijo povečane količine lesa. 

Vsa sredstva, ki se zbirajo pri samoupravnih interesnih 
skupnostih so za tiste, ki jih prispevajo nevračljiva. Lesna 
industrija svoja sredstva ne prispeva zaradi udeležbe v do- 
hodku in takojšnjih neposrednih ekonomskih učinkov, ampak 
zaradi dolgoročnega interesa, ki ga ima za krepitev surovin- 
ske osnove. 

c) Glede na to, da v obstoječi ureditvi le republiška samou- 
pravna interesna skupnost za gozdarstvo razpolaga z združe- 
nimi sredstvi je le-ta sprejemala svoj plan. Prav tako se v 
okviru te samoupravne interesne skupnosti po veljavnih pred- 
pisih o družbenem planiranju sprejema samoupravni spora- 
zum o temeljih plana. 

Območne samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo 
same ne upravljajo s sredstvi, in v navedenem smislu mate- 
rialno ne planirajo - pač pa uveljavljajo svoj vpliv na ta način, 
da potrjujejo letne operativne plane gozdnogospodarskih or- 
ganizacij in dajejo soglasja k oblikovanju in uporabi prispev- 
kov za biološka vlaganja ter dela dohodka za razvoj, ki je 
rezultat preseganja poprečnih naravnih in proizvodnih pogo- 
jev. 

č) Republiška samoupravna interesna skupnost za gozdar- 
stvo dodeljuje sredstva za vlaganje v gozdove na podlagi 
natečaja in v okviru programa del, ki ga sestavi in sprejme 
skladno z določbami družbenega plana razvoja Slovenije za 
področje gozdarstva. Sredstva se dodeljujejo udeležencem za 
gozdnobiološka dela praviloma brez obveznosti vračanja in 
obrestne mere; izjema so nasadi in plantaže gozdnega drevja, 
kjer so roki vračanja dolgoročni (n. pr. 10 let po preteku 30. 
leta od osnovanja nasada) in za gradnjo gozdnih cest, kjer je 
rok vračila 15 let obrestna mera pa 3%. 

Samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo same ne 
nastopajo kot investitorji temveč so to posamezne gozdnogo- 
spodarske delovne organizacije. 

d) Organiziranost samoupravnih interesnih skupnosti za 
gozdarstvo je določena z zakonom o gozdovih. 

V vsakem gozdnogospodarskem območju deluje po ena 
samoupravna interesna skupnost, naloge, ki so pomembne za 
vso Slovenijo pa opravlja SIS za gozdarstvo SR Slovenije. 
Območne SIS so ustanovljene za gozdnogospodarska ob- 
močja, ki jih je določil Izvršni svet SR Slovenije z odlokom I. 
1965 po kriteriju, da predstavljajo takšne regionalne in goz- 
dnogospodarske celote v okviru k kljub različnim naravnim in 
proizvodnim pogojem v posameznih delih območja, zagotav- 
lja trajno razvijanje in krepitev gozdnogospodarskih in sploš- 
nokoristnih funkcij gozdov. 

e) Skupnosti opravljajo skupščine, ki so dvodomne. Izvr- 
šilne naloge opravljajo izvršilni sveti. V Skupščine delegirajo 
svoje delegate delavci TOZD gozdarstva, delavci in kmetje 
TOK gozdarstva, delavci v primarni in kemični predelavi lesa 
ter delavci in člani drugih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti s področja krajevnih skupnosti, kmetijstva, lovstva, var- 
stva okolja, vodnega gospodarstva in turizma. 

f) Republiška samoupravna interesna skupnost za gozdar- 
stvo ima lastno strokovno službo v delovni skupnosti (- de- 
lavci). Strokovne in administrativne naloge za območne skup- 
nosti opravljajo gozdnogospodarske organizacije. V razpravi 
ob predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o gozdovih so bile podane sugestije, naj bi tudi te 
samoupravne interesne skupnosti imele lastno strokovno 
službo, najmanj pa vsaj enega delavca, ki bi skrbel za funkcio- 
niranje dela skupnosti in zadostno strokovnost in pravilnost 
obdelanih ter predloženih podatkov. 
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Priloga 2 

MOŽNOSTI ZA UGOTAVLJANJE 

dela dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti za 

pridobivanje dohodka, pri opravljanju dejavnosti, za 

katere so ustanovljene SIS materialne proizvodnje 

1. Pravna ureditev in nekatere usmeritve za 
urejanje odnosov pri ugotavljanju In 
usmerjanju dela dohodka, ki je rezultat dela v 
izjemno ugodnih pogojih. 

Po določbah 20. člena ustave SR Slovenije se del dohodka, 
ki je rezultat dela v izjemno ugodnih naravnih pogojih aH je 
rezultat izjemnih ugodnosti na trgu ali drugih izjemnih ugo- 
dnosti za pridobivanje dohodka, skladno s samoupravnim 
sporazumom in zakonom uporablja za razvoj organizacije 
združenega dela, v kateri je bil dosežen, ali za razvoj mate- 
rialne osnove dela v občini in republiki. Odločanje o delu 
dohodka, ki se uporablja za razvoj materialne osnove združe- 
nega dela v občini ali v republiki, temelji na samoupravnih 
<osnovah. 

S prvim odstavkom 111. člena zakona o združenem delu je 
določeno, da se v dohodku temeljne organizacije ugotavlja 
del dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti, za njegov z 
zakonom ali s samoupravnim sporozumom o združitvi dolo- 
čen namen. 

V drugem odstavku istega člena je določeno, da se del 
dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti, ugotavlja po osno- 
vah in merilih, določenih v samoupravnem sporazumu ozi- 
roma zakonu. 

Z 49. členom zakona o ugotavljanju in razporejanju celot- 
nega prihodka in dohodka (Uradni list SFRJ, št. 62 77 in 70 78) 
so povzete določbe zakona o združenem delu, ki se nanašajo 
na ugotavljanje in usmerjanje dela dohodka, ki je rezultat 
izjemnih ugodnosti v poslovanju. 

Iz navedenega izhaja, da se usmerjanje dela dohodka, ki je 
rezultat izjemnih ugodnosti, lahko ureja s posebno republiško 
zakonodajo ali celo z drugimi predpisi, ki urejajo pogoje 
poslovanja določenih gospodarskih dejavnosti, oziroma s po- 
sebnimi pogodbami ali sporazumi, če obstaja ožji interes za 
usmerjanje tako ugotovljenega dohodka. Zakonsko, dogo- 
vorno ali pogodbeno ureditev pa je potrebno predlagati šele 
tedaj, kadar se ugotovi pojav in nujnost usmerjanja dela 
dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti. Če bi sprejemali 
vnaprej zakonske predpise, ki ne upoštevajo konkretnih in 
povsem specifičnih primerov, na katere se bodo nanašali, ima 
usmerjanje tega dela dohodka značaj rednega ugotavljanja 
določene kategorije dohodka ne glede na to, da se pojavlja ob 
izjemnih pogojih, ki nastopajo na tržišču ali v poslovanju 
zaradi uporabe določenih naravnih in drugih virov. Zajemanje 
oziroma usmerjanje razporejanja tega dela dohodka ne bi 
smelo imeti značaja, ki ga sicer pripisujemo določenim davč- 
nim dajatvam ali samoupravno dogovorjenim obveznostim, ki 
se poravnavajo iz dohodka, sicer v odvisnosti od njegove 
ustvarjene višine, vendar v vsakem obračunskem razdobju in 
pri vseh zavezancih na način, ki je določen z zakonom ali 
samoupravnim sporazumom. Zakonska ali samoupravna ure- 
ditev bi morala predvsem določati pogoje, v katerih se ta del 
dohodka ustvarja, in nato način ugotavljanja teh pogojev ter 
metode merjenja tega dohodka. 

Glede na te splošne ugotovitve je potrebno podrobneje 
opredeliti kategorije dela dohodka, ki je rezultat dela v izje- 
mno ugodnih pogojih in načine njegovega ugotavljanja. 

a) Izjemnost 
Zakon o združenem delu v 111. členu določa tri kompo- 

nente tega dela dohodka: 
- da ga ugotavlja temeljna organizacija kot del dohodka, 
- da nastaja kot rezultat izjemnih ugodnosti na tržišču ali 

kot rezultat drugih izjemnih ugodnosti pri ustvarjanju do- 
hodka, 

- da se ugotavlja zato, da se usmerja v uporabo za namene, 
določene s samoupravnim sporazumom o združevanju ali z 
zakonom. 

Druga komponenta definicije poudarja izjemnost pogojev, v 
katerih se del dohodka ustvarja, kar navaja k ugotovitvi, da je 
potrebno opredeliti splošne pogoje poslovanja v posameznih 
gospodaskih dejavnostih, ugotoviti posamična odstopanja od 
dogovorjenega poprečja in ugotoviti razlike v tržnih pogojih 
realizacije raznovrstnega blaga. Naloga je v izvedbi celovi- 
tejša, kakor jo navaja zgornja opredelitev, vendar vodi pred- 
vsem k opustitvi ugotavljanja posamičnih razlik v dohodku 
različnih proizvajalcev istovrstnega blaga s predpostavko, da 
je od njihovih odločitev odvisna racionalna uporaba tega dela 
dohodka. Glavno tržišče je usmerjeno v primerjalno analizo 
pogojev poslovanja in tržnih pogojev pri različnih gospodar- 
skih dejavnostih in na tej osnovi, v ugotavljanje tistih pogojev, 
ki nastopijo kot izjema in omogočajo ustvarjanje izjemnega 
dohodka. Ti pogoji se spreminjajo v času in v prostoru in so 
navadno kratkoročnega značaja; družbena namera celo je, da 
jih čimpreje, ko se ti pogoji razširijo tudi na druge gospodar- 
ske dejavnosti, izgubijo značaj izjemnosti. Del izjemno ugo- 
dnih naravnih pogojev je seveda dolgoročnejšega značaja. 
Del dohodka, ki je ustvarjen zaradi njihovega delovanja, do- 
govorno ali z zakonskim predpisom družba usmerja za razvoj 
v organizaciji združenega dela, kjer je bil ustvarjen, ali za 
razvoj materialne osnove združenega dela v občini ali v repu- 
bliki. Pri tem pa lahko prihaja tudi do primerov, ko zaradi 
drugih elementov, ki vplivajo na rezultate gospodarjenja, de- 
lavci v posamezni temeljni organizaciji kljub delu v izjemno 
ugodnih pogojih ne ustvarjajo dela dohodka, ki je rezultat 
izjemnih ugodnosti, ker doseženi prihodki oziroma dohodek 
ne zadošča za pokrivanje nastalih odhodkov v obračunskem 
obdobju, v katerem je bil ugotovljen pojav izjemnih ugodnih 
pogojev. Tako ne pride do doseganja dela tega dohodka 
zaradi nizke produktivnosti dela, zaradi ukrepov oziroma ne- 
sorazmerij na področju politike cen, zaradi ukrepov tekoče 
ekonomske politike, ki povzročajo neenakopravnost pri pri- 
dobivanju dohodka in razpolaganju z rezultati dela ipd. 
Ustavna in zakonska opredelitev tega dela dohodka poudarja, 
da nastaja kot rezultat deta v izjemno ugodnih pogojih. To 
pomeni, da izjemno ugodni pogoji obstajajo kot potencialna 
možnost v naravnih virih in na tržišču aH pa da predstavljajo 
določene prednostne značilnosti pri pridobivanju dohodka v 
posameznih dejavnostih. Tako pojmovane izjemno ugodne 
pogoje pri pridobivanju dohodka je potrebno šele aktivirati, 
da bi lahko z delom ustvarili del dohodka zaradi izjemnih 
ugodnosti. Pojav izjemnih ugodnosti pri pridobivanju do- 
hodka je torej potrebni pogoj za ustvarjanje tega dela do- 
hodka, zadostni pogoj pa nastopi šele z delom v izjemno 
ugodnih pogojih, torej z njihovim aktiviranjem in ob drugih 
sicer nespremenjenih pogojih gospodarjenja. 
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b) Sestavni del dohodka 
Ustava in zakon o združenem delu izrecno navajata, da se 

ugotavlja del dohodka, ki je rezultat dela v izjemno ugodnih 
pogojih, kot del dohodka. Tudi v zakonu o ugotavljanju in 
razporejanju celotnega prihodka in dohodka je določba o terri 
delu dohodka vgrajena v poglavje o ugotavljanju in razporeja- 
nju dohodka temeljne organizacije (49. člen). 

Nesprejemljiva bi bila zatorej kakršnakoli trditev, da se 
ustvarja del čistega dohodka, ki je rezultat izjemnih tržnih ali 
drugih ugodnosti v poslovanju in da bi ta način vzpostavili 
metodološko analogijo z ugotavljanjem ekstra profita in ek- 
stra profitne stopnje. 

Ta del dohodka se ob razporejanju dohodka temeljne orga- 
nizacije razporedi za namene, določene s samoupravnim spo- 
razumom aH z zakonom. Kot element dohodka predstavlja 
osnovo za obračun razporejanja dohodka v njegovi zunanji 
delitvi, medtem ko njegova velikost ne vpliva na notranje 
razporejanje čistega dohodka v temeljni organizaciji. Še pred 
ugotovitvijo čistega dohodka se torej po tej osnovi ugotovi in 
razporedi ta del dohodka za namene, ki so določeni z zakon- 
sko ali samoupravno ureditvijo in morajo biti praviloma neo- 
dvisni od namenskega razporejanja čistega dohodka. 

c) Namenska uporaba za razvoj materialne 
osnove združenega dela 

Iz ustavnih določb, ki se nanašajo na del dohodka, ki je 
rezultat dela v izjemnih pogojih, izhaja zahteva, da se ta del 
dohodka usmerja v širitev materialne osnove dela v temeljni 
organizaciji, kjer je bil ustvarjen oziroma na območju družbe- 
nopolitične skupnosti, kjer ima temeljna organizacija svoj 
delež, čeprav nekateri samoupravni sporazumi uveljavljajo 
načelno razmerje razporejanja tega dela dohodka za osebne 
dohodke in sklade. Temeljni razlog za ugotavljanje izjemnega 
dohodka je prav v zahtevi, da se prepreči njegovo prelivanje v 
porabo in v obdobjih, ko je izjemno ustvarjen, v pretežnem 
delu oblikuje sredstva za razširjeno reprodukcijo. Na ta način 
se onemogoča uveljavljanje neustreznih delitvenih razmerij in 
naraščanje dodatnih sredstev za osebno, skupno in splošno 
porabo, ki ne izhajajo iz rezultatov delovnega procesa. Takš- 
nemu usmerjanju mora biti podvržen tudi inflacijski dohodek 
kot element tega dela dohodka, ki se realizira zaradi nesora- 
zmerne rasti tržnih cen in nespremenjenih nominalnih kredit- 
nih obveznosti uporabnikov družbenih sredstev kljub nižji 
realni vrednosti najetih kreditov. Seveda pa je potrebno v 
primerih, ko je z družbenega vidika primerno pospeševati 
proizvodnjo v izjemno ugodnih pogojih, nameniti del tako 
doseženega dohodka tudi za sredstva za osebne dohodke in 
skupno porabo. 

Glede na prvotno definicijo tega dela dohodka postaja tudi 
vprašljiva teoretska ugotovitov, da se pojavlja v vseh gospo- 
darskih dejavnostih in pri vsaki proizvodnji blaga v večji ali 
manjši meri, pač v odvisnosti od pogojev in možnosti poslova- 
nja, ki v določeni vrsti proizvodnje prevladuje v proučevanem 
obračunskem obdobju. Opustitev takega pristopa izhaja 
predvsem iz dejstva, da gre za del dohodka, ki se ustvarja 
izjemno. Na velikosti izjemnega dohodka vplivajo pogoji po- 
slovanja in tržni pogoji, z analizo teh pogojev pa se tako 
definirani del dohodka lahko zreducira na neznatno postavko 
kljub nesorazmerno visokemu primerjalnemu dohodku. 

Prisotna so tudi razmišljanja, da se v sedanjem sistemu 
taks, davčnih dajatev in prispevkov že deloma realizira razpo- 
rejanje tega dela dohodka, predvsem na tistih področjih, ko 
gre za uporabo naravnih virov, npr. vodni prispevek, prispe- 
vek za uporabo mestnega zemljišča, razna nadomestila za 
onesnaževanje okolja ipd. Ob tem velja pripomniti, da so 
navedene obveznosti sicer samoupravno dogovorjene, kar 
narekuje razporeditev teh obveznosti predvsem na zave- 
zance, ki so posredni uporabniki teh virov, vendar zbrana 

sredstva predstavljajo le nadomestilo stroškov za ohranjanje, 
obnavljanje in razvoj naravnih virov. Seveda poravnavanje teh 
obveznosti še ne pomeni izločanja možnosti za ustvarjanje 
tega dela dohodka; vendar nadomeščanje izdatkov, ki imajo 
značaj proizvodpip^troškov zaradi uporabe naravnih virov ne 
predstavlja tudi ugotavljanje velikosti tega dela dohodka. Ve- 
ljavnih sistemov cen, taks, davkov in prispevkov zatorej ni 
mogoče obravnavati kot elemente tega dela dohodka, ker 
predvsem opredeljujejo pogoje, pod katerimi se ustvarja. 

d) Dohodkovne povezave 
Z razvojem dohodkovnih povezav med temeljnimi organiza- 

cijami se uresničuje izenačevanje pogojev in možnosti gospo- 
darjenja z družbenimi sredstvi v odvisnosti od doseženih 
rezultatov v poslovanju. 

V teh primerih prihaja do usmerjanja dohodka skladno s 
širšimi družbenimi interesi dohodkovno povezanih temeljnih 
organizacij, s tem pa tudi do usmerjanja dela dohodka, ki je 
rezultat izjemnih ugodnosti v poslovanju. Glede na veljavno 
ureditev, po kateri je razporejanje dohodka, doseženega s 
skupnim poslovanjem, podvrženo dogovoru med vsemi ude- 
leženci pri njegovem ustvarjanju, je umestno postaviti do- 
mnevo, da se z dogovorom v največji možni meri uveljavijo 
tudi interesi udeležencev v delitvi in da bi bilo zatorej po- 
trebno del dohodka, ki je rezultat dela v Izjemno ugodnih 
pogojih predhodno ugotoviti, ga izvzeti iz razporejanja in nato 
ponovno usmeriti v širitev materialne osnove dela skladno z 
določili dogovora vseh udeležencev pri razporejanju. Iz nave- 
denega izhaja, da je tako načelo že uveljavljeno pri razporeja- 
nju dohodka med udeležence, ki so ga ustvarili, čeprav se ob 
tem ta del dohodka posebej ni ugotavljal. 

Glede na oredkagano načelo, da se sredstva za enostavno 
reprodukcijo temeljnih organizacij združenega dela - izvajal- 
cev zagotavljajo v okviru in prek samoupravne interesne 
skupnosti materialne proizvodnje, tako da te temeljne organi- 
zacije združenega dela ne ustvarjajo nobenih sredstev aku- 
mulacije, je sprejemljiva teza, da se tudi v primeru pojava 
izjemnih ugodnosti pri pridobivanju dohodka v okviru teh 
dejavnosti vsi ekonomski učinki njihovega delovanja kom- 
penzirajo z zniževanjem obveznosti vseh zavezancev za zago- 
tavljanje sredstev za enostavno reprodukcijo in da torej pravi- 
loma v teh dejavnostih ne morejo priti do izkazovanja tega 
dela dohodka. Tudi v primeru, da bi izjemne ugodnosti pri 
pridobivanju dohodka nastopile v obsegu, ki ga ne bi bilo 
mogoče kompenzirati z ukrepi zniževanja obsega sredstev za 
enostavno reprodukcijo, bi se moral tako ugotovljeni del 
dohodka nameniti za razvoj v organizaciji združenega dela, 
kjer je bil ustvarjen in bi tako v celotnem znesku zniževal 
zahtevo po uporabi obvezno združenih sredstev za razširjeno 
reprodukcijo te dejavnosti. 

2. NEKATERI VIDIKI RAZREŠEVANJA 
PROBLEMATIKE POSLEDIC IZKORIŠČANJA 
NARAVNIH VIROV 

Iz razprav o možnih načinih načrtovane izgradnje energet- 
skih objektov v srednjeročnem obdobju 1981-1985 izhajajo 
ocene, da ne bo mogoče izvesti optimalne variante izgradnje, 
ki vključuje vrsto hidroenergetskih objektov, brez uvedbe 
dodatnih ukrepov, ki bodo vplivali na spremembo meril oce- 
njevanja primernosti izgradnje hidroenergetskih objektov z 
vidika ustvarjanja materialnih možnosti za razvoj komunalne 
in druge infrastrukture na območju temeljne družbenopoli- 
tične skupnosti, kjer je načrtovana izgradnja, oziroma z vidika 
posegov v naravno okolje. Uvedba dodatnh ukrepov naj bi 
imela za izključno posledico povečanje prihodkov, realizira- 
nih na območju temeljne družbenopolitične skupnosti, kjer je 
načrtovana izgradnja hidroenergetskega objekta, in to v ob- 
segu, ki bo omogočal v sistem meril za ocenjevanje ustrezno- 
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sti in primernosti načrta vnesti dodatno merilo pričakova- 
nega povečanja Izvirnih prihodkov temeljne družbenopoli- 
tične skupnosti s takšno težo, da bodo ob sprejemanju 
končne odločitve morebitna nasprotovanja načrtovane iz- 
gradnje, ki izhajajo iz doslej veljavnih meril postala nepo- 
membna. 

Z uvedbo dodatnih ukrepov materialnega značaja kot po- 
sledico izgradnje hidroenergetskih objektov postaja neizo- 
gibna tudi zahteva po uvedbi podobnih ukrepov ob načrtova- 
nju in sprejemanju kakršnekoli odločitve, ki je povezana s 
posegom v naravno okolje (izkoriščanje rudnin In koristnih 
mineralnih surovin, izgradnja prometne Infrastrukture itd.), 
kar bo v sistem pravic in obveznosti temeljnih družbenopoli- 
tičnih skupnosti vgradilo poseben, vzporeden način zagotav- 
ljanja sredstev za izvajanje dodatnih programskih usmeritev 
mimo širše družbeno verificiranih razvojnih ciljev celotne 
družbene skupnosti. 

Navedene zahteve bodo zavzele posledično tudi medrepu- 
bliški obseg, če upoštevamo izkoriščanje naravnih virov ener- 
getskih in drugih vrst koristnih mineralnih surovin na ob- 
močju drugih SR in SAP, ki nastajajo na osnovi združevanja 
sredstev za skupna vlaganja, 

Upoštevaje navedene ugotovitve in zahteve, ki iz njih izha- 
jajo, je potrebno ponovno zavzeti stališče, da uvedba dodat- 
nih ukrepov materialnega značaja v sedanjem času ne more 
temeljiti na ugotavljanju in usmerjanju dela dohodka, ki je 
rezultat izjemnih naravnih pogojev kot posledica izgradnje 
hidroakumulacij z naslednjo utemeljitvijo: 

Obstoječi sistem družbenoekonomskih odnosov tako med 
porabniki in proizvajalci električne energije kot tudi med 
proizvajalci samimi ne omogoča uresničitve zahtev temeljnih 
družbenopolitičnih skupnosti po stalnem viru oziroma do- 
toku sredstev, bodisi kot nadomestilo za škodljive posege v 
naravno okolje, ki jih lahko predstavlja obratovanje energet- 
skih objektov bodisi, iz naslova naravne rente. 

Prodajna cena električne energije, dogovorjena v ISE, je 
tako oblikovana, da pokriva le stroške enostavne reprodukcije 
vseh TOZD, ki sodelujejo v ustvarjanju skupnega proizvoda. 
Tako so vse TOZD v enakem položaju, ne glede na razmerje 
med povprečno prodajno ceno in njihovo lastno proizvodno 
ceno. TOZD elektrogospodarstva, ki upravljajo z napravami za 
proizvodnjo hidroenergije, niso zaradi tega v nič boljšem 
položaju kot delavci, ki upravljajo s termoobjekti, oziroma kot 
delavci v premogovnikih, kar pomeni, da ne razpolagajo z 
delom dohodka, ki bi predstavljal razliko med njihovo proiz- 
vodno ceno in povprečno prodajno ceno. 

Do pojava naravne rente v TOZD hidroenergije bi prišlo v 
primeru, ko bi se cene električne energije ne oblikovale več 
po povprečnih stroških elektroenergetskega sistema, temveč 
po proizvodni ceni tistega proizvodnega objekta oziroma 
TOZD, ki je še potreben za normalno oskrbo porabnikov z 
električno energijo. 

Podobne utemeljitve lahko navedemo tudi za področja dru- 
gih dejavnosti posebnega družbenega pomena, kjer delova- 
nje tržnih zakonitosti ne more biti edini razlog za usklajevanje 
dela in potreb oziroma vrednotenje razultatov dela. 

Za razrešitev navedene problematike je mogoče sprejemati 
ukrepe aH uveljaviti nekatere spremembe in dopolnitve veljav- 
nih ureditev v naslednjih smereh: 

I. Dodatna sanacija škode zaradi 
posegov v naravno okolje 
1. Pri vseh doslej zgrajenih hidroakumulacijah je potreno ' 
ponovno ovrednotiti tisti del škode na zemljiščih, infrastruk- 
turnih, komunalnih in drugih objektih, ki ob izgradnji ni bil 
ocenjen oziroma, ki ni bil nadomeščen. Ocena škode mora 
vsebovati sanacijski program izgradnje poškodovanih objek- 
tov, potrebna sredstva za njegovo izvedbo pa je potrebno 

zagotoviti iz sredstev za investicijska vlaganja v razširjeno 
reprodukcijo elektrogospodarstva, pri čemer postane sanacij- 
ski program izgradnje sestavni del programa elektroenerget- 
skih investicij. 

V načrtih za izgradnjo novih hidroakumulacij je potrebno 
celovito ovrednotiti bodoče škode. Če bo sprejeta ocena, da v 
okviru predpisov o izdelavi investicijske dokumentacije tega 
dela ni mogoče celovito ovrednotiti, je potrebno izdati pose- 
ben predpis z navodili za metodologijo o ocenjevanju škode. 

2. Z obstojem hidroakumulacijskih objektov nastaja po- 
treba po dodatnih delih, ki imajo značaj tekočega oziroma 
investicijskega vzdrževanja obale, zemljišč, valolomov, hu- 
dourniških strug, komunalnih in drugih objektov. Če teh del ni 
mogoče v celoti izvesti v okviru sredstev, ki se zagotavljajo 
temeljnim vodnogospodarskim skupnostim z vodnimi pri- 
spevki, komunalnim skupnostim s komunalnimi prispevki in 
cestnim skupnostim z njihovimi izvirnimi prihodki, je po- 
trebno te vrste prispevkov povečati, vendar na osnovi vnaprej 
določenega in ovrednotenega programa vzdrževalnih del. 

Če pa je mogoče ugotoviti, da navedena dela tekočega 
oziroma investicijskega vzdrževanja nastajajo izključno kot 
posledica delovanja hidroenergetskega objekta, je potrebno 
ta dela dodeliti v izvedbo temeljni organizaciji, ki med svoja 
osnovna sredstva uvršča hidrocentralo s pripadajočimi ob- 
jekti, stroške vzdrževalnih del pa nadomeščati iz celotnega 
prihodka te temeljne organizacije kot materialne stroške. 

II. Širši koncept investicij v 
infrastrukturo 

Z izgradnjo hidroenergetskega objekta se v temeljnih druž- 
benopolitičnih skupnostih ugotavlja potreba po izgradnji do- 
datnih infrastrukturnih objektov. Med izgradnjo obeh skupin 
objektov ni tehtne povezave, razen nekajkrat posredovane 
utemeljitve, da so investicije v hidroenergetske objekte šir- 
šega družbenega pomena zaradi koristi, ki jih z uporabo 
objekta pridobiva družbena skupnost izven temeljne družbe- 
nopolitične skupnosti, kjer se objekt nahaja, in da je zato 
dodatne infrastrukturne objekte potrebno graditi za odpravo 
motenj ali ovir v družbenoekonomskem razvoju temeljne 
družbenopolitične skupnosti, ki jih povzroča obratovanje hi- 
droenergetskih objektov, 

Če se navedena utemeljitev sprejme kot dovolj tehtna, je 
potrebno poprej navedene infrastrukturne in druge objekte 
vključiti kot sestavni del v plan izgradnje elektroenergetskih 
objektov, torej v plan Samoupravne interesne skupnosti elek- 
trogospodarstva, in to tako tiste, ki so neposredno povezani z 
izgradnjo energetskega objekta, kakor tudi tiste, ki jih je 
potrebno zgraditi zaradi obratovanja hidroenergetskega ob- 
jekta, O planu teh investicij bi se torej dogovarjali porabniki in 
proizvajalci v SIS elektrogospodarstva in seveda tudi zagotav- 
ljali sredstva za njihovo izvedbo. 

III. Popravki kazalcev dosežene 
stopnje razvoja 

Z izgradnjo hidroenergetskega objekta se nominalni druž- 
beni proizvod temeljne družbenopolitične skupnosti, na ob- 
močju katere obratuje, bistveno poveča, čeprav delavci v 
temeljni organizaciji, ki proizvajajo električno energijo, pravi- 
loma ne ustvarjajo - zaradi sistema družbenoekonomskih 
odnosov v Interesni skupnosti elektrogospodarstva - do- 
hodka v višini, ki bi omogočila prevzemanje obveznosti iz 
samoupravnih sporazumov, s katerimi se zagotavljajo sred- 
stva za uresničevanje planskih ciljev razvoja, sprejetih v te- 
meljni družbenopolitični skupnosti. Povečan nominalni druž- 
beni proizvod iz tega naslova izključuje v nekaterih primerih 
temeljno družbeno politično skupnost iz sistema pravic, ki bi 
ji sicer pripadale, če hidroenergetski objekt ne bi obratoval na 
njenem območju, hkrati pa ji ne omogoča dodatnih prihodkov 
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od dela družbenega proizvoda, ki je ustvarjen s proizvodnjo 
električne energije. 

Predlagana je bila ocena, da bi z revizijo ugotavljanja druž- 

benega proizvoda v temeljnih družbenopolitičnih skupnostih 
ter izračuna drugih kazalcev dosežene stopnje razvoja skušali 
odpraviti prej navedene pomanjkljivosti. 

Priloga 3 

PREGLED NEKATERIH VRST PRIHODKOV 

v okviru samoupravnih interesnih skupnosti materialne 

proizvodnje in njihova razporeditev v letih 1976,1977, 

1978,1979 in v obdobju od 1. - VI. 1980 

Pregled nekaterih vrst prihodkov v okviru samoupravnih 
interesnih skupnosti materialne proizvodnje in njihova razpo- 
reditev v letih 1976, 1977, 1978, 1979 in v obdobju I. VI. 1980. 

Pregled je izdelan na osnovi knjigovodskih podatkov v 
naslednjih samoupravnih interesnih skupnostih: 

- Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva 
SR Slovenije 

- Samoupravna interesna skupnost za železniški in luški 
promet SR Slovenije 

- Samoupravna interesna skupnost za gradnjo cest - Ljub- 
ljana 

Podatke je posredovala Inšpekcija Službe družbenega knji- 
govodstva v SR Sloveniji na posebno zahtevo Republiškega 
sekretariata za finance. 

V knjigovodstvih niso razčlenjeni prihodki, pridobljeni za 
posamezen namen po samoupravnem sporazumu ali zakonu, 
zato tudi ni bilo mogoče ugotoviti zneskov, ki ustrezajo pla- 
čilu prispevkov oziroma plačanim obveznostim za združeva- 
nje po zakonih. 

V pregledu posredujemo razčlenitev doseženih prihodkov, 

doseženih v okviru in preko samoupravnih interesnih skupno- 
sti po vrstah ter njihovo razporeditev po namenih, za katere so 
bili razporejeni. 

REPUBLIŠKA SKUPNOST ZA CESTE 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
(I-VI) 

PRILIV OD TOZD 

355.277.237.07 
490.588.008.25 
730.351.711.65 

.024.883.533.95 
854.630.460.00 

PORABA ZA INVESTICIJE PORABA ZA 
DS x) 

339.289.762.07 
4>2.436.252.25 
705.519.753.65 
799.409.163.95. 
839.247.112.00 

15.987.475.00 
18.151.756.00 
24 .831.958.00 
.22.547.437.00 
15.383.348.00 

Na podlagi finančnega načrta, ki ga sprejme skupščina 
RSC, s katerim se določijo sredstva za delo strokovnih 
služb in pa začasnega statuta SRC so se združena sred- 
stva v prikazani višini porabila za pokrivanje stroškov 
delovne skupnosti RSC. 

ISE - Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva 
SR Slovenije, Ljubljana, Hajdrihova 2 

PREGLED PRITOKA IN PORABE ZDRUŽENIH ENERGETSKIH SREDSTEV 
v 000 din 

Osnova združevanja % 19*76 1977 1978 1979 I-VI'1980 Skupaj 

1. Od invest. vlaSanj 4,8 

2 . Od osnove za davek 3,5 

3. Posebni odjem 10 

608.500 860.170 

331.000 498.310 

78.629 

4. Visoka napetost in 
ostali odjem na o,4 kV 24+48 862.400 689.922 

976.826 1.250.966 757.163 , 
r 140.576 * 4,313.049 

778.130 813.477 655.209 
- 108.462 * 2,967.664 

89.pO 7 115.284 78.791, 361.711 

717.111 922.799 562.890 3,,755.122 

Pritok sredstev skupaj 1,801.900 2,127.031 2,561.074 3,102.526 2,054.053 
- 249.038 * 
1,805.015 , 

11,397.546 

Poraba sredstev za fin. 
izgr. elektroenerg.obj. 2,340.555 2,750.321 2,002.046 2,553.103 1,492.596 11,138.621 

* Zmanjšanje v letu 1980 predstavlja vračilo 50 % posojila iz leta 1977. Vračilo 50 % posojila iz leta 
1977 od osnove pod zap. št. 4 bo izvršeno v IV. kvartalu 1980 in bo znašalo predvidoma 200 mio din. 
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SIS ZA CRADNJO CEST LJUBLJANA 
LJUBLJANA, Beethovnova 4 
DELOVNA SKUFNOST 

Ljubljana, dne 10.9.19S0 

UDELEŽBA.TOZD V SKUPNEM FRILIVU IN V REALIZIRANIH STROŠKIH DELOVNE SKUPNOSTI 

Zap. 
št. Leto Skupaj priliv vseh 

virov združevanja 
Od tega 
TOZD Stroški del. 

skupnosti re- 
alizirani 

Stroški del. 
skupnosti v 
prilivu TOZD 

1. 
2. 
3. 
4 . 
5. 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

194.398.884,58 
205.388.850,65 
240.583.659,52 
495.292.324,25 
383.915.041,20 

134.710.738,05 
90.727.821,90 

134.230.142,12 
184.840.161,00 
188.457.275,60 

69,30 
44,17 
59,53 
37,32 
49,09 

2.494.767,50 
3.850.810,50 
6.496,524,10 
8.696.790,75 
4.976.891,00 

1.728.873,88 
1.612.563,00 
3.867.380,80 
3.245.642,00 
2.443.155,70 

1,28 
1,78 
2,70 
1,76 
1,30 

1.519.578.760,20 741.966.138,67 48,83 26.315.783,85 

SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST ZA ŽELEZNIŠKI IN I®KI PROMET SR SLOVENIJE LJUBLJANA 

12.849.997,25 1,73 

PREGLED PRITOKA ZDRUŽENIH SREDSTEV ZA ŽELEZNIŠKI IN LUŠKI PRCMET 

V DIN 
1976 1977 1978 1979 I.-VI/80 SKUPAJ 

1. PRISPEVKI ČLANIC - SIS 

1.1. prispevek za pokrivanje dela 
stroškov infrastrukture na želez- 
nici po stopnji 3,7 % 

1.2. dodatni prispevek za pokrivanje 
stroškov železniške infrastruktu- 
re (TOZDi v IX) ki je dosegla več 
10.000 din voznine) po stopnji 
1,3 % 

1.3. združevanje sredstev za razvoj že- 
lezniške infrastrukture po stop- 
nji 3,2 % (1.6 1) vračilo iz leta 
1979 prisp. Luka Koper 

385.102.771 763.812.848 986.470.160 1.359.132.009 1.022.693.925 4.517.211.713 

kot 

110.864.674 169.334.591 223.487.772 337.353.193 259.882.104 1.100.922.334 

304.320.847 397.349.346 651.399.781 853.749.477 697.894.300 2.964.713.751 
95.605.147 95.605.147 

1.4. prispevek za razvoj luških 
zmogljivosti po stopnji 
0,5 % 11.113.052 95.254.554 98.757.531 131.551.281 104.136.519 440.812.910 

Pritok sredstev skupaj 

1.5. Saldo 1.1.1976 na izločenih 
sredstvih po stopnji 1.6 % 

po stopnji 1.3 % 

811.401.317 1.425.751.339 1.960.115.244 2.681.785.960 2.180.211.995 9.059.265.855 
I 

162.097.960 
2.870.412 

PREGLED PORABE ZDRUŽENIH SREDSTEV ZA ŽELEZNIŠKI IN LUŠKI PRCMET 

v din 
1976 1977 1978 19 79 I.-VI/19 80 SKUPAJ 

2. PORABA PRISPEVKOV PO NAMENU UPORABE 

2.1. po stopnji 3,7 % 
- za kaTpehzacijo infrastrukture 

TOZD ŽTO (prihodek TOZD ŽTO) 
- začasno kot obratna sredstva 

TOZD ŽTO 

2.2. po stopnji 1,3 % 
- za kcnipenzacijo infrastrukture 

TOZD ŽTO (prihodek TOZD ŽTO) 
- začasno kot cbratna sredstva 

TOZD ŽTO 
2.3. po stopnji 3,2 % 

- za kcnipenzacijo infrastrukture 
TOZD ŽTO prihodek TOZD ŽTO - za 
kritje min. amortizacije 

- za investicije TOZD ŽTO 

337.242.008 805.386.290 990.792.825 1.359.000.000 963.000.000 4.455.421.123 

262.801 262.801 

112.757.991 

423.124.876 
37.199.663 

167.639.831 225.253.870 

397.432.357 457.666.739 

337.085.000 243.000.000 1.085.736.692 

704.075 704.075 

591.145.634 328.000.000 2.197.369.806 
177.000.000 214.199.663 
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- odplačilo kredita KBM (203 mio) 11.842.208 11.842.208 
- začasno kot obratna sredstva TOZD ŽTO 165.787.276 184.854.165 241.033.123 591.674.564 
- za sanacijo Luke Koper 7.306.028 50.000.000 57.306.028 
- akontacija Luki Koper na prisp. o,5 % 95.605.147 68.627 95.673.774 

2.4. po stopnji 0,5 % 
- združevanje za luško infrčistrukt... 10.989.910 . . 9$.117.603 98.474.027~ , „227.000.000 8.600.000 440.881.540 
- vračilo akontacije prisp.3,2 % 95.605.147 95.6Q5.147 

SKUPAJ PORABA 933.156.656 1.466.576.081 1.937.674.737 2.801.996.174 -2.107.273.773 9.246.677.421 

OPOMBA: Od akontacije na obratna sredstva v letu 1978 (din 165.787.276) so v letu 1379 porabili za karpenzacijo infrastrukture 
TOZD ŽTO znesek din 92.154.165, ki je upoštevan v znesku din 591.145.834. 
Ostanek cfaratnih sredstev znese tako din 500.487.276 in to porabljeno za kondenzacijo infrastrukture TOZD ŽTO v na- 
slednjem dbdcbju. 

Priloga 4 

ZAGOTAVLJANJE 

izpolnjevanja samoupravnih 

Praksa pogosto opozarja na vprašanje izpolnjevanja skle- 
njenih samoupravnih sporazumov in posledic za kršitelje spo- 
razumov. Pri tem gre največkrat za neizpolnjevanje prevzetih 
materialnih obveznosti po samoupravnih sporazumih. 

Z veljavnimi predpisi je urejeno vprašanje izpolnjevanja 
obveznosti določenih z zakonom aH samoupravnim sporazu- 
mom na podlagi zakonov. V teh primerih (to velja v celoti za 
področja samoupravnih interesnih skupnosti družbenih de- 
javnosti in deloma za področja samoupravnih interesnih 
skupnosti materialne proizvodnje) služba družbenega knjigo- 
vodstva na podlagi zveznega in republiškega zakona o tej 
službi sproti izvaja obračunavanje obveznosti tudi v korist 
samoupravnih interesnih skupnosti. Če zavezanec v družbe- 
nem sektorju sam ne izda ustreznega plačilnega naloga v 
določenem roku, izda nalog za poravnavo zapadlih obvezno- 
sti sama služba družbenega knjigovodstva. 

Za izpolnjevanje materialnih obveznosti s strani zasebnikov 
(občanov, ki z osebnim delom z lastnimi sredstvi opravljajo 
gospodarsko ali negospodarsko dejavnost) pa je v praksi 
uveljavljeno načelo, da za to skrbijo predvsem strokovne 
službe ustreznih samoupravnih interesnih skupnosti - lahko 
pa se samoupravne interesne skupnosti dogovorijo z občin- 
sko davčno službo, da ta obračunava, pobira in izterjuje 
dolžne prispevke. Pri tem se davčne službe ravnajo po po- 
stopku, ki je predpisan za obračunavanje in pobiranje davkov 
občanov. Zaradi motenj in zastojev, ki so v zadnjem času 
nastali pri vplačevanju in pobiranju prispevkov za samo- 
upravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti s strani 
zasebnikov, je bila nedavno sprejeta tudi uredba o prisilni 
izterjavi nekaterih prispevkov po predpisih o izterjavi davkov 
občanov (Uradni list SRS, št. 7 80). 

Navedena predpisana pravila pa ne veljajo za tiste samou- 
pravno prevzete obveznosti, ki ne temeljijo na zakonu. Služba 
družbenega knjigovodstva sicer lahko sama prevzame dolo- 
čene obveznosti in odgovornosti v skladu s svojim delovnim 
področjem; po izrecni zakonski določbi pa ne more prevzeti 
obveznosti, da bo izdala nalog za prenos sredstev z žiro 
računa enega podpisnika na žiro račun drugega podpisnika 
samoupravnega sporazuma. V odnosih samoupravnega spo- 
razumevanja, kjer širši družbeni interes ni izražen z zakonom, 
torej veljajo le pravila, ki jih določijo sami udeleženci spora- 
zuma oziroma, ki sicer veljajo za samoupravne sporazume, 
katerih sklepanje nima podlage v ustreznem zakonu. 

Splošna pravila, ki veljajo za samoupravne sporazume, ve- 
ljajo tudi za samoupravne sporazume o temeljih plana. Glede 
izpolnjevanja vseh obveznosti, prevzetih s samoupravnimi 
sporazumi oziroma dogovori o temeljih planov in glede po- 
vračila škode zaradi neizpolnjevanja teh planskih aktov, se po 
158. členu zakona o sistemu družbenega planiranja in o 
družbenem planu SR Slovenije, uporabljajo določbe zvez- 
nega zakona, ki veljajo za samoupravne sporazume (to je 

zakona o združenem delu, določbe 594. do 606. člena). 
Temeljno načelo, ki velja za samoupravno sprejete oziroma 

dogovorjene obveznosti s planskimi akti je, da je treba te 
obveznosti s polno odgovornostjo izpolnjevati. Vendar se 
družbeno planiranje s sklenitvijo samoupravnih sporazumov 
in dogovorov o temeljih plana ter s sklenitvijo planov, seveda 
ne konča. V teku uresničevanja plana v skladu z dejanskimi 
gibanji in razmerji v okviru dohodka, se proces kontinuira- 
nega planiranja nadaljuje. Uresničevanje plana namreč za- 
hteva sprotno prilagajanje planiranih odnosov dejanskemu 
stanju in dejanskim procesom v družbeni reprodukciji in v 
družbi kot celoti. 

Če delavci v temeljni organizaciji ne dosegajo takšnega 
dohodka, ki je potreben za pokrivanje s planskimi akti spreje- 
tih obveznosti, so dolžni s pomočjo strokovnih služb in orga- 
nov v temeljni organizaciji odkriti vzroke, ki povzročajo izpad 
predvidenega dohodka in zato neizpolnjevanje sprejetih ob- 
veznosti. Dolžni so tudi storiti vse, kar je v njihovi moči (in 
pristojnosti), da se ti vzroki in težave odstranijo. Če pa so 
težave in vzroki takšni, da tega ni mogoče storiti, so dolžni 
začeti postopek za ustrezno spremembo in dopolnitev plan- 
skih aktov (samoupravnega sporazuma o temeljih planov, 
dogovora o temeljih plana, itd.), s katerim so določene obvez- 
nosti sprejeli, oziroma so dolžni ukrepati v okviru rešitev, ki j:h 
predvideva zakon o združenem delu (ponovni preizkus samo- 
upravnega sporazuma - 596. člen, sprememba sporazuma - 
601. člen, denarna odškodnina ~ 604. člen, sorazmerno 
zmanjšanje obveznosti - 606. člen.) 

Neizvrševanje sprejetih planskih obveznosti (za katerega je 
organizacija združenega dela odgovorna) otežuje oziroma 
lahko celo onemogoča uresničevanje planov drugih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti ter planov družbenopolitič- 
nih skupnosti in so s tem huje prizadeti oziroma oškodovani 
družbeni interesi. Zakon o sistemu družbenega planiranja in o 
družbenem pianu SR Slovenije v takih primerih pooblašča 
družbenega pravobranilca samoupravljanja, da lahko pred- 
laga pristojni skupščini družbenopolitične skupnosti, da na- 
stopi zoper takšno samoupravno organizacijo ali skupnost z 
začasnimi ukrepi družbenega varstva (tretji odstavek 152. 
člena zakona). 

Za razreševanje sporov, ki nastajajo med udeleženci sa- 
moupravnih sporazumov glede izpolnjevanja prevzetih ob- 
veznosti pa je možno sprožiti tudi postopek pred pristojnim 
splošnim ali posebnim sodiščem združenega dela oziroma 
arbitražo, če je ta predvidena v samoupravnem sporazumu. 

Vse navedene postopke in načine razreševanja problemov 
izpolnjevanja samoupravno prevzetih obveznosti daje že ob- 
stoječa pravnosistemska ureditev in zato ni potrebno spreje- 
mati novih predpisov. Kaže pa, da se teh možnosti prizadeti 
oziroma zainteresirani v praksi še ne poslužujejo dovolj. 
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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE ' ni u[efilov . ^ 
5. novembra 1980 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
sredo, 5. novembra 1980. 

Vsi trije zbori bodo obrav- 
navali: 

- osnutek zakona o splošni 
ljudski obrambi in družbeni 
samozaščiti (ESA 390); 

- predlog zakona o notra- 
njih zadevah (ESA 389); 

- predlog zakona o usta- 
novitvi republiškega družbe- 
nega sveta za vprašanja druž- 
bene ureditve (ESA 573); 

- predlog zakona o usta- 
novitvi republiškega družbe- 
nega sveta za gospodarski ra- 
zvoj in ekonomsko politiko 
(ESA 574); 

- predlog zakona o usta- 
novitvi republiškega, družbe- 
nega sveta za vzgojo in izobra- 
ževanje (ESA 575); 

- predlog zakona o usta- 
novitvi republiškega družbe- 
nega sveta za mednarodne od- 
nose (ESA 572); 

- pobudi skupščin občin Li- 
tija in Zagorje ob Savi o ure- 
sničevanju ustavnih določil 
glede materialne osnove ozi- 
roma sistema financiranja kra- 
jevnih skupnosti z osnutkom 
ugotovitev, stališč in sklepov 
Skupščine SR Slovenije o za- 
gotavljanju materialne osnove 
za zadovoljevanje skupnih in 
splošnih potreb delovnih ljudi 
in občanov v krajevni skupno- 
sti (ESA 566); 

- osnutek zakona o republi- 
kah 'n pokrajini, ki seštejejo 
za gospodarsko manj razvite v 
obdobju od leta 1981 do leta 
1985 (ESA 556); 

- osnutek zakona o stalnih 
sredstvih sklada federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih re- 
publik in avtonomnih pokrajin 
v obdobju od leta 1981 do leta 
1985 (ESA 577); 

- osnutek zakona o delitvi 
sredstev sklada federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih re- 
publik in avtonomnih pokrajin 
v obdobju od leta 1981 do leta 
1985 (ESA 578); 

- osnutek zakona o dopol- 
nilnih sredstvih republik in av- 
tonomnih pokrajin od leta 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 

1981 do leta 1985 (ESA 579); 
- osnutek zakona o spre- 

membah zakona o skladu fe- 
deracije za kreditiranje hitrej- 
šega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin (ESA 580). 
Zbor združenega dela in Zbor 
občin bosta obravnavala; 

- predlog zakona o izvaja- 
nju varstva pred ionizirajočimi 
sevanji in o ukrepih za varnost 
jedrskih objektov in naprav 
(ESA 465); 
- predlog zakona o vpisu v 

sodni register (ESA 337); 
- osnutek zakona o zagoto- 

vitvi sredstev za udeležbo So- 
cialistične federativne republi- 
ke Jugoslavije pri VI. dopolni- 
tvi sredstev mednarodnega 
združenja za razvoj (IDA) (ESA 
565); 

- predlog zakona o ratifika- 
ciji sporazuma med Zveznim 
izvršnim svetom SFR Jugosla- 
vije in vlado LR Kitajske o vza- 
jemni davčni oprostitvi dohod- 
ka od mednarodnega potni- 
škega in blagovnega oziroma 
potniškega ali blagovnega po- 
morskega prometa (ESA 567); 

- dogovor o izdaji in plačilu 
dopolnilne poštne znamke za 
XXXVI. svetovno prvenstvo v 
namiznem tenisu v Novem Sa- 
du (ESA 576); 
Zbor združenega dela bo 
obravnaal tudi: 

- osnutek zakona o dopol- 
nitvah zakona o jugoslovanski 
banki za mednarodno eko- 
nomsko sodelovanje in o 
skupnih finančnih organizaci- 
jah (ESA 562); 

- predlog zakona o ratifika- 
ciji konvencije o migracijah v 
pogojih zlorabljanja in o zbolj- 
šanju možnosti vseh delavcev 
migrantov ter njihovega tret- 
maja, sprejete na 60. zaseda- 
nju konference 24. junija 1975 
(ESA 568). 
Zbor občin pa bo obravnavat 
še: 

- predlog zakona o postop- 
ku za ustanovitev, združitev ali 
spremembo območja občine 
in o območjih občin (ESA 340). 
Vsi trije zbori imajo na dnev- 
nem redu sej tudi volitve in 
imenovanja ter predloge in 
vprašanja delegatov. 

zbor Skupščine SR Slovenije 
so na sejah 30. septembra 

1980 sprejeli: 
- stališča in sklepe ob 

obravnavi informacije o ure- 
sničevanju družbene preobra- 
zbe pravosodja; 

- josoutek zakona o upravah 
za družbene prihodke; 

Delegati zborov so bili ob- 
veščeni, da predlog medrepu- 
bliškega dogovora o temeljih 
vprašanjih položaja, organi- 
zacije in delovanja upravnih 
organov za družbene prihod- 
ke še ni usklajen in da se po- 
stopek usklajevanja nada- 
ljuje. 

- osnutek zakona o spreje- 
manju začasnih ukrepov druž- 
benega varstva samoupravnih 
pravic in družbene lastnine 
(družbenopolitični zbor je 
sprejel stališča). 

- sklep ob obravnavi sta- 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela: 

- predlog zakona o dopol- 
nitvi zakona o določitvi sto- 
penj, čdbitnih postavk in olaj- 
šav za republiški.davek )z do- 
hodka temeljnih organizacij 
združenega dela v letu 1980; 

- osnutek zakona o stano- 
vanjskem gospodarstvu sko- 
paj s stališči Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, in Re- 
publiškega komiteja za varstvo 
okolja in urejanje prostora; 

- osnutek zakona o stano- 
vanjskem gospodarstvu sku- 
paj s stališči Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in Re- 
publiškega komiteja za varstvo 
okolja in urejanje prostora; ' 

- osnutek zakona o kom- 
penzacijah; 

- osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o kmetijskih zemljiščih; 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prepovedi nomadske 
paše Z osnutkom zakona; 

lišč in usmeritev Zveze sindi- 
katov Slovenije za krepitev 
družbenoekonomskega polo- 
žaja delavcev za stabilizacijo 
gospodarstva in načrtno 
usmerjanje družbenega ra- 
zvoja. 

Vsi trije zbori so sprejeli 
tudi: 

- predlog periodičnega de- 
lovnega načrta Zbora združe- 
nega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije za IV. 
trimesečje 1980. 

Zbori so sprejeli še sklep o 
imenovanju skupine delegatov 
za proučevanje poročil Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slo- 
venije o poteku dogovarjanja o 
temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981- 
1985. 

- osnutek zakona o igrah na 
srečo; 

- predlog zakona o popisu 
prebivalstva, gospodinjstev in 
stanovanj v SR Sloveniji v letu 
1981., 

predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o varnosti cestnega pro- 
meta; 

- predlog odloka o poobla- 
stitvi Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije, da sklene 
družbeni dogovor o pripravi, 
izdaji in financiranju Enciklo- 
pedfje Slovenije in samouprav- 
ni sporazum o financiranju in 
usmerjanju priprave in izdaje 
Enciklopedije Slovenije; 

- sklep o soglasju k osnut- 
ku zakona o spremembi in do- 
polnitvi zakona o obdavčenju 
proizvodov in storitev v pro- 
metu; 

- predlog odloka o soglasju 
in o pristopu k sklenitvi dogo- 
vora o usklajevanju ukrepov 
davčne politike za spodbuja- 
nje stanovanjske graditve s 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 30. septembra 1980 

Skupina delegatov za preučevanje poročil Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije o poteku dogovarjanja o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 

Vodja: Jože Globačnik, delegat v Družbenopolitičnem 
zboru Skupščine SR Slovenije 

Člani: Silvo Gorenc, delegat v Zboru občin Skupščine 
SR Slovenije 
Anton Jelenko, delegat v Zboru združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije 
Janko Kolarič, delegat v Zboru občin Skupščine SR Slove- 
nije 
Tone Krašovec, delegat v Družbenopolitičnem zboru 
Skupščine SR Slovenije 
Vilma Manček, delegatka v Zboru združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije 
Dino Pucer, delegat v Družbenopolitičnem zboru Skup- 
ščine SR Slovenije 
Franc Štrakl, delegat v Zboru občin Skupščine SR Slove- 
nije 

Franc Vičar, delegat v Zboru združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije. 
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pritegnitvijo osebnih sredstev 
občanov. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela še: 

- sklep ob ponovni obrav- 
navi osnutka zakona o dopol- 
nitvi zakona o dovolitvi zača- 
snega kredita SR Bosni in Her- 
cegovini za obnovo objektov, 
ki jih je poškodoval potres v 
dneh 26. in 27. oktobra 1969 in 
dopolnilne obrazložitve k temu 
osnutku; po sprejetem sklepu 
Skupščina SR Slovenije ne da- 

je soglasja k osnutku zakona; 
- sklep ob obravnavi osnut- 

ka zakona o obveznosti, ki jo 
prevzame federacija za odpla- 
čilo zunanjega posojila, ki je 
bilo črpano za graditev hidro- 
sistema »Ibar-Lepenac«; po 
sprejetem sklepu se odločanje 
o soglasju k predložženemu 
besedilu osnutka zakona od- 
loči; 

- sklep ob obravnavi druž- 
benega dogovora o mednaro- 

dnem sodelovanju na znan- 
stvenem področju leksikogra- 
fije; po sprejetem sklepu se 
sklepanje o soglasju in o pri- 
stopu k sklenitvi družbenega 
dogovora odloži. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta na predlog 
Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije odložila obrav- 
navo: 

- predloga zakona o davkih 
občanov; 

Na skupnem zasedanju vseh 
zborov Skupščine SR Sloveni- 
je, Predsedstva Socialistične 
republike Slovenije in delega- 
cij družbenopolitičnih organi- 
zacij, ki je bilo sklicano na po- 
budo Predsedstva Republiške 
konference Socialistične zve- 
ze delovnega ljudstva Sloveni- 
je v počastitev 80-letnega živ- 
ljenjskega jubileja tovariša Mi- 

- predlog spremembe in 
dopolnitve 16. člena zakona>o: 
samoupravnih interesnih' 
skupnostih za poštni, telegraf-' 
ski in telefonski promet. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli: 

- predlog odloka o razreši- 
tvi sodnika Višjega sodišča v 
Ljubljani; dolžnosti sodnika 
tega sodišča je bil razrešen dr. 
Janez Tominc. 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela: 
Peter Bekeš, Karlo Marcel, Franci Polak, Anton Slaper- 

nik, Franc Jelenko, Mitja Paulin, Olga Mastnak, Franc 
Mali, Avgust Kocjan, Marija Zupančič-Vičar, Pavel Sevšek, 
Franc Sikošek, Srečko Šajn, Edo Gaspari, Emil Tomašič, 
Borut Šnuderl, Tone Kugonič, Viril Umek, Lojze Senegač- 
nik, Pavel Jarc, Martin Žuran, Slobodan Jovanović, Drago 
Kocjančič, Franta Komel, Emil Tomažič, Drago Dolinar 

Zbor občin: 
Zdenko Pavlina, Vida Vidovič, Franček Kavčič, Anka 

Tominšek, Slavko Polanič, Anton Leban, Franc Skok, Ivan 
Spruk, Minči Volk, Maver Jerkič, Marjana Žogan, Marjan 
Gostinčar, Stanko Hvale, Ivo Miklavčič, Marij Furlanič, 
Florjana Mušič, Marjan Simič, Zvone Perlič, Stojan Droč, 
Janez Šinkovec, Karmelo Budihna, Jože Čeh, Alojz Ro- 
gina, Alojz Ceglar, Marija Rus, Slavko Glinšek, MLIojka 
Virant, Ivo Janžekovič, Kristina Šmid, Silva Jereb. 

Družbenopolitični zbor: 
Ivan Godec, Ludvik Golob, Igor Uršič, Jože Pacek, Peter 

Toš, Roman Vobič, Miro Gošnik, Emil Šuštar, Svetozar 
Polič, Franc Škufca, Vlado Beznik, Rado Miklič, Štefan 
Klanjšček, Štefan Štrok. 

SKUPNO ZASEDANJE VSEH 
ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE IN DELEGACIJ 
DRUŽBENOPOLITIČNIH 
ORGANIZACIJ 
30. septembra 1980 

he Marinka, so jubilantu pode- 
lili posebno listino - priznanje 
Socialistične republike Slove- 
nije. 

Na skupnem zasedanju je 
tovariš Miha Marinko prejel tu- 
di Red republike z zlatim ven- 
cem, s katerim ga je Predsed- 
stvo SFR Jugoslavije odlikova- 
lo ob življenjskem jubileju. 

STALIŠČA IN SKLEPI 
za nadaljnje uresničevanje družbene preobrazbe pravosodnega sistema v SR Slove- 
niji, ki jih je Skupščina SR Slovenije sprejela na sejah Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega zbora 

Na podlagi 335. člena in 344. člena 
ustave Socialistične republike Sloveni- 
je, pete, šeste in sedme alinee drugega 
razdelka 70. člena, 244. in 245. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije je 
Skupščina Socialistične republike Slo- 
venije na sejah Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega 
zbora dne 30. septembra 1980 sprejela 

STALIŠČA IN SKLEPE 
za nadaljnje uresničevanje 
družbene preobrazbe 
pravosodnega sistema v SR 

Sloveniji 

i 
Skupščina SR Slovenije, ki po sprejetju 

ustave tekoče spremlja in analizira ure- 
sničevanje sprejete politike in zakonov s 
področja pravosodja, je na sejah svojih 
zborov obravnavala ifnoramcijo Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slovenije o ure- 
sničevanju družbene preobrazbe pravo- 

sodja ter informacijo Javnega tožilstva 
SR Slovenije o ustavni preobrazbi javnih 
tožilstev. Na podlagi razprave v delovnih 
telesih skupščine in njenih zborov, upo- 
števajoč pri tem ugotovitve in stališča 
Predsedstva Republiške konference So- 
cialistične zveze delovnega ljudstva Slo- 
venije z dne 23. septembra 1980, je Skup- 
ščina SR Slovenije ugotovila naslednje: 

Ocena dosedanjih prizadevanj za uve- 
ljavitev ciljev družbene preobrazbe pra- 
vosodja kaže, da so v tem procesu že bili 
doseženi nekateri pomembni uspehi. 
Sprejeti so bili normativni temelji, ki 
omogočajo, da se pravosodje ob nadalj- 
njih družbenih prizadevanjih postopoma 
preoblikuje v celovit, enoten in z družbe- 
nimi odnosi usklajen pravosodni sistem. 
S postopnim razvojem in uveljavljanjem 
samoupravnih sodišč ter še posebej 
splošnih sodišč združenega dela, se po- 
samezni spori in pritislovja že razrešujejo 
v okviru samoupravnih sodišč ob nepo- 
sredni udeležbi delovnih ljudi in obča- 
nov, kar se izraža v večji pravni varnosti 
ter ustreznejši zaščiti svoboščin in pravic 

delovnih ljudi in občanov, nadaljnji kre- 
pitvi samoupravnega položaja delavcev, 
samoupravnih organizacij in skupnosti, 
kot tudi v večji skrbi za ustavnost in zako- 
nitost. Pomemben prispevek v tej smeri 
pomeni tudi preobrazba rednih sodišč in 
javnih tožilstev, ki zagotavlja, da se sodni 
postopki praviloma končujejo v republi- 
ki, z uveljavljanjem zlasti vloge temeljnih 
sodišč in temeljnih javnih tožilstev pa se 
povečuje tudi dostopnost dela teh orga- 
nov delovnim ljudem in občanom, krepi 
se njihova preventivna in družbena sa- 
mozaščitna funkcija, hkrati pa se poglab- 
lja tudi strokovna in družbenopolitično 
izobraževanje delavcev v teh organih. Vsi 
ti rezultati so pomemben kakovosten 
premik v smeri podružbtjanja pravosodja 
ter osnova za nadaljnje in hitrejše pribli- 
ževanje ciljem družbene preobrazbe pra- 
vosodja. 

Kljub tem doseženim supehom pa 
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da bi 
ob doslednješem, pravočasnem in odloč- 
nejšem uresničevanju njenih sklepov, 
priporočil in stališč, večji usklajenosti 
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družbene akcije ter večji zavzetosti in 
odgovornosti posameznih družbenih 
subjektov lahko bili doseženi ugodnejši 
rezultati. 

Samoupravna sodišča v združenem 
delu - notranje, stalne in priložnostne 
arbitraže ter poravnalni sveti - se le po- 
časi oblikujejo in uveljavljajo. Podobna 
ugotovitev velja tudi za posebna sodišča 
združenega dela v samoupravnih intere- 
snih skupnosti družbenih dejavnosti. V 
samoupravnih interesnih skupnostih ma- 
terialne proizvodnje posebnega družbe- 
nega pomena ta sodišča še niso bila 
ustanovljena, ker to ovira zakonodaja. V 
delovanju poravnalnih svetov v krajevnih 
skupnostih je bil po sprejetju skupščin- 
skih stališč dosežen napredek, saj je ve- 
čina teh samoupravnih sodišč ustanov- 
Ijena, vendar pa so še vedno premalo 
uveljavljena. Od vseh samoupravnih so- 
dišč so doslej v polni meri zaživela le 
splošna sodišča združenega dela, pri ka- 
terih se iz leta v leto povečuje pripad 
zadev, hkrati pa tudi število nerešenih 
primerov. 

Prepočasno ustanavljanje in uveljavlja- 
nje naketerih vrst samoupravnih sodišč 
ponekod zavira nepravilno razumevanje 
osnovnih smotrov preobrazbe pravoso- 
dnega sistema ter pomena in vloge sa- 
moupravnih sodišč, s tem v zvezi pa tudi 
določeno nezaupanje v te organe, zaradi 
česar so sporna razmerja in odnosi še 
vedno vse prepogosto rešujejo na neu- 
strezen način tudi tam, kjer so že dane 
možnosti za reševanje spornih odnosov 
prek samoupravnih sodišč. Njihovo uve- 
ljavljanje pa ovirajo tudi nekatera stro- 
kovna, organizacijska in druga vpraša- 
nja. 

V preobrazbi rednih sodišč se ob pozi- 
tivnih premikih kažejo tudi določene po- 
manjkljivosti in slabosti, med katerimi iz- 
stopajo zlasti nerazumevanje vloge te- 
meljnega sodišča, nadalje nedognana 
notranja organiziranost nekaterih temelj- 
nih sodišč, premajhna racionalizacija po- 
slovanja, predvsem pa še vedno nezado- 
voljiva učinkovitost rednih sodišč, ki se 
kaže zlasti v prevelikih zaostankih, pose- 
bej starejših zadev, ter dolgotrajnosti ne- 
katerih sodnih postopkov. 

Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 
družbenopolitične skupnosti, ustanovite- 
lji samoupravnih sodišč in drugi družbe- 
ni dejavniki ponekod še vedno prepočasi 
zagotavljajo ustrezne kadrovske, pro- 
storske in druge pogoje, kar je pomemb- 
na objektivna ovira za nadaljnje hitrejše 
uresničevanje ciljev družbene preobra- 
zbe pravosodja. 

Tudi v načrtovanju in uveljavljanju ka- 
drovske politike so prisotne nekatere sla- 
bosti in težave. Le-te se kažejo predvsem 
v preozki kadrovski bazi za pravosodne 
organe, pomanjkljivem kadrovskem na- 
črtovanju, ki ne vključuje v zadostni meri 
neprofesionalnih sodnikov samouprav- 
nih sodišč, v šibkem prelivanju kadrov iz 
gospodarskih in drugih področij združe- 
nega dela v pravosodne organe in obrat- 
no, nadalje v predolgih postopkih za voli- 
tve in imenovanja funkcionarjev v pravo- 

sodju, neustreznosti sistemizacij delov- 
nih mest, ki ponekod niso prilagojene 
objektivnemu stanju in potrebam itd. 

II 
Nadaljnje uspešno uresničevanje druž- 

bene preobrazbe pravosodnega sistema 
je odvisno od prizadevanj številnih druž- 
benih dejavnikov, tako družbenopolitič- 
nih skupnosti, družbenopolitičnih orga- 
nizacij, organov upravljanja in drugih kot 
tudi delavcev v pravosodju. Ugotovljeni 
problemi in zaostajanja v tem procesu 
opozarjajo, da je za celovitejšo in hitrejšo 
preobrazbo pravosodja potrebna ne sa- 
mo konkretna in poglobljena družbeno- 
politična aktivnost na vseh ravneh, pač 
pa tudi večja odgovornost njenih nosil- 
cev. 

Skupščina SR Slovenije ob tem ugo- 
tavlja, da so njena stališča iz leta 1978 k 
informaciji o izvarao ju ustavne preoEra- 
zbe pravosodja še vedno aktualna ter 
ustrezna podlaga nadaljnjim prizadeva- 
njem za uresničitev ciljev družbene preo- 
brazbe pravosodja. K bolj usklajeni in 
okrepljeni aktivnosti samoupravnih, izvr- 
šilnih, upravnih in drugih, organov ter 
vseh subjektivnih sil na tem področju pa 
bodo prispevale tudi ugotovitve in sklepi 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z 
dne 29. septembra 1980 kot tudi ugotovi- 
tve In stališča Predsedstva Republiške 
konference Socialistične zveze delovne- 
ga ljudstva Slovenije. 

V podporo in usmeritev nadaljnje druž- 
bene aktivnosti pri uresničevanju preo- 
brazbe pravosodnega sistema pa Skup- 
ščina SR Slovenije sprejema naslednja: 

STALIŠČA IN SKLEPE 
1. Skupščina družbenopolitičnih 

skupnosti in njihovi izvršilni organi, or- 
ganizacije združenega dela, krajevne 
skupnosti, druge samoupravne organiza- 
cije in skupnosti, samoupravne interesne 
skupnosti ter gospodarske zbornice naj 
vsestransko okrepijo svoja prizadevanja 
ter sprejmejo ustrezne ukrepe za hitrejše 
ustanavljanje, delovanje in uveljavljanje 
vseh vrst samoupravnih sodišč. 

«?. Delavci v rednih sodiščih in javnih 
tožilstvih si bodo morali prizadevati za 
nadaljnje podružbljanje rednega sodstva 
ter javno-tožilskih organizacij, za dosle- 
dno in celovito uveljavitev zasnove te- 
meljnega sodišča in temeljnega javnega 
tožilstva ter s tem v zvezi tudi za izpopol- 
nitev notranje organizacije, racionaliza- 
cije ih modernizacije njihovega poslova- 
nja. 

3. Pri uresničevanju ciljev ustavne 
preobrazbe pravosodja bodo morali pra- 
vosodni delavci vso pozornost posvetiti 
predvsem izboljšanju učinkovitosti njiho- 
vega dela ter s tem v zvezi hitrejši odpravi 
zaostankov ter skrajševanju posameznih 
sodnih postopkov. Še posebej si bodo 
morali prizadevati za odpravljanje objek- 
tivnih in subjektivnih vzrokov, ki ovirajo 
njihovo večjo učinkovitost ter v primeru 

slabega aH neodgovornega dela po po- 
trebi tudi zaostriti odgovornost posa- 
meznih delavcev. Prizadevanja za večjo 
učinkovitost pa bo morala spremljati tudi 
večja skrb za hitrejši razvoj in izvajanje 
strokovnega ter družbenopolitičnega 
usposabljanja pravosodnih delavcev ter 
za dosledno in stimulativno nagrajeva- 
nje, ki mora temeljiti na rezultatih njiho- 
vega dela. Občinske skupščine pa naj v 
okviru svojih pristojnosti sprejmejo 
ustrezne kratkoročne in dolgoročne 
planske ukrepe za zagotovitev kadrov, 
prostorov, materialnih in drugih pogojev, 
ki so potrebni za učinkovito delo pravo- 
sodnih organov. 

4. Vsi nosilci kadrovske politike si mo- 
rajo prizadevati, da bo le-ta postala bolj 
načrtna, dolgoročna in celovita in da bo 
vključevala kadrovske potrebe tako re- 
dnih sodišč in javnih tožilstev kot tudi 
samoupravnih sodišč ter organiziranih 
oblik pravne pomoči. Usmerjena mora 
biti zlasti v kadrovsko krepitev in izpopol- 
nitev temeljnih sodišč in temeljnih javnih 
tožilstev ter sodišč združenega dela. Sa- 
moupravna sodišča ter še posebej sodi- 
šča združenega dela bo potrebno ka- 
drovsko krepiti zlasti z neprofesionalnimi 
sodniki - delavci z različnih področij 
združenega de i a, ki s poznavanjem ra- 
zmer v združenem delu ter izkušnjami 
lahko znatno prispevajo k večji učinkovi- 
tosti teh sodišč. S tem. v zvezi pa bo treba 
hitreje odpravljati tudi vzroke, ki nepo- 
klicnim sodnikom samoupravnih sodišč 
otežkočajo učinkovitejše izvrševanje nji- 
hove sodne funkcije. 

5. Vsi organi pravosodja morajo še na- 
dalje razvijati in krepiti najrazličnejše ob- 
like preventivnega delovanja ter se vklju- 
čevati v procese družbene samozaščite. 

Posebno pozornost morajo nameniti 
zlasti spremljanju pomembnejših druž- 
benih odnosov in pojavov ter o svojem 
delu in problematiki, s katero se srečuje- 
jo. delegatskim skupščinam poročati str- 
njeno in razumljivo, s predlogi ustreznih 
ukrepov. Skupščine družbenopolitičnih 
skupnosti pa bodo morale temu vidiku 
delovanja pravosodnih organov posvetiti 
večjo pozornost ter njihova gradiva vklju- 
čevati v svoje programe dela. 

fe Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da stanje na področju pravne pomoči še 
vedno ni zadovoljivo. Tej problematiki 
oziroma uveljavljanju novega zakona o 
pravni pomoči bo Skupščina SR Sloveni- 
je namenila posebno pozornost ob ob- 
ravnavanju infornjacije, ki jo bo v skladu 
s programom dela predvidoma do konca 
leta 1980 predložil njen Izvršni svet. 

7. Skupščina SR Slovenije sprejema 
informacijo Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije o družbeni preobrazbi pra- 
vosodnega sistema ter Informacijo Jav- 
nega tožilstva SR Slovenije o ustavni 
preobrazbi javnih tožilstev v SR Sloveniji 
ter podpira ugotovitve in sklepe, ki jih je 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije spre- 
jel v zvezi z nadaljnjo preobrazbo pravo- 
sodnega sistema. 
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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 30. 9. 1980 

- Povečane težave z likvidnostjo 

Skupščina občine Novo 
mesto je na seji Zbora združe- 
nega dela dne 27. 6. 1980 
obravnavala izvajanje dogo- 
vora o uresničevanju družbe- 
ne usmeritve razporejanja 
dohodka v letu 1980 za ob- 
dobje januar - marec ter na 
predlog organizacij združene- 
ga dela sklenila, da Skupščini 
SR Slovenije naslovi nasled- 
njo delegatsko pobudo: 

Pri organizacijah združene- 
ga dela, samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih je na- 
raščanje nelikvidnosti iz me- 
seca v mesec večji problem. 
Sredstva na žiro računih go- 
spodarstva so se zmanjšala 
ob istočasnih zahtevah za no- 
ve zadolžitve v bankah ter na- 
daljnji prerazdelitvi dohodka 
na škodo reproduktivne spo- 
sobnosti organizacij združe- 
nega dela materialne proiz- 
vodnje. Obresti za kredite že 
nekaj let presegajo čisto aku- 
mulacijo gospodarstva, pove- 
čala so se neposredna odpla- 
čila in črpanje kreditov za na- 
ložbe v osnovna sredstva ob 
istočasnem znižanju razpo- 
ložljivih sredstev za tekoče 
poslovanje za gospodarstvo 
in v bankah. Tudi zapadle 
anuitete v številnih organiza- 
cijah združenega dela visoko 
presegajo amortizacijo. Te 
anuitete organizacije združe- 
nega dela sicer plačujejo, 
vendar se zato vsak mesec 
srečujemo z velikimi težavami 
pri izplačevanju osebnih do- 
hodkov, kar rešujejo pred- 
vsem s kratkoročnimi krediti. 
Na nelikvidnost vplivajo tudi 
zamude pri izplačevanju 
izvoznih stimulacij, vplačeva- 
nje prispevkov za samo- 
upravne interesne skupnosti 
itd. 

Obračun izvoznih premij se 
namreč dostavi Narodni ban- 
ki po dospetju priliva na de- 
vizni račun, do katerega obi- 
čajno pride šele po 90 dneh 
ali celo več po izvršenem 
izvozu. Dodatni problem se 
pojavi, ker Narodna banka ne 
izplačuje premij v gotovini, 
temveč v pretežni meri izstav- 
lja menice, ki se ne obrestuje- 
jo in z rokom dospetja 90 dni. 
Z ozirom na likvidnostne teža- 
ve menice organizacije zdru- 
ženega dela eskontirajo pri 
banki in plačujejo eskontne 
obresti. 

Pri oblikovanju sredstev za 

izvozne stimulacije združeno 
delo sicer nima vpliva, ker je 
oblikovanje teh sredstev izk- 
ljučno pod vplivom zveznih 
organov, zato menimo, da je 
potrebno zagotoviti tekoče iz- 
plačilo izvoznih stimulacij 
in sicer takoj po izvršenem fi- 
zičnem izvozu, za kar mora 
SISEOT pokreniti vse potreb- 
ne aktivnosti, da bo izvozna 
premija del tekočih prihodkov 
od prodaje proizvodov. 

Kot smo že omenili, tudi iz- 
plačevanje prispevkov za sa- 
moupravne interesne skup- 
nosti, ki jih izplačujejo organi- 
zacije združenega dela in dru- 
ge samoupravne organizacije 
in skupnosti ob dvigu osebnih 
dohodkov precej vpliva na lik- 
vidnostne težave. Odliv goto- 
vine iz žiro računa je že zaradi 
izplačila osebnih dohodkov 
zelo velik, zato menimo, da bi 
izplačila teh obveznosti ča- 
sovno nekoliko premaknili, 
kar ne bi zahtevalo nobene 
dodatne administracije in 
stroškov, n.pr. organizacije 
združenega dela, druge sa- 
moupravne organizacije in 
skupnosti, ki dvigajo osebne 
dohodke od 5. do 10. v mese- 
cu za pretekli mesec, bi pri- 
spevek za samoupravne inte- 
resne skupnosti plačale v ča- 
su od 20. do 25. v mesecu 
oziroma organizacije združe- 
nega dela, ki dvigajo osebne 
dohodke od 10. do 15. v mese- 
cu, pa v dneh od 25. do 30. 
Nalogi za ta izplačila bi bili od 
dviga sredstev na čiste oseb- 
ne dohodke do plačila v evi- 
denci pri Službi družbenega 
knjigovodstva. 

Na vprašanje je odgovoril 
Anton Slapernik, član Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slove- 
nije in republiški sekretar za 
finance. 

Težave z likvidnostjo so se v 
primerjavi s preteklim letom v 
letu 1980 še povečale. Na slab- 
šo likvidnost organizacij zdru- 
ženega dela s področja gospo- 
darstva so poleg ostalih vzro- 
kov vplivali: poslabšanje disci- 
pline pri plačevanju med upo- 
rabniki družbenih sredstev, 
vpliv devalvacije na povečanje 
obveznosti za plačilo tujih kre- 
ditov, neredno izplačevanje 
izvoznih stimulacij, povečana 
izplačila za obveznosti iz do- 
hodka (obresti, prispevki, 
davki). 

S slabšanjem likvidnosti or- 

ganizacij združenega dela s 
področja gospodarstva se je 
poslabšala tudi likvidnost 
bank. Vzroki nelikvidnosti v 
bankah so posledica znižanja 
sredstev gospodarstva in nebi- 
stvenega povečanja sredstev 
prebivalstva, v uporabi kratko- 
ročnih sredstev za dolgoročne 
naložbe, nerešeno vprašanje 
zagotavljanja sredstev za iz- 
plačilo pokojnin, povečanje 
izvoznih kreditov in povečanje 
potreb po dodatnih sredstvih 
zaradi povečanja prvotno pre- 
dvidene rasti nominalnega 
družbenega proizvoda od 22% 
do 30%. 

V mesecu septembru je 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije zaradi izboljšanja eko- 
nomskega in likvidnostnega 
položaja izvoznikov: 

- predlagal Skupščini SR 
Slovenije, da po hitrem po- 
stopku sprejme zakon o do- 
polnitvah zakona o določitvi 
stopenj, odbitnih postavk in 
olajšav za republiški davek iz 
dohodka TOZD v letu 1980, 

- zahteval od Zveznega 
izvršnega sveta, da zagotovi 
ažurno poravnavo zapadlih 
obveznosti iz naslova izvoznih 
stimulacij. 

Tudi temeljne banke z ob- 
močja SR Slovenije so z neka- 
terimi spremembami sprejete 
poslovne politike namenile do- 
datna sredstva za kreditiranje 
izvoza blaga in storitev ter kre- 
ditiranje neplačanih izvoznih 
stimulacij. Pričakovati je tudi, 
da bo po sprejetju rebalansa 
proračuna federacije za leto 
1980 zagotovljena materialna 
osnova za izplačilo zaostalih 
zneskov izvoznih stimulacij in 
tekoče izplačevanje izvoznih 
stimulacij in tekoče izplačeva- 
nje izvoznih premij, ker je 
nevzdržno, da so izvozniki edi- 
ni nosilci nezadostnega priliva 
sredstev v zvezni proračun. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je dne 28. 1. 1980 
predložil Skupščini SR Slove- 
nije predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o osnovah ter načinu 
obračunavanja in plačevanja 
prispevkov za financiranje sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti na področju družbenih 
dejavnosti v letih 1975 do 
1980. Poleg drugih rešitev je 
bilo tudi predlagano, da se 
vplačilo prispevkov za samo- 
upravne interesne skupnosti s 
področja družbenih dejavnosti 
izvrši med 20. in 25. dnem v 
mesecu, ne glede na veljavni 
datum obračuna in izplačila 
akontacij osebnih dohodkov v 

posamezni temeljni organiza- 
ciji - na način torej, kot je 
predlagan v delegatskem vpra- 
šanju, na katerega odgovar- 
jamo. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije sta na svojih sejah dne 
25. marca obravnavala nave- 
deni predlog za izdajo zakona. 
V razpravi je bilo opozorjeno, 
da se bodo predlagane spre- 
membe uveljavile le do konca 
letošnjega leta, ko se bo izte- 
kla veljavnost zakona in da je 
zato potrebno proučiti smotr- 
nost takšnih ukrepov. V svojih 
sklepih sta zbora sprejela 
predlog za izdajo zakona in za- 
dolžila predlagatelja, da pri 
predložitvi osnutka zakona po- 
roča o predvidenih rešitvah za 
združevanje sredstev po po- 
sebnih zako'nih za posamezna 
področja družbenih dejavnosti 
v naslednjem srednjeročnem 
obdobju. Ker doslej še ni bil 
dosežen dogovor o načinu fi- 
nanciranja družbenih dejavno- 
sti, Izvršni svet tudi ni mogel 
predložiti osnutka zakona, 
ocenjuje pa, da v zadnjem tri- 
mesečju tudi sprejemanje 
sprememb in dopolnitev zako- 
na, katerega veljavnost prene- 
ha z iztekom koledarskega le- 
ta, ne bi bilo primerno. 

Ne glede na nastali položaj 
pa bo Izvršni svet v predlagani 
zakonski ureditvi načina obra- 
čunavanja in plačevanja pri- 
spevkov za družbene dejavno- 
sti za naslednje srednjeročno 
obdobje uveljavljal načelo, da 
se z določanjem rokov obraču- 
na in plačila prispevkov v čim- 
večji meri medsebojno uskla- 
dita dinamika vplačevanja in 
porabe sredstev za izvajanje 
programov družbenih dejav- 
nosti, kar bo vsekakor prispe- 
valo k zmanjševanju likvidno- 
sti težav gospodarstva. 

V četrtem kvartalu bo po- 
trebno uskladiti gibanje denar- 
ne mase in plasmanov bank z 
rastjo družbenega proizvoda. 
Prvotno zastavljeni cilji kredit- 
no-monetarne politike za leto 
1980 (podpora stabilizacijskim 
tokovom t. j. zagotavljanje rav- 
notežja na tržišču, zaustavlja- 
nje rasti cen in zmanjševanje 
plačilno-bilančnega deficita) 
ostajajo kljub nominalno pre- 
sežni stopnji rasti družbenega 
proizvoda tudi v III. in IV. kvar- 
talu nespremenjeni. Denarno 
maso in plasmane bank bo po- 
trebno v IV. kvartalu povečati 
na 26 % (prvotni plan 22 %), 
primarno emisijo pa za 49 mili- 
jard dinarjev, kar je za 18 mili- 
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jard dinarjev več, kot je bilo 
prvotno predvideno. Dodatna 
sredstva bodo v pretežni meri 

koriščena za kreditiranje se- 
lektivnih namenov in za mcne- 
tizacijo vrednostnih papirjev. 

- Z novimi odkupnimi cenami živine so 
rejcem zagotovljeni dovolj stimulativni 
ekonomski pogoji 

Skupina delegatov 9. okoli- 
ša s področja godpodarstva 
za Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije je na 
svoji seji dne 26. 9. 1980 raz- 
pravljala problematiko o pre- 
skrbi z mesom. 

O isti zadevi so razpravljali 
tudi vsi trije zbori občinske 
skupščine Novo mesto dne 
29. 9. 1980 in predlagali, da se 
Zboru združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije posreduje 
naslednje delegatsko vpraša- 
nje. 

Ob zadnji podražitvi mesa z 
dne 16. 9. 1980, kakor tudi o 
novih odkupnih cenah je slo- 
venski izvršni svet zagotav- 
ljal, da bodo nove odkupne 
cene za živino veljale za vso 
Jugoslavijo. Vse občine, ki 
mejijo z sosednjo republiko 
so lahko takoj ugotovile, da to 
ni tako in da dobi kmet, če 
proda živino prek meje 10. - 
din za kg žive teže več, kar 
pomeni 5.000 din pri glavi. 

To je povzročilo, da proda- 
jajo kmetje predvsem iz ob- 
mejnih pbmočij živino v sose- 
dne republike in zato ponov- 
no manjka mesa. 

Sprejeti ukrepi Izvršnega 
sveta ne dajejo pričakovsnih 
rezultatov in je nujno, da se 
cene v jugoslovanskem pro- 
storu uskladijo. 

Pričakujemo, da bo Izvršni 
svet nemudoma ustrezno 
ukrepal, čene bomo lahko sa- 
mo opazovali kako so založe- 
ne mesnice v sosednih repu- 
blikah z mesom pridelanim v 
Sloveniji. 
Na vprašanje je odgovoril An- 
ton Kovič,pomočnik predse- 
dnika Republiškega komiteja 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je na svoji seji dne 
15. 9. 1980 razpravljal o pro- 
blematiki živinorejske prizvod- 
nje in oskrbe s svežim mesom 
in v tej zvezi sprejel tudi na- 
slednje ukrepe: 

Dal je soglasje za povečanje 
drobnoprodajne cene svežega 
mesa na podlagi ravni proizva- 
jalčevih prodajnih in zaščitnih 
cen za klavno živino, ki jih je 
Zvezni izvršni svet sprejel 15. 
9. 1980 za leto 1981. S tem so 
bile omogočene naslednje od- 
kupne cene za živino: 

- mlada pitana goved 
46,00 din 

- mesnati prašiči 41,00 din 
- piščanci 33,00 din 
Poleg tega je uvedel komen- 

zacijo o potrošnji mesa mlade 
pitane govedi in svinjskega 
mesa v višini 7,00 din za kilo- 
gram svežega mesa v prodaji 
na drobno. 

Z navedenimi novimi okdup- 
nimi cenami za živino so po 
mnenju Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenie rejcem živi- 
ne zagotovljeni dovolj sturriu- 
lativni ekonomski pogoji. 
Takšno je bilo tudi mnenje rej- 
cev združenih v Živinorejski 
poslovni skupnosti Slovenije 
oziroma v Zadružni zvezi Slo- 
venije in Gospodarski zbornici 
Slovenije. 

Vendar je še pred določitvijo 
novih drobnoprodajnih cen 
mesa v Sloveniji SAP Vojvodi- 
na uveljavila nove drobnopro- 
dajne cene, ki so omogočile 
formiranje odkupnih cen za ži- 
vino na višji ravni (za mlado 
pitano goved 48,40 din) kot je 
bilo predlagano s strani Zvez- 
nega izvršnega sveta. Po uve- 
ljavitvi novih drobnoprodajnih 
cen v Sloveniji, pa je nove 
drobnoprodajne cene uveljavi- 
la tudi SR Hrvatska na bistve- 
no višji ravni, pri čemer je 
drobnoprodajne cene mlade 
pitane govedi sprostila. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je neposredno po 
uveljavitvi novih drobnopro- 
dajnih cen v Vojvodini ponov- 
no interveniral pri Zveznem 
izvršnem svetu z zahtevo, da 
se čimprej v vsej SFRJ uvedejo 
nove enotne proizvajalčeve 
prodajne cene za živino in si- 
cer na ravni kot jih je predlagal 
Zvezni izvršni svet. Po tem 
predlogu naj bi se odkupne 
cene za živino povečale za 
31% pri govedi, za 30% pri 
prašičih in za 22% pri piščan- 
cih. Takšen predlog je bil kot 
osnova za dogovarjanje 
podprt na Medrepubliškem 
komiteju za trg in cene s strani 
predstavnikov vseh republik in 
pokrajin. Na poglagi tega 
predloga so bile spremenjene 
cene v naši republiki, drugje 
pa so ponekod od tega odsto- 
pili. 

Zaradi tega je prišlo ponov- 
no do povečanega odkupa ži- 
vine v Sloveniji kupcev iz dru- 
gih območij države, kjer je za- 
radi manjše proizvodnje kot 
pri nas, problematika oskrbe 

še težja. Večji odkup kupcev iz 
drugih območij v državi je zla- 
sti prisoten v območjih ob so- 
sednji republiki. 

Glede na to, da so novo uce- 
dene cene za rejce ekonomsko 
dovolj stumulativne Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
zavrača predloge za ponovno 
povečanje odkupnih cen živi- 
ne. Vztraja pa na uresničitvi 
vseh sporazumov, ki so bili 
sklenjeni v okviru družbene or- 
ganizirane prizvodnje in oskr- 
be, ki je v Sloveniji zajela pre- 
ko 75% govoje živine, 96% 
proizvodnje prašičev in prak- 
tično 100% proizvodnje perut- 
nine. 

Zaradi tega je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije ob 
sprejemu novih drobnoprodaj- 
nih cen za meso oziroma ob 
omogočitvi novih odkupnih 
cen za živino sprejel tudi pred- 
loge, ki so bili podani s strani 
Živinorejske poslovne skupno- 
sti Slovenije. V teh predlogih 
bodo v okviru Živinorejske po- 
slovne skupnosti Slovenije 
strogo izvajana vsa določila, ki 
so jih članice Živnorejske po- 
slovne skupnosti Slovenije že 
sprejele s samoupravnim spo- 
razumom o združitvi v Živino- 
rejsko poslovno skupnost Slo- 
venije. S tem bo dana podlaga, 
da se bodo čvrsto spoštovali 
sklenjeni sporazumi oziroma 
pogodbe med rejci in naročni- 
ki proizvodnje, tako glede spo- 
štovanja dogovorjene ravni 
cen kot glede dobave dogo- 
vorjenih količin. Živinorejska- 
poslovna skupnost Slovenije 
bo v primeru nespoštovanja 
določil članicam ukinila vse 
bonitete, ki so jih le - te sicer 
deležne v okviru Živinorejske- 
ga poslovnega sklada in pri 
najetju kratkoročnih kreditov. 

Zaostritev pri izpolnjevanju 
dogovorjenih obveznosti naj bi _ 
prek svojih članic zagotovila' 
tudi Zadružna zveza Slovenije. 
V kolikor to ne bo mogoče do- 
seči, je Izvršni svet podprl 
predlog Živinorejske poslovne 
skupnosti Slovenije, da se v 
okviru samoupravnih organov 
Zadružne zveze Slovenije, 
Kmetijsko živilske poslovne 
skupnosti Slovenije in Sploš- 
nega poslovnega združenja 
TOZD Kmetijstva in živilstva 

sprejmejo sklepi, po katerih 
bodo kršilci dogovorov in spo- 
razumov izgubili pravice do 
vseh intervencij, ki obstajajo v 
kmetijski proizvodnji. 

Izvajanje dogovorjenih ob- 
veznosti bodo posebej poo- 
streno spremljali tudi organi 
veterinarske in tržne inšpekci- 
je ob sodelovanju z organi za 
notranje zdeve. Ti organi bodo 
ukrepali proti vsem kršilcem 
veterinarsko sanitarnih ukre- 
pov, ki so zlasti prisotni v obli- 
kah nedovoljenega domačega 
zakola živine in nedovoljenem 
prometu z živino. 

Izvršni sve sodi, da je z urav- 
navo tržnih tokov z živino ozi- 
roma mesom posebej po- 
membno, da v občinah, kjer to 
še niso (v 33 občinah), nemu- 
doma na podlagi zakona o bla- 
govnem prometu sprejmejo 
odloke o plačevanju prispevka 
za pospeševanje kmetijstva za 
pridelke, ki niso proizvedeni v 
okviru družbeno organizirane 
proizvodnje. Z izvajanjem do- 
ločil teh odlokov lahko občine 
bistveno omejijo stihijo na trgu 
z živino oziroma mesom. 

Izvršni svet meni, da je kom- 
peksna izvedba vseh navede- 
nih ukrepov pogoj za nadalnji 
stabilni razvoj družbeno orga- 
nizirane proizvodnje živine in 
oskrbe z mesom. Prav tako 
Izvršni svet meni, da je ne gle- 
de na trenutno stanje na jugo- 
slovanskem trgu z izvedbo 
vseh navedenih ukrepov, gle- 
de na relativno ugodno raven v 
reji govedi in perutnine v Slo- 
veniji, mogoče zagotoviti v re- 
publiki tudi zadovoljivo oskrbo 
prebivalstva z mesom v letoš- 
njem letu. Zato pa je potrebna 
usklajena aktivnost vseh na- 
štetih nosilcev navedenih 
ukrepov. 

Izvršni svet si bo v okviru 
Zveznega izvršnega sveta še 
nadalje prizadeval za čim- 
prejšnjo enotno ureditev te 
problematike v vsej SFRJ. Prav 
tako pa pripravlja predlog 
vrste ukrepov, za povečanje 
proizvodnje živine in za uredi- 
tev odnosov v reprodukcijski 
verigi proizvodnje, predelave 
in oskrbe z mesom, kar naj bi 
trajno preprečilo ponovitev 
obstoječega stanja na trgu z 
živino oz. mesom. 

- Zakaj različna merila za povračilo stro- 
škov? 

Skupina delegatov s po- 
dročja gospodarstva za Zbor 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije je na svoji 23. 
seji dne 24. 7. 1980 sprejela 
pobudo Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine občine Ljub- 
Ijana-Center, da se Zboru 
združenega dela Skupščine 

SR Slovenije posreduje na- 
slednje delegatsko vpraša- 
nje: 

V organizacijah združenega 
dela, ki imajo dislocirane eno- 
te v drugih republikah je v 
zadnjem času opaziti visoko 
fluktuacijo delavcev, ki je po- 
sledica različnih meril za po- 
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vračilo stroškov (dnevnice, 
potni stroški itd.), v drugih re- 
publikah. 

Kakšni ukrepi so možni ozi- 
roma ali so sploh možnosti za 
rešitev tega problema? 

Skupina delegatov predla- 
ga, da ustrezni organ republi- 
ške skupščine posreduje pi- 
smeni odgovor. 

Na vprašanje je odgovoril Edo 
Gaspari, namestnik predse- 
dnika Republiškega komiteja 
za delo. 

Temeljne organizacije zdru- 
ženega dela urejejo povračila 
stroškov, ki so jih imeli delavci 
pri opravljanju določenih del, 
kot so dnevnice za službenega 
potovanja, povračila stroškov 
za prevoze, v svojih samou- 
pravnih splošnih aktih, spreje- 
tih na podlagi samoupravnega 
sporazuma In družbenega do- 
govora. Ker je družbeno 
usmerjanje razporejanja do- 
hodka in delitve sredstev za 
osebne dohodke po ustavnih 
določilih v pristojnosti repu- 
blik, so republike sprejele tudi 
svoje družbene dogovofe ozi- 
roma sindikalne liste v posa- 
meznih republikah, kar Ima za 
posledico različne kriterije za 
povračilo teh stroškov med re- 
publikami. Razlike v višini 
dnevnic po sprejetih družbe- 
nih dokumentih, ki urejajo nji- 
hove najvišje zneske, so ob- 
čutne zlasti pri dnevnicah, 
brez stroškov prenočevanja 
(Slovenija 310 din, Hrvatska 
593 din, Makedonija 588 din, 
Srbija 593 din, Bosna in Herce- 
govina 45Đ din). Niso pa tako 
občutne razlike med najvišjimi 
zneski, ki so določeni za dnev- 
nico skupaj s stroški prenoče- 
vanja (Slovenija 689 din, Hrvat- 
ska 711 din, Makedonija 735 
din, Srbija 711 din, Bosna iri 
Hercegovina pa 600 din). 

Po Sedanji pravhi in sistem- 

ski ureditvi je možnd doseči 
zmanjšanje razlik v družbenih 
usmeritvah, ki urefejtro'sebne 
prejemke, ki se pokrivaf6 iz 
materialnih stroškov ip t£fko. 
da se doseže v^ja'ušidajenošt 
usmeritev v družbenih dogo- 
vorih oziroma sindikalnih li- 
stah med republikami. 

Republiška in pokrajinska 
vodstva Zveze sindikatov vseh 
republik oziroma pokrajin so 
koncem leta 1975 podpisala 
med seboj usklajena merila za 
osebne prejemke, ki gredo v 
breme materialnih stroškov in 
iz skupne porabe, za katere se 
bo sindikat zavzemal, da jih 
bodo vsebovali samoupravni 
sporazumi. Za večino teh 
osebnih prejemkov pa je kot 
merilo določen le način izra- 
čuna najvišjega zneska, ki ga 
je možno priznavati delavcu. 

V SR Sloveniji predlagamo v 
Osnutku družbenega dogovora 
o skupnih osnovah za povrači- 
la stroškov, ki so jih imeli de- 
lavci pri opravljanju določenih 
del in nalog, ki je do konca 
tega meseca v javni razpravi, 
nove rešitve. Predvideni udele- 
ženci tega družbenega dogo- 
vora, to so Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije, Gospodar- 
ska zbornica Slovenije in Zve- 
za sindikatov Slovenije, bodo 
pri oblikovanju tega dogovora 
dolžni upoštevati sprejete ob- 
veznosti oziroma bodo predla- 
gali nove rešitve tudi drugim 
republikam in pokrajinam. 

Na tak način pa bomo prišli 
tudi do zmanjšanja razlik, ki 
obstajajo med republikami in 
pokrajinami. 

Republiški komite za delo 
ugotavlja na podlagi podatkov, 
ki so jih posredovale organiza- 
cije združenega dela, ki imajo 
največ dislociranih enot v dru- 
gih republikah, da fluktuacije 
delavcev V teh enotah v letu 
1980 skoraj ni. 

- Problematika oskrbe s pralnimi praški 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje 16. okoliš 
- Maribor Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije 
je postavila naslednje dele- 
gatsko vprašanje: 

Čeprav je problematika 
oskrbe s pralnimi praški že 
dalj časa prisotna na celot- 
nem območju Jugoslavije - 
prva informacija o tem, da bo 
nastopila večja kriza v oskrbi 
s surovinami in reprodukcij- 
skim materialom je bila poda- 
na že v jeseni 1978. leta - 
ugotavljamo, da ta problema- 
tika, zlasti na področju SR 
Slovenije še vedno ni zadovo- 
ljivo razrešena. Pomanjkanje 
pralnih praškov je v Sloveniji 
še vedno pereče. 

Mariborski Zlatorog je kot 
edini slovenski proizvajalec 
pralnih praškov že večkrat 
pravočasno in izčrpno posre- 
doval vse potrebne podatke 
tako občinskim kot republi- 
škim organom in organizaci- 
jam, prek svojih delegatov pa 
tudi Skupščini SR Slovenije, 
Skupščini občine Maribor, Sa- 
moupravni interesni skupno- 
sti za ekonomske odnose s 
tujino, Republiškemu komite- 
ju za tržišče in splošne go- 
spodarske zadeve, Gospo- 
darski zbornici in vsem osta- 
lim zainteresiranim instituci- 
jam. Pri tem pa žal ugotavlja- 
mo, da kljub nasprotnim infor- 
macijam v SR Sloveniji še ve- 
dno, v nasprotju z drugimi re- 

publikami, zaostaja uresniče- 
vanje dogovora o zagotavlja- 
nju deviznih sredstev za ne- 
moteno oskrbovanje tržišča z 
detergenti. Dogovora republik 
v Sloveniji še vćdno ne ure- 
sničujemo, vsaj ne v takšni 
meri, kot druge republike. In- 
tervencije se izvajajo le ta- 
krat, ko oskrba doseže skraj- 
no kritično točko. 

Konkretni podatki kažejo, 
da je Zlatorog do sedaj prejel 
le 13,000.000 din iz združenih 
deviznih sredstev in 7,500.000 
din iz intervencijskih sredstev 
z obvezo, da republiškim re- 
zervam izdobavi 3.000 ton de- 
tergentov, kar je tudi izvršil. 
Medtem ko so proizvajalci de- 
tergentov iz drugih republik 
prejeli že v juliju in avgustu 
dodatna devizna sredstva, pa 
je bila Zlatorogu odobrena 
druga tranša intervencijskih 
deviznih sredstev šele 13. 9. 
1980. V zahtevku po odobritvi 
tretje tranše intervencijskih 
sredstev pa po predlogu Re- 
publiškega komiteja za trži- 
šče in splošne gospodarske 
zadeve Zlatorog sploh ni 
vključen. Vključeni so le pro- 
izvajalci surovin, ki pa niso 
obvezani, da pokrijejo z doba- 
vami potrebe Zlatoroga. Tudi 
predlog o razdelitvi sredstev 
3. enote, po katerem bi proiz- 
vajalci surovin in detergentov 
prejeli skupno 29,000.000 de- 
viznih din (delež Zlatoroga bi 
bil 4,500.000) še ni sprejet. 
Za delavce Zlatoroga je nera- 
zumljivo in nesprejemljivo, da 
je v nekaterih, tudi republi- 
ških institucijah, izražen 
dvom v podatke, ki jih Zlato- 
rog posreduje prek svojih de- 
legatov in strokovnih služb. 
Mnenja smo, da je dovolj 
možnosti, da se podatki pre- 
verijo prek SDK, banke in inš- 
pekcijskih služb. Zaradi takš- 
nega dela, tudi zaradi netoč- 
nih informacij, se v času, ko je 
oskrba z detergenti resno mo- 
tena, predlagajo odločitve, ki 
položaja celovito ne rešujejo 
in zaradi katerih je resno 
ogrožen obstoj 1.200-član- 
skega kolektiva, ki nikakor ni 
zmožen sam nositi celotnega 
bremena oskrbe slovenskih 
potrošnikov s pralnimi praški 
in osnovnimi toaletno-higien- 
skimi proizvodi. Položaj je to- 
liko bolj pereč tudi zaradi te- 
ga, ker proizvajalci detergen- 
tov iz drugih republik, ki upo- 
rabljajo surovine proizvedene 
v Sloveniji, svoje dogovorjene 
obveznosti do slovenske tr- 
govine izpolnjujejo v veliko 
manjši meri, kot to dela Zlato- 
rog. 

Ob tem ne smemo mimo 
ugotovitve, da ne gre le za 
detergente za tako imenova- 

no široko potrošnjo, temveč 
tudi za detergente za potrebo v 

industrije in drugih velikih pđ- - '8 

rabnikov, kjer bo pomanjka- 
nje povzročilo resne motnje 
celi vrsti dejavnosti, kot so 
bolnišnice, mesna industrija, 
mlekarska industrija, proiz- 
vodnja pijač, avtomobilska in- 
dustrija, proizvodnja bele te- 
hnike itd. V preteklem obdob- 
ju je Zlatorog skušal v čim 
večji meri zadovoljevati po- 
trebe teh porabnikov, vseh 
zastojev pa kljub temu ni mo- 
gel preprečiti (Pivovarna 
Union, mlekarne Zagreb). 

Zaradi nepravočasnih, po- 
gosto pa tudi zaradi neizvrše- 
nih že dogovorjenih ukrepov^ 
je v Zlatorogu proizvodnja že 
padla pod lanskoletno raven, 
nadaljnje slabšanje pogojev 
poslovanja pa že grozi, da bo 
od oktobra proizvodnja popol- 
noma ustavljena, kolikor ne 
bo realizirana na zvezni ravni 
dogovorjena oskrba z deviza- 
mi za proizvodnjo pralnih pra- 
škov. 

Zlatorog potrebuje za ne- 
moteno delovanje in proiz- 
vodnjo do konca leta še 
50,000.000 din za proizvodnjo 
pralnih praškov, opozarjamo 
pa, da za leto 1981 do sedaj 
še ni nobenih rešitev za zago- 
tovitev deviznih sredstev za 
reprodukcijski material in su- 
rovine. Lasten izvoz ne pride 
v poštev, saj bi imel za posle- 
dico popolno pomanjkanje 
detergentov na domačem 
trgu. 

Zaradi takšne situacije, o 
kateri smo ponovno obvestili 
vse odgovorne dejavnike, 
sprašujemo Izvršni svet, za- 
kaj do danes ni celovito reše- 
na problematika oskrbe z de- 
viznimi sredstvi za proizvod- 
njo pralnih praškov, tako kot 
je to dogovorjeno in se izvaja 
v ostalih republikah, zakaj se 
kljub znani situaciji dopušča 
namesto učinkovitih in takojš- 
njih ukrepov prava papirnata 
vojna, ki ne prinaša nobenih 
učinkov? 

Ker delovni ljudje na vseh 
sejah zborov Skupščine obči- 
ne Maribor zelo ostro postav- 
ljajo problem oskrbe s pralni- 
mi praški, zahtevamo poročilo 
o dosedanjem reševanju te 
problematike, kakor tudi ta- 
kojšnje ukrepanje odgovornih 
organov za odpravo proble- 
mov, ki so navedeni. 

Ker se občasno rešuje pro- 
blem oskrbe tudi z distribucijo 
pralnih praškov iz republiških 
blagovnih rezerv, sprašujemo 
Izvršni svet - Po katerih krite- 
rijih se deli prašek po posa- 
meznih občinah oziroma po 
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posameznih trgovinskih OZD, 
ki oskrbujejo določeno ob- 
močje? 

Na vprašanje je odgovoril 
Borut Šmuderl, član Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
in predsednik republiškega 
komiteja za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve: 

Tokrat bi pojasnili najbolj 
pereče vprašanje, to je v zvezi 
s preskrbo s pralnimi praški. 

Znano je, da nezadovoljiva 
preskrba s pralnimi praški tra- 
ja že od konca lanskega leta. 
Vzroki za tako stanje so pred- 
vsem v prepočasnem reševa- 
nju cen surovin za pralne pra- 
ške, pa tudi cen pralnega pra- 
ška samega, nadalje so bile te- 
žave pri pridobivanjih deviz za 
uvoz surovin za proizvodnjo 
pralnih praškov, ker so proiz- 
vajalci v preteklih letih le malo 
izvažali in so bili vezani pred- 
vsem na uvoz manjkajočih ko- 
ličin surovin za pralne praške, 
pri tem pa je samoupravno 
sporazumevanje pri združeva- 
nju deviznih sredstev povzro- 
čalo nemalo težav. Tretji po- 
memben vzrok je tudi izvoz 
pralnih praškov, ki se je glede 
na leto 1979 skokovito pove- 
čal. Poleg tega pa so bili pov- 
sod mrzlični nakupi pralnega 
praška, kar ima za posledico 
nenormalne zaloge pralnih 
praškov vsaj pri nekaterih ob- 
čanih. 

Pri tem pa je pomembno 
dejstvo, da se je proizvodnja 
pralnih praškov v Jugoslaviji 
za obdobje sedmih mesecev 
povečala za 21,5% glede na 
enako obdobje lani, v Zlatoro- 
gu pa v istem primerjanem ob- 
dobju za 7,3%. V prvih sedmih 
mesecih je bilo v Jugoslaviji 
izvoženo 8.460 ton pralnega 
praška, od tega je samo Zlato- 
rog izvozil 1.960 ton (v sedmih 
mesecih leta 1979 le 80 ton), 
kar je približno enomesečna 
poprečna slovenska poraba 
pralnih praškov za široko po- 
trošnjo. 

Glede na to, da je preskrba 
tržišča s pralnimi praški že ne- 
kaj časa kritična, sta Republi- 
ški komite za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve in Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
podvzela številne ukrepe, da bi 
zadostili povečanemu povpra- 
ševanju in tako izboljšali pre- 
skrbo s pralnimi praški: Pri 
tem je treba poudariti, da smo 

bili v stalnih stikih, tako s pro- 
izvajalci surovin za pralne pra- 
ške kot tudi s proizvajalci pral- 
nih praškov ter jim v mejah 
svojih pristojnosti pomagali 
reševati probleme v zvezi s ce- 
nami in pridobivanjem potreb- 
nih deviznih sredstev za uvoz 
surovin za proizvodnjo pralnih 
praškov. Kljub temu, da smo 
na več sestankih intervenirali 
in ob podpori drugih republik 
tudi rešili problem cen, efekti 
povečanih cen še niso v celoti 
realizirani, kar je tudi pomem- 
ben vzrok potrošniške »psiho- 
ze«. SISEOT smo predlagali, 
da se v okviru 3. enote proizva- 
jalcem surovin in proizvajal- 
cem pralnih praškov odobrijo 
vse možnosti pridobivanja de- 
viznih sredstev, ki jih dopušča- 
jo sklepi Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije in SISEOT v 
zvezi z izvajanjem projekcije 
plačilno-bilančnega položaja 
SR Slovenije. V glavnem smo 
tudi pri teh prizadevanjih v ce- 
loti uspeli, saj imata Zlatorog 
in Belinka možnost koriščenja 
lastnih deviznih prilivov v višini 
95% (ostali člani SISEOT 
60%), poleg tega pa so bili tudi 
na našo pobudo verificirani 
skoraj vsi samoupravni spora- 
zumi o usmerjenem združeva- 
nju deviznih sredstev. 

Prav tako so bila v letošnjem 
letu odobrena znatna sredstva 
za interventni uvoz surovin za 
pralne praške, saj smo od 
skupno razpoložljivih sredstev 
za intervencije na tržišču pri- 
bližno 40% namenili prav uvo- 
zu surovin za pralne praške. 
Tako je bilo iz sredstev za in- 
tervencije za uvoz surovin za 
pralne praške dodeljeno 40 
mio din v mesecu marcU, do- 
datnih 75 mio din pa je bilo 
odobreno v juliju in septembru 
(od slednjega zneska so prejeli 
Zlatorog 12,900.000 din, Belin- 
ka 27,200.000 din, Tovarna ke- 
mičnih izdelkov Hrastnik 
25,700.000 din, Teol Ljubljana 
7,000.000 din in Etol Celje 
2,200.000 din). 

Iz pregleda, ki je bil izdelan 
na skupnem sestanku proizva- 
jalcev surovin za pralne praške 
in proizvajalcev pralnih pra- 
škov v Poslovnem združenju 
kemične industrije »SIKO«, 
Beograd je razvidno, da bi Zla- 
torog za potrebe uvoza suro- 
vin za pralne praške v II. pollet- 
ju potreboval približno 35 mio 

din, Na . osnovi usklajenega 
plana ekonomskih odnosov s 
tujino v pkviru SISEOT pa je za 
celotni*'TOZD Pralni praški v 
letošnjem letu planiran uvoz v 
višini 122 mio din oziroma za 
reprodukcijski material 110 
mio din. Iz tega sledi, da bi 
znašale realne potrebe po de- 
viznih sredstvih v II. polletju 
približno 55 mio din, zato je 
ocena Zlatoroga, da za zadnji 
kvartal 1980. leta potrebuje še 
50 mio din, v določeni meri 
pretiran. 

Eden izmed ukrepov Repu- 
bliškega komiteja za tržišče in 
splošne gospodarske zadeve 
in Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije je bil tudi dogo- 
vor s Saponijo Osijek glede za- 
gotovitve dodatnih 1.000 ton 
pralnih praškov, ki so bili po 
razdelilniku distribuirani tr- 
govskim OZD - nosilcem pre- 
skrbe v SR Sloveniji. Z Zlatoro- 
gom in Dito, Tuzla pa je bilo 
dogovorjeno, da proizvedeta 
dodatnih 800 ton in sicer polo- 
vico Zlatorog in polovico Dita, 
Tuzla. Zlatorog obveznosti ni 
uspel v celoti realizirati. V me- 
secu oktobru predvidevamo, 
da se bomo dogovorili s proiz- 
vajalci surovin in pralnih ffra- 
škov za podobne dodatne koli- 
čine pralnih praškov in s tem 
skušali izboljšati preskrbo slo- 
venskega tržišča s tem arti- 
klom in pa da po potrebi spro- 
stimo tudi dodatno količino 
pralnih praškov iz republiških 
rezerv 

V zvezi z vprašanjem, kako 
poteka delitev pralnih praškov, 
moramo pojasniti, da le-ta po- 
teka na osnovi statističnih po- 
datkov o potrošnji oziroma 
številu prebivalcev na osnevi 
katerih je Splošno združenje 
trgovine Slovenije izdelalo kri- 
terije za delitev 

Poudariti je treba, da je neu- 
strezna preskrba s pralnimi 
praški problem, ki zajema celo 
Jugoslavijo in da tudi n. pr. 
Prahovo iz Prahova, ki proiz- 
vaja Na-tripolifostate (pri nas 
TKI, Hrastnik), ne dela s polni- 
mi kapacitetami in tudi ne do- 
bavlja pogodbenih količin. To- 
rej situacija v zvezi s pralnimi 
praški tudi v drugih republikah 
ni urejena in ni točna trditev, 
da bi v drugih republikah veljal 
dogovor, pri nas pa ne. 

Osnovno vprašanje je torej, 

kdaj bo preskrba s pralnimi 
praški urejena. Glede na po- 
trošniško mrzlico je v naših di- 
skusijah predvsem vprašanje, 
kakšna količina bi "zadoščala 
za slovenško tržišče, da bi se 
potrošniška mrzlica umirila. 
Ko smo intervenirali z določe- 
no količino iz rezerv smo ugo- 
tovili, da smo v dveh, treh dneh 
prodali količine, ki bi- se nor- 
malno prodajale v štirinajstih 
dneh. 

Naš namen je, da predlaga- 
mo SISEOT, da se zagotovijo 
določena dodatna sredstva za 
uvoz surovin s tem, da tudi sa- 
mi proizvajalci pralnih praškov 
in surovin skušajo prispevati 
čim večji delež potrebnih de- 
viznih sredstev. V prvi vrsti 
skušamo s tem zagotoviti, da 
bi v naslednjih treh mesecih 
prišla na tržišče količina pral- 
nih praškov, ki bi zadoščala za 
4-5 mesečno porabo. Oce- 
njujemo, da bi bila ta količina 
zadostna za zajezitev poveča^ 
nega povpraševanja. Vse pa je 
odvisno tudi od ravnanja po- 
trošnikov, od naše zavesti in še 
od česa, da'bo ta količina re- 
snično zadoščala in da bodo 
pralne praške kupovali le tisti, 
ki ga dejansko potrebujejo, to- 
rej ne na zalogo. Verjetno bo- 
mo predlagali, da določeni 
proizvajalci, v kolikor bodo za- 
gotovljene surovine, delajo tu- 
di v podaljšanem delovnem 
času in ob dela prostih dneh. 
Vsekakor pa morajo del odgo- 
vornosti v zvezi s pridobiva- 
njem deviznih sredstev proiz- 
vajalci surovin in pralnih pra- 
škov prevzeti tudi nase. Meni- 
mo, da bo v tem prehodnem 
obdobju treba še naprej zago- 
tavljati dodatni del deviznih 
sredstev iz intervencijskih 
sredstev, del potrebnih deviz- 
nih sredstev pa bi bilo potreb- 
no zagotoviti z lastnim izvo- 
zom ali pa' s samoupravnim 
sporazumevanjem, kot je že 
vpeljan način pridobivanja po- 
trebnih deviznih sredstev, reci- 
mo pri Belinki, Tovarni kemič- 
nih izdelkov Hrastnik in še pri 
nekaterih. 

Izvršni svet pripravlja poseb- 
no analizo za naslednjo sejo 
zbora glede preskrbe z repro- 
materialom, najpomembnejši- 
mi osnovnimi proizvodi široke 
potrošnje, v kateri bodo vse- 
bovani tudi določeni ukrepi 

ČZ »URADNI UST SRS« je izdal publikacijo 

dr. Alojz Finžgar 
DRUŽBENA LASTNINA 

Nova pravna ureditev družbenolastninskih razmerij je 
obravnavana v zbirki člankov in razprav: Družbena last- 
nina v jugoslovanskem pravu; Družbena lastnina sredstev 
za delo in poslovanje; Služnosti in zastavna pravica na 
družbenih sredstvih; Novi pogledi na pravni režim stavb- 

nih zemljišč v družbeni lastnini; Nekaj pripomb k prav- 
nemu režimu stanovanjskih hiš v družbeni lastnini; Do- 
brine v splošni rabi in naravna bogastva kot vrsta družbe- 
nih sredstev; Sredstva za delo upravnih organov; Varstvo 
narave in kulturne dediščine; Prisilni prenos in prisilna 
omejitev uporabe nepremičnine, ki je družbena lastnina; 
Pravna razmerja v pogledu stvari, ki je družbena lastnina 
in predmet lastninske pravice. 



Iz Skupščine 

NOVI PREDPISI 

Uvajanje zimskega računanja časa zaradi 

varčevanja z energijo in boljšega 

zdravstvenega varstva delavcev 

• Zimsko računanje časa naj bi se s premaknitvijo za uro nazaj uvedlo zadnji 
teden v septembru ali prvi teden v oktobru, končalo pa naj bi se zadnji teden marca 
ali prvi teden v aprilu 

Zvezni izvršni svet je pripra- 
vil Predlog za izdajo zakona o 
računanju časa, z Osnutkom 
zakona (AS 308), s katerim je 
predloženo uvajanje zimskega 
računanja časa s premaknitvi- 
jo za eno uro nazaj. Predlog 
bodo obravnavali delegati 
Zveznega zbora Skupščine 
SFRJ 

Zimsko računanje časa, naj 
bi bilo po Osnutku uvedeno 
zadnji teden v septembru ozi- 
roma prvi teden v oktobru, 
končalo pa naj bi se zadnji te- 
den marca oziroma prwteden 
aprila. 

Dan in trenutek prehoda na 
zimsko računanje časa in tre- 
nutek prehoda z zimskega ra- 

čunanja časa na srednjeevrop- 
ski pasovni čas določi Zvezni 
izvršni svet. 

Eden temeljnih razlogov za 
uvajanje zimskega računanja 
časa, je rečeno v obrazložitvi 
Osnutka zakona, je varčevanje 
z energijo in boljše zdravstve- 
no varstvo delavcev. S prilago-. 
ditvijo začetka delovnika bio- 
ritmu človeka, bi prispevali k 
zmanjšanju števila poškodb 
pri delu in bolezenskih dopu- 
stov, k boljšemu izkoriščanju 
produktivnih zmogljivosti in 
večji produktivnosti dela. Po 
ustaljeni praksi se delovni čas 
delovnih skupnosti takoime- 
novanih javnih služb začenja 
ob 7 uri pozimi in poleti, v veči- 

ni delovnih organizacij pa ob 7 
ali 6 uri. Tako se delovni pro- 
ces začenja uro ali dve pred 
svitanjem, s čemer se pozimi 
po nepotrebnem porabijo veli- 
ke količine energije. Z boljšim 
izkoriščanjem dnevne svetlobe 
bi prihranili precej električne 
energije, kar kažejo izkušnje v 
drugih državah. 

Ocenjeno je, da bi s prema- 
knitvijo ure za eno uro lahko 
prihranili okrog 12 milijonov 

kilovatnih ur električne ener- 
gije. 

Po Osnutku zakona naj bi se 
zimsko računanje časa začelo 
v letu 1981, zaradi uvajanja po- 
sebnega postopka v zvezi z us-_ 
klajevanjem voznih redov v 
prometu Potrebno je uskladiti 
promet, radio in ptt zveze Ju- 
goslavije s tujino glede na ob- 
stoječo neusklajenost v datu- 
mu začetka in konca letnega 
časa v evropskih državah. 

r 
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Osnutek zakona o računanju časa - AS 308 
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Enostavnejše vodenje knjigovodstva za 

naša podjetja v tujini 

• Za podjetja, banke in druge organizacije, ustanovljene v tujini, so predvidene 
različne možnosti vodenja posebnega knjigovodstva 
• Družbena sredstva bo mogoče popisati tudi pred koncem poslovnega leta 
• Popisovanje lahko uporabniki družbenih sredstev zaupajo delovni skupnosti ki 

opravlja administrativno strokovne naloge, elaborate pa obravnavajo oraani 
upravljanja uporabnikov 
• Knjigovodstvo lahko vodi tudi delavec s srednjo strokovno izobrazbo katere 

HS?,ST-eri in ne samo ekonomske, če ima najmanj leto dni izkušenj pri teh delih 
• Vodja knjigovodstva mora o kršitvah predpisov obveščati le organe in 

samoupravno delavsko kontrolo v svoji organizaciji 

poročevalec 37 



OS©»S«600C«Oe06C095000SCOW 
irulni X 

o Osnutek zakona o spremembah in dopotoftvah Zakona 
^ o knjigovodstvu - AS 312 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ v obravnavo in 
sprejem Predlog za Izdajo za- 
kona o spremembah in dopol- 
nitvah Zakona o knjigovodstvu 
z Osnutkom zakona (AS 312). 
Za sprejemanje je pristojen 
Zvezni zbor. 

Omenjeni Zakon je pred- 
vsem usklajen z Zakonom o 
združenem delu in drugimi si- 
stemskimi zakoni na tem po- 
dročju. Mimo tega pa Osnutek 
zakona predlaga tudi alterna- 
tivno rešitev vodenja posebne- 
ga knjigovodstva za podjetja, 
banke in druge podobne orga- 
nizacije v tujini. Tako bi bile te 
organizacije v bodoče opro- 
ščene vodenja dvojnega knji- 
govodstva in bi le v svojem 
knjigovodstvu evidentirale 
predpisane podatke. Drugač- 
ne rešitve so predlagane tudi 
glede kazenskih določb (milej- 
še kazni od sedanjih), podrob- 
neje so opredeljene posamez- 
ne določbe in odpravljene po- 
manjkljivosti veljavnega Zako- 
na. S tem pa tudi dvomi, ki se 
sedaj pojavljajo pri njegovem 
izvajanju. 

Enostavnejše vodenje 
knjigovodstva 

Po veljavnem Zakonu mora- 
jo delovne organizacije voditi 
za svoje obrate in podjetja v 
tujini posebno knjigovodstvo. 
Ta določba ne velja samo za 
mešana podjetja, v katerih 
udeležena sredstva vseh usta- 
noviteljev oziroma soustanovi- 
teljev iz Jugoslavije ne prese- 
gajo 50 odstotkov kapitala, V 
tem primeru namreč ni potreb- 
no voditi posebnega knjigo- 
vodstva. 

Osnutek zakona predlaga, 
da bi taka določba o vodenju 
posebnega knjigovodstva ve- 
ljala tudi v bodoče. Vendar naj 
bi se razširila na banke in dru- 
ge finančne organizacije ter 
zavarovalnico in pozavaroval- 
ne organizacije. Zakon o 
upravljanju gospodarskih de- 
javnosti v tujini, ki je začel ve- 
ljati po sprejetju Zakona o knji- 
govodstvu, namreč predpisu- 
je, da se lahko poleg podjetij v 
tujini ustanavljajo tudi banke 
in druge finančne organizaci- 
je, zavarovalnice in pozavaro- 
valne organizacije. Zato ome- 
njena sprememba usklajuje 
določbe obeh Zakonov. 

Predlagatelj pa je zaradi te- 
žav, ki so se doslej pojavljale 
pri izvajanju omenjenega čle- 

na veljavnega Zakona ponudil 
tudi alternativno rešitev te do- 
ločbe. Praksa je pokazala, da 
je prenašanje dokumentacije, 
po kateri se vodi knjigovod- 
stvo v Jugoslaviji, zelo. drago. 
Po predpisih nekaterih tujih 
držav pa je tudi prepovedano 
pošiljanje dokumentacije in 
podobno. 

Po alternativni rešitvi bi or- 
ganizacije združenega dela in 
drugi uporabniki družbenih 
sredstev morali v knjigovod- 
stvu podjetja, banke in druge 
finančne organizacije ali zava- 
rovalne in pozavarovalne or- 
ganizacije zagotoviti predpisa- 
ne podatke. To pa pomeni, da 
jim ne bi bilo potrebno voditi 
posebno knjigovodstvo. V tem 
primeru pa seveda mešana po- 
djetja ne bi zagotavljala podat- 
kov. 

Taka rešitev bi gotovo pov- 
zročila mnoge probleme in iz- 
zvala različne dvome, opozarja 
obrazložitev Osnutka zakona. 
Če bi jo sprejeli, bi to gotovo 
pomenilo povrnitev v čase 
pred uveljavitvijo Zakona o 
knjigovodstvu. Onemogočilo 
ali otežilo bi pregled nad po- 
slovanjem, ustanoviteljem 
kontrolo, nadzorstvo pa ne bi 
mogli izvajati niti organi in or- 
ganizacije, ki nadzorujejo raz- 
polaganje z družbenimi sred- 
stvi. 

Pojavljajo se še druga odpr- 
ta vprašanja. Predvsem, ali je 
taka rešitev v skladu z Ustavo 
SFRJ. Po njej so pravice in 
sredstva, ki jih organizacije 
pridobijo v tujini, sestavni del 
družbenih sredstev s katerimi 
upravljajo njihovi delavci. Ali 
bi na ta način imeli delavci, ki 
delajo v tujini, enake pravice, 
obveznosti in odgovornosti 
kot njihovi delovni tovariši v 
isti delovni organizaciji v Ju- 
goslaviji. 

Oteženo bi bilo nadalje nad- 
zorstvo nad vsem poslovanjem 
zaradi uporabe različnih pred- 
pisov domicilnih držav. Orga- 
nizacije, ki opravljajo dejav- 
nost v tujini brez da bi usta- 
novile podjetje v tujini, pa bi 
bile neenakopravne s tistimi 
organizacijami, ki so za to de- 
javnost ustanovile podjetja v 
tujini. 

Glede uporabe tega člena 
veljavnega Zakona Osnutek 
odgovarja na vprašanje, kdaj 
je potrebno voditi posebno 
knjigovodstvo. Določeno je, da 
ga morajo voditi organizacije 
združenega dela ali drugi upo- 

rabniki družbenih sredstev, ki 
sklenei©. da bodo za svoj obrat 
ali 4fugo deiovno enoto v tuji- 
ni vodili poseben obračun. V 
tem primeru morajo zanjo vo- 
diti tudi posebno knjigovod- 
stvo. Če pa posebnega knjigo- 
vodstva v določeni organizaciji 
ne bi vodili, bo potrebno v knji- 
govodstvu ustanovitelja zago- 
tavljati in zbirati predpisane 
podatke. 

Knjigovodske listine 
Veljavni Zakon predpisuje, 

da je potrebno knjigovodske 
listine preknjižiti v dnevniku in 
glavni knjigi, v 8 dneh, ko je 
bila Izstavljena določena listi- 
na, oziroma od dne, ko bi jo 
bilo potrebno izstaviti. Če knji- 
ženje posameznih poslovnih 
sprememb poteka po specifi- 
kacijah, rekapituiacijah in po- 
dobno, se morajo v predpisa- 
nem osemdnevnem roku vne- 
sti podatki v specifikacijo, re- 
kapitulacijo in podobno oziro- 
ma na ustrezen program raču- 
nalnika. 

Ta določba pa ni natančno 
predpisovala v kakšnem roku 
se morajo specifikacije, reka- 
pitulacije oziroma podatki, za- 
beleženi na računalniku, vknji- 
žiti v dnevnik in glavno knjigo. 
Zaradi tega Osnutek zakona 
določa, naj bi se ti podatki uje- 
mali s stanjem v dnevniku in 
glavni knjigi v rokih, ki jih do- 
ločijo organizacije združenega 
dela oziroma drugi uporabniki 
družbenih sredstev, in sicer 
najpozneje do sestavljanja pe- 
riodičnega obračuna in zak- 
ljučnega računa. 

Predlagana je tudi alterna- 
tivna rešitev. Vsi ti podatki naj 
bi se zapisovali v rokih, ki jih 
določi sama organizacija ali 
uporabnik družbenih sredstev, 
vendar za dnevnik najkasneje 
po izteku vsakega meseca in 
za glavno knjigo po izteku vsa- 
kega leta. 

Krajevne skupnosti, družbe- 
nopolitične in družbene orga- 
nizacije in drugi uporabniki 
družbenih sredstev morajo 
imeti posebne kontne piane. 
Osnutek zakona predlaga 
možnost izbire uporabe kont- 
nega plana, kar naj bi podrob- 
neje' predpisala Uredba Zvez- 
nega izvršnega sveta. 

Zvezni izvršni svet bo tudi 
predpisal, če se bo za proraču- 
ne družbenopolitičnih skup- 
nosti vodilo knjigovodstvo po 
kontnem planu za organe teh 
skupnosti ali pa bo za ta sred- 
stva predpisan poseben kontni 
plan. 

Novost zakonskega osnutka 
je, da bi pri tistih uporabnikih 
družbenih sredstev, ki razpola- 
gajo z manjšimi sredstvi, dolo- 
čili eno osebo za sestavljanje, 

nadzorstvo pravilnosti, točno- 
sti in zakonitosti knjigovod- 
skih listin in plačevanja po 
njih. Vsi knjigovodski delavci 
pa naj bi podpisovali knjigo- 
vodska potrdila oziroma listi- 
ne, ki jih sestavljajo s pomočjo 
računalnikov, saj bi bila na ta 
način določena osebna odgo- 
vornost za napake pri tej kon- 
troli. 

POPIS SREDSTEV IN 
VIROV SREDSTEV 

Osnutek zakona tudi omo- 
goča popisovanje družbenih 
sredstev in virov sredstev pred 
koncem poslovnega leta. Po- 
pis pa bi bilo potrebno opraviti 
v zadnjih treh mesecih poslov- 
nega leta. Predlagana je tudi 
druga možna rešitev, in sicer, 
da bi organizacije in drugi 
uporabniki družbenih sredstev 
popis opravljali v rokih, ki bi jih 
sami določili. Izjema bi veljala 
le za tiste organizacije, za ka- 
tere bi Zvezni izvršni svet dolo- 
čil, da morajo popis opraviti ob 
zaključku vsakega poslovnega 
leta- 

Po mnenju obrazložitve za- 
konskega osnutka bi taka do- 
ločba lahko prinesla tudi ne- 
gativne posledice. Pojavilo bi 
se namreč vprašanje realnosti 
prikazanih vrednosti v zaključ- 
nem računu. Vendar pa bi bilo 
uporabnikom družbenih sred- 
stev omogočeno, da kakovost- 
nejše opravijo to delo med le- 
tom. 

Osnutek omogoča organiza- 
cijam, da izvedbo teh nalog 
zaupajo delovni skupnosti, ki 
opravlja administrativno stro- 
kovne naloge. Vendar pa sodi 
obravnavanje in odločanje o 
elaboratih po opravljenih po- 
pisih v pristojnosti organov 
upravljanja prizadete organi- 
zacije. 

Spremembe in dopolnitve 
prinašajo tudi nekaj drugih no- 
vih določil. Med drugim, da se 
medsebojne terjatve in obve- 
nosti med uporabniki družbe- 
nih sredstev opravijo 31. okto- 
bra namesto na konou poslov- 
nega leta. Krajevne skupnosti, 
družbenopolitične organizaci- 
je, družbene organizacije in 
društva naj ne bi več sestavljali 
periodičnih obračunov po 
obrazcih Zveznega Izvršnega 
sveta. Teh tudi ne bi več poši- 
ljali Službi družbenega knjigo- 
vodstva, temveč bi samostojno 
odločali, za katera obdobja in 
na kakšen način bodo ugotav- 
ljali rezultate poslovanja med 
letom. Nadalje naj ne bi prej 
omenjeni uporabniki družbe- 
nih sredstev pošiljali Zaključ- 
nega lista z zaključnim raču- 
nom Službi družbenega knji- 
govodstva in Zveznemu sekre- 
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tariatu za ljudsko obrambo. 
Prav tako pa jim ne bi bilo po- 
trebno, tako kot sedaj, dajati 
podatkov, ki jih zbirajo v knji- 
govodstvih drugih uporabni- 
kov, če te podatke dobivajo 
Služba družbenega knjigovod- 
stva in drugi pooblaščeni or- 
gani in organizacije. 

STROKOVNOST 
DELAVCEV 

Po veljavnem Zakonu se s 
samoupravnim splošnim ak- 
tom določa strokovna izobra- 
zba delavcev v knjigovodstvu. 
Pogoj pa je, da mora imeti tak 
delavec končano najmanj 
srednjo šolo ekonomske smeri 
in najmanj tri leta delovnih iz- 
kušenj v knjigovodstvu. 

Po Osnutku zakona bi ta de- 
la in naloge lahko opravljal tu- 
di delavec, ki je končal srednjo 
šolo katere druge smeri, če 
ima najmanj leto dni delovnih 
izkušenj v knjigovodstvu. 
Sprememba je predlagana za- 
radi tega, ker ni bilo dovolj ka- 
drov, ki bi izpolnjevali vse 
predpisane pogoje. Še pose- 
bej, ker ta dela ljudje pogosto 
opravljajo prostovoljno. 

Ker veliko število delavcev 
več let uspešno opravlja nalo- 
ge vodij knjigovodstev, vendar 
nimajo končane šole ekonom- 
ske smeri, Osnutek zakona 
predlaga, da bi se tem delav- 
cem tudi po izteku prehodne- 
ga obdobja še naprej zaupalo 
vodenje knjigovodstva. Pogoj 
pa je, da bodo imeli najmanj 25 

let delovnih izkušenj, od tega 
15 let kot vodje knjigovodstev. 

Osnutek zakona ukinja ob- 
veznost vodij knjigovodstev, 
da o kršitvah in nespoštovanju 
predpisov obveščajo tudi or- 
gane zunaj prizadetega upo- 
rabnika družbenih sredstev. 
Vendar pa morajo o tem opo- 
zarjati svoje organe oziroma 
pismeno obvestiti o kršitvi or- 
gane samoupravne delavske 
kontrole. Ti organi morajo na- 
mreč sprejeti tudi druge ukre- 
pe ter obvestiti organe zunaj 
svoje organizacije. 

KAZENSKE DOLOČBE 
Osnutek zakona predlaga 

tudi več sprememb kazenskih 
določb. Pomembno je pred- 
vsem, da bi nekatere prekrške, 

ki so zdaj inkriminirani kot go- 
spodarski prestopki, inkrimini- 
rali kot gospodarske prekrške. 
Zanje je predpisana precej niž- 
ja denarna kazen. Gospodar- 
ske prestopke pa bi razdelili na 
težje in lažje kršitve in skladno 
s tem tudi predpisali višino de- 
narne kazni. 

Po Osnutku zakona so vse 
denarne kazni precej nižje. Ka- 
zenskih ukrepov pa po ome- 
njenem Zakonu ne bi uporab- 
ljali tudi za osebe, ki knjigo- 
vodske naloge opravljajo pro- 
stovoljno pri določenih upo- 
rabnikih družbenih sredstev. 
To bi veljalo za volonterske 
knjigovodje družbenopolitič- 
nih organizacij in skupnosti ter 
krajevnih skupnosti, ki oprav- 
ljajo to delo brez nadomestila 
osebnega dohodka. 

Spodbujanje izvoza opreme in kapitalnih 

dobrin 

• Izboljšanje pogojev dopolnilnega kreditiranja za izvoz opreme in kapitalnih 
dobrin ter za izvajanje investicijskih del v tujini 
• Med sredstva za poslovanje Jugoslovanske banke bodo vključeni tudi krediti, ki 

jih banka dobi iz tujih virov 
• Sredstva za spodbujanje bodo uporabljena v skladu s plačilnobilančnimi 

pozicijami republik in pokrajin 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ Osnutek zako- 
na o dopolnitvah Zakona o Ju- 
goslovanski banki za medna- 
rodno ekonomsko sodelova- 
nje in o skupnih finančnih or- 
ganizacijah (AS 307). Za 
obravnavo in sprejem je pri- 
stojen Zbor republik in pokra- 
jin. 

Kreditiranje izvoza 
opreme in ladij 

Z omenjenimi zakonskimi 
določili naj bi predvsem spod- 
budili izvoz opreme in ladij, 
izvajanje investicijskih del v tu- 
jini ter razširili dogoročno fi- 
nančno sodelovanje s tujimi 
partnerji. 

Z ustanovitvijo Jugoslovan- 
ske banke za mednarodno 
ekonomsko sodelovanje sta 
postali dopolnilno kreditiranje 
izvoza opreme in ladij ter izva- 
janje investicijskih del v tujini 
temeljni dejavnosti omenjene 
banke. Uvrščeni sta med nalo- 
ge te banke, ki so posebnega 
družbenega interesa. 

Zaradi velikih težav pri zago- 
tavljanju sredstev za dopolnil- 
no kreditiranje prav v času, ko 
je bil sprejet Zakon o Jugoslo- 
vanski banki za mednarodno 

ekonomsko sodelovanje ter po 
začetku njenega dela, je bilo, 
po večletnem stalnem vzponu, 
zabeleženo upadanje deleža 
izvoza kapitalnih dobrin v 
vsem jugoslovanskem izvozu. 
Še posebej je to veljalo za dr- 
žave v razvoju, kjer je izvoz v 
večji meri odvisen od možnosti 
kreditiranja. 

Za izboljšanje možnosti več- 
jega sodelovanja naših organi- 
zacij združenega dela v me- 
dnarodni delitvi dela prek 
ustreznega poslovanja Jugo- 
slovanske banke za mednaro- 
dno ekonomsko sodelovanje 
ter tudi zato, da bi našim orga- 
nizacijam združenega dela za- 
gotovili uspešno izpolnjevanje 
njihove vloge pri uresničeva- 
nju ekonomskih odnosov s tu- 
jino, je potrebno zagotoviti no- 
silcem teh nalog v Jugoslovan- 
ski banki ugodnejše pogoje 
dopolnilnega kreditiranja. 
Boljši naj bi bili od tistih, ki so 
včasih bili v nekdanjem Skladu 
federacije za kreditiranje in za- 
varovanje izvoznih poslov. 

KREDITI IZ TUJIH 
VIROV 

Sprejem predlaganih dopol- 
nitev omenjenega Zakona bi 

Jugoslovanski banki omogo- 
čil, da v svojem imenu, vendar 
za račun organizacij združene- 
ga dela, ki so članice banke, 
zagotavlja del dopolnilnih 
sredstev za uspešnejše oprav- 
ljanje njenih temeljnih funkcij 
tudi iz tujih virov. 

S tem bi zagotovili dodatne 
vire sredstev za dopolnilno 
kreditiranje izvoza opreme in 
ladij ter za izvajanje investicij- 
skih del v tujini za tiste članice 
banke, ki poravnavajo terjatve 
v tujini. 

Dopolnitev Zakona nadalje 
omogoča, da skupna finančna 
organizacija lahko, iz sredstev 
s katerimi posluje (razen z di- 
narskimi), daje tudi devizne 
kredite bankam in drugim or- 
ganizacijam v državi. Pri tem 
pa mora upoštevati potrebnost 
zagotavljanja ustrezne opreme 
in tehnologije iz uvoza pri izva- 
janju skupnih projektov v naši 
državi. 

Ti krediti se lahko uporablja- 
jo v skladu s plačilnobilančni- 
mi pozicijami republik in po- 
krajin, s katere območja je or- 
ganizacija, ki bi jih uporabila. 

Ob upoštevanju interesov 
skupne finančne organizacije 
za zagotavljanje sedstev za po- 
slovanje te organizacije zaradi 
skupnega nastopanja v tujini 
in financiranja skupnih projek- 
tov je predvideno, da lahko 
skupna finančna organizacija 
nabavlja sredstva in najema 
tuje kredite, ki se dejansko sa- 
mo transformirajo prek te or- 
ganizacije in uporabljajo za 
dajanje kreditov tujim osebam 
v tujini. Predlagano je, da taki 
krediti ne bi bremenili obsega 
pravic zadolževanja v tujini, 
določenega v plačilnobilanč- 
nih in deviznobilančnih pozici- 
jah republik in avtonomnih po- 
krajin. 

Sceosooccoscooososcceoi 

Osnutek zakona o dopolnitvi Zakona o Jugoslovanski 
banki za mednarodno ekonomsko sodelovanje in o 
skupnih finančnih organizacijah - AS 307 

sooocosoccoocoooecoeooooooosooooscođ 
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Zagotovljeni bodo popolnejši podatki o 

naših občanih, ki so zaposleni v tujini 

• Relativno majhno število občanov opravlja svojo zakonsko obveznost o prijavi o 
zaposlitvi v tujini . „ .... 

• Podatki, ki jih dajejo občani večinoma niso popolni in jih ni mogoče uporabiti za 
evidenco 

9 Zaradi enostavnejše evidence bo namesto 25 podatkov, kolikor jih je bilo zdaj 
predpisanih, zdaj potrebnih le 14 ..... . 

• Občani v bodoče ne bodo dolžni izpolniti prijave o zaposlitvi v tujini, ampak 
bodo pristojni organi pošiljali izvod njihove zahteve za izdajo ali podaljšanje potnega 
lista skupnostim za zaposlovanje 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ v obravnavo in 
sprejem Predlog za izdajo za- 
kona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o evidencah na 
področju dela, z Osnutkom za- 
kona (AS-314). Glavni. razlog 
za sprejem predloženih spre- 
memb in dopolnitev je v tem, 
da je bilo na podlagi vpogleda 
o izvajanju veljavnega zakona 
ugotovljeno, da relativno maj- 
hno število občanov opravlja 
svojo zakonsko obveznost o 
prijavi začasne zaposlitve na 
tujem. 

Podatki, ki jih občani dajejo 
največkrat niso uporabni za 
ustrezne evidence. Tako je na- 
primer leta 1978 in v prvih še- 
stih mesecih 1979 Zvezni urad 
za zaposlovanje prejel prek 
35.000 prijav, kaže pa, da se je 
v tem obdobju zaposlilo v tuji- 
ni okrog 400.000 naših obča- 
nov. Razen tega le okrog 5 od- 
stotkov prijav vsebuje odgovo- 
re na vsa vprašanja, okrog 60 
odstotkov polovico ali nekaj 
več kot polovico, 35 odstotkov 

pa manj kot polovico odgovo- 
rov. 

PREOBŠIRNE 
EVIDENCE 

Osnovni razlog za takšen 
odnos naših občanov do te za- 
konske obveznosti je v tem, 
ker obrazec prijave vsebuje ve- 
liko število vprašanj in je težek 
za izpolnitev in ga lahko glede 
na stopnjo izobrazbe izpolni le 
majhno število delavcev. Zara- 
di tega je v Osnutku zakona 
predložena poenostavitev evi- 
dence, da bi zagotovili popol- 
nejše podatke o naših obča- 
nih, ki so začasno zaposleni v 
tujini. 

Predvsem je predloženo, da 
bo število podatkov pri eviden- 
tiranju občana namesto 25, 
kolikor jih je bilo predpisanih 
zdaj, zmanjšano na 14. 

Osnutek zakona prav tako 
predvideva, da občani o svoji 
začasni zaposlitvi v tujini ne 
bodo izpolnjevali posebne pri- 
jave. Namesto tega bodo pri- 

stojni organi za izdajo oziroma 
podaljševanje veljavnosti pot- 
nega lista ali vizuma, pošiljali 
en izvod zahteve samouprav- 
nim interesnim skupnostim za 
zaposlovanje. 

Vendar pa je za popolno 
uporabo predložene rešitve 
potrebno, da se obrazec za- 
hteve dopolni z novimi podat- 
ki, ki so posebej pomembni za 
spremljanje števila in osnovnih 
struktur naših državljanov na 
začasnem delu v drugih drža- 
vah. Zvezni sekretariat za zu- 
nanje zadeve je glede tega 
izrazil pomislek, ker meni, da 
se spremembe dopolnitve ne 
bodo mogle izvrševati brez do- 
datnih stroškov, ker so bili 
obrazci v začetku letošnjega 
leta natisnjeni v velikem šte- 
vilu. 
HOOOSOCOO 

S predloženo rešitvijo se 
poenostavlja postopek zbira- 
nja in dostavljanja podatkov o 
jugoslovanskih občanih v tuji- 
ni in zagotavlja večja točnost 
podatkov. Obenem pa bo reše- 
no tudi vprašanje zajemanja ti- 
stih občanov, ki potni list po- 
daljšujejo ob začasnem obisku 
v Jugoslaviji, kar do zdaj ni bi- 
lo urejeno. 

Prav tako je s tem zakon- 
skim Osnutkom zadolžen 
funkcionar, ki vodi zvezni 
upravni organ za notranje za- 
deve, in ki je pooblaščen, da 
predpiše obrazce za potne li- 
ste, da pri zahtevi za izdajo ali 
podaljšanje veljavnega potne- 
ga lista ali izdajo vizuma, vne- 
se tudi ustrezne podatke o de- 
lavcu na začasnem delu v tu- 
jini. 

8 ,5 
S Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona O 
n o evidencah na področju dela - AS 314 S 

M eeeeeseeeceo! 

Razširjeno delovno področje Zveznega 

zavoda za zdravstveno varstvo  

~~ ® Zavod bo razen zbiranja podatkov in priprave analiz v bodoče pripravljal tudi 
ukrepe za pospeševanje zdravstvenega varstva prebivalstva 

# Ustvarjena je možnost širšega samoupravnega organiziranja in povezovanja 
dejavnosti Zavoda z združenim delom za opravljanje zadev, ki so skupnega pomena 

• Podrobneje so urejene določene samoupravne pravice, obveznosti in 
odgovornosti delavcev Zavoda 

Zvezni izvršni svet je poslal v stvo, z Osnutkom zakona (AS »sisoscisosftscooooscccocccoBooaccoBOOCOOoa 
obravnavo in sprejem Skup- 311). Jj o 
ščini SFRJ Predlog za izdajo Namen izdaje novega zako- K Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona x 
zakona o spremembah in do- na je ustvarjanje popolnejših u 0 zveznem zavodu za zdravstveno varstvo 0 
polnitvah zakona o Zveznem možnosti za strokovno oprav- x   jj 
zavodu za zdravstveno var- Ijanje zadev, ki so pomembne SoooooBOOcoBooooooooooosoBoooooeoooB^" 
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za uresničevanje funkcij orga- 
nov federacije s področja 
zdravstva. Ustrezneje je urejen 
položaj Zavoda in njegovi od- 
nosi z organi federacije ter pri- 
stojnimi organi in organizaci- 
jami v republikah in pokraji- 
nah. 

DRUGAČNO 
UREJANJE POLOŽAJA 
ZAVODA 

Šestletna praksa uporabe 
tega Zakona je pokazala potre- 
bo, da se nekoliko drugače 
uredi položaj Zavoda. Po ve- 
ljavnem zakonu Zavod obdelu- 
je, analizira in objavlja podatke 
o gibanju nalezljivih bolezni in 
drugih pojavih s področja 
zdravstva, ki so pomembni za 
vso državo. Vendar Zavod ni 
dolžan, da pripravi in predlaga 
pristojnim organom ustrezne 

ukrepe za pospeševanje zdrav- 
stvenega varstva prebivalstva. 

Da bi odpravili to po- 
manjkljivost je v Osnutku za- 
kona predvideno, da Zavod 
razširi svoje delovno področje 
na določene strokovne zade- 
ve. Na podlagi razpoložljivih 
podatkov in analiz naj bi Zavod 
predlagal ukrepe, ki so po- 
membni za pospeševanje 
zdravja ljudi in za nadaljnji ra- 
zvoj zdravstva. 

V Osnutku zakona je prav ta- 
ko določeno, da bo Zavod 
opravljal določene strokovne 
zadeve z delovnega področja 
Zveznega komiteja za delo, 
zdravstvo in socialno varstvo 
glede na potrebe timskega de- 
la in bolj neposrednega sode- 
lovanja z združenim delom na 
področju zdravstva. 

Z zakonskim Osnutkom se 
odpira možnost širšega samo- 

upravnega organiziranja in po- 
vezovanja dejavnosti Zavoda z 
združenim delom na področju 
zdravstva glede opravljanja 
mnogih zadev, ki so skupnega 
pomena. Tako bo v sporazu- 
mu, z zainteresiranimi organi- 
zacijami združenega dela in 
samoupravnimi skupnostmi, 
mogoče oblikovati centre in 
druge oblike združevanja dela 
in sredstev za opravljanje po- 
sameznih zadev, ki so po- 
membne za vso državo. 

Na ta način bo samoupravni 
bazi zagotovljeno popolnejše 
opravljanje določenih zakon- 
skih pooblastil in obveznosti, 
ki so pomembne za pospeše- 
vanje ljudskega zdravja in za 
mednarodno sodelovanje na 
področju zdravstva. 

Sicer pa bodo zadeve Zavo- 
da še naprej financirane iz 
sredstev, ki so zagotovljena v 
proračunu federacije. 

SAMOUPRAVNE 
PRAVICE IN 
ODGOVORNOST 
DELAVCEV 

Z veljavnim zakonom niso 
bile podrobno določene samo- 
upravne pravice, obveznosti in 
odgovornosti delavcev v Zavo- 
du. Glede na specifičen po- 
men te ustanove, na dejstvo, 
da direktorja Zavoda imenuje 
in razrešuje Zvezni izvršni svet, 
kateremu odgovarja za oprav- 
ljanje zadev, kakor tudi na 
mnoge druge specifične skle- 
pe, ki obstajajo in ki so na no- 
vo predloženi, je bilo ocenje- 
no, da bi bilo primerneje, da v 
bodoče za Zavod velja določba 
Zakona o temeljih sistema dr- 
žavne uprave in o Zveznem 
izvršnem svetu in o zveznih 
upravnih organih. 

Enotno urejanje kolizij zakonov v 

razmerjih z mednarodno sestavino 

• Osnutek zakona vsebuje pravila o določanju pristojnosti na področju statusnih, 
družinskih in premoženjskih razmerij z mednarodno sestavino 
• Pravo tuje države se ne uporabi, če bi bil njen učinek v nasprotju z javnim redom 

v naši državi 
® Omejena izključna pristojnost naših sodišč je na razumno mejo 

Jlna nov'^ zakonskih določb se nanaša na vpliv obstoja pravde pred tujim 
sodiščem na pravdo, ki teče pred domačim sodiščem v isti pravdni stvari in med 
istima strankama 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ v obravnavo in 
sprejem predlog za izdajo za- 
kona o reševanju kolizij zako- 
nov v razmerjih z mednarodno 
sestavino, z Osnutkom zakona 
(AS 306). 

Osnovni razlog za izdajo te- 
ga zakona je v tem, ker so po- 
samezna vprašanja d področja 
razmerij z mednarodno sesta- 
vino (zakon, dedovanje, meni- 
ca in drugo) zdaj urejena z ra- 
zličnimi zakoni. Z druge strani 
pa zelo razvit promet blaga in 
storitev, kot tudi veliko število 
naših delavcev začasno zapo- 
slenih v tujini in tuji turisti v 
naši državi, kažejo potrebo po 
izdaji norm o mednarodni koli- 
ziji zakonov in koliziji pristoj- 
nosti, ki so pomemben dejav- 
nik za pravno varnost v vseh 
teh razmerjih. 

Eno od temeljnih načel tega 
zakonskega osnutka je, da se 
pravo tuje države ne bo upora- 
bilo, če bi bil njegov učinek v 
nasprotju z javnim redom v na- 
ši državi ali če bi bila njegova 

uporaba dosežena zaradi tega, 
da bi se izognili našemu pravu, 

VSEBINA OSNUTKA 
ZAKONA 

Osnutek zakona vsebuje 
pravila o določanju ustreznega 
prava in drugih pravil za statu- 
sna, družinska in premoženj- 
ska razmerja z mednarodno 
sestavino ter pravila o medna- 
rodni pristojnosti sodišč in 
drugih organov naše države, 
(sodnost sodišč in mednaro- 
dna pristojnost drugih orga- 
nov), za obravnavanje teh ra- 
zmerij, druga pravila postopka 
in pravila za priznanje in.izvrši- 
tev tujih sodnih in arbitražnih 
odločb. 

Določbe o postopku pred 
sodišči in drugimi organi SFRJ 
so uvrščene v tri skupine. Prva 
se nanaša na pristojnost jugo- 
slovanskih sodišč in drugih or- 
ganov naše države v sporih 
(razmerjih) z mednarodno se- 
stavino. Druga .skupina se na- 
ša na sposobnost biti stranka 

in pravdno sposobnost, varšči- 
no za pravdne stroške, opro- 
stitev pravdnih stroškov in na 
pravdo pred tujim sodiščem. 
Tretja skupina pa zajema priz- 
nanje in izvršitev tujih določb. 

Osnutek zakona si prizadeva 
izključno pristojnost naših so- 
dišč omejiti na razumno mero. 
Tako na primer ureja njihovo 
pristojnost za osebe brez dr- 
žavljanstva v tistih primerih, ko 
je mednarodna pristojnost do- 
ločena pod pogojem, da imajo 
stranke v postopku naše dr- 
žavljanstvo. S tem so osebe 
brez državljanstva s stalnim bi- 
vališčem v Jugoslaviji izenače- 
ne z našimi državljani glede 
mednarodne pristojnosti naših 
sodišč. 

Osnutek zakona zmanjšuje 
izključno pristojnost jugoslo- 

vanskih sodišč v dedno-prav- 
nih razmerjih in jo omejuje sa- 
mo na nepremično zapuščino 
državljana SFRJ, vendar samo 
če je ta v Jugoslaviji. 

Vendar pa je z obravanava- 
nje premične zapuščine naše- 
ga državljana določena mož- 
nost mednarodne pristojnosti 
in tujega sodišča, medtem ko 
je do zdaj bilo to v izključni 
pristojnosti domačih sodišč. 

NOVOSTI V 
RAZMERJU DO 
VELJAVNE ZAKONSKE 
REŠITVE 

Z Osnutkom zakona je v ra- 
zmerju do veljavne zakonske 
rešitve predvidena še ena no- 
vost. Vnešena je določba o 
vplivu obstoja pravde pred tu- 

Acccococceceooooooocoosaecooosossosoacoo« 
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jim'sodiščem na pravdo, ki te- 
če pred domačim sodiščem v 
isti pravdni stvari in pred isti- 
ma strankama. V praksi je vse 
več primerov, zlasti v zakon- 
skih in družinskih zadevah, da 
naši državljani na začasnem 

delu v tujini začnejo istočasno 
spor pred tujim in domačim 
sodiščem.-:, 

Novost-—je tudi določba 
Osnutka, pp kateri se tuja so- 
dna odločba, "ki se nanaša na 
osebni status državljanov dr- 

žave za katero odločbo gre, 
prizna brez preizkusa domače- 
ga sodišča, razen če se tiče 
našega državljana. 

Vprašanje pripadnosti arbi- 
tražne odločbe, ki hi urejeno v 

veljavnih predpisih, je prav ta- 
ko prvič urejeno. Po Osnutku 
zakona ima tuja arbitražna od- 
ločba pripadnost države v ka- 
teri je bila izdana, ne pa tudi 
tista, ki je bila izdana na ob- 
močju SFRJ. 

Prispevek k razvoju najmanj razvitih držav 

• Za VI. dopolnjevanje sredstev Mednarodnega združenja za razvoj bo 
Jugoslavija vplačala 380 milijonov dinarjev 

• Sredstva naj bi zagotovili v treh enakih letnih obrokih v proračunih federacije za 
leto 1981,1982 in 1983 

Za sodelovanje Socialistične 
federativne republike Jugosla- 
vije v VI. dopolnjevanju sred- 
stev Mednarodnega združenja 
za razvoj (IDA) bo potrebno za- 
gotoviti 380 milijonov dinarjev. 
Omenjena sredstva se morajo 
zagotoviti v treh enakih letnih 
obrokih v proračunih federaci- 
je za leta 1981, 1982 in 1983. 

Ob upoštevanju načel soli- 
darnosti in v skladu s svojimi 
možnostmi Jugoslavija tudi na 
ta način prispeva k razvoju 
najmanj razvitih držav v ra- 
zvoju. 

To so temeljna stališča 
Osnutka zakona o zagotavlja- 
nju sredstev za sodelovanje 
SFRJ v VI. dopolnjevanju sred- 
stev Mednarodnega združenja 
za razvoj (IDA) - AS 313, ki ga 
je Zvezni izvršni svet poslal v 
obravnavo Skupščini SFRJ. Ta 
zakonski Osnutek bodo obrav- 
navali delegati v Zboru repu- 
blik in pokrajin. 

SREDSTVA 
MEDNARODNEGA 
ZDRUŽENJA ZA 
RAZVOJ 

Mednarodno združenje za 
razvoj je afiliacija Mednarodne 
banke za obnovo in razvoj in 
skupaj z Mednarodno finanč- 
no korporacijo (IFC) sestavlja 
celoto pod imenom »Skupina 
svetovne banke«. Združenje je 
bilo ustanovljeno leta 1960 z 
namenom, da pod ugodnejši- 
mi pogoji daje posojila naj- 
manj razvitim državam člani- 
cam, kjer narodni dohodek na 
prebivalca ne presega 375 do- 
larjev letno. 

Države članice Združenja, 
tako razvite kot države v razvo- 
ju, so dale sredstva ob usta- 
novitvi Združenja, vse od usta- 
novitve naprej pa se sredstva 
periodično dopolnjujejo s po- 
sebnimi prispevki iz proraču- 
nov držav članic. Od leta 1960 
do leta 1980 je bilo pet dopol- 
njevanj sredstev, ki so v skup- 
nem znesku dosegla 16,8 mili- 
jarde dolarjev. 

Ker najbolj revne države naj- 
bolj prizadenejo gibanja sve- 
tovnega gospodarstva, je bilo 
na letni skupščini Mednarodne 
banke in Mednarodnega mo- 
netarnega sklada septembra 
leta 1979 sproženo tudi vpra- 
šanje novega šestega dopol- 
njevanja omenjenih sredstev. 
Takrat je bilo tudi predlagano, 
naj bo prispevek razvitih držav 
tako nominalno kot realno po- 
večan v primerjavi s petim do- 
polnjevanjem sredstev. 

Resolucija, sprejeta marca 
letos, določa, da znaša višina 
sredstev šestega dopolnjeva- 
nja 12 milijard dolarjev. Ta 
znesek mora biti vplačan v treh 
obrokih od 1981. do 1983. leta. 
Vplačila so v nacionalni valuti 
države kontributorke po tečaju 
Mednarodnega monetarnega 
fonda z dne 5. oktobra 1979. 
To pomeni, da bi se realni zne- 
sek prispevka zmanjšal, če pri- 
de do padca vrednosti naro- 
dne valute. 

Na zadnjem sestanku Zdru- 
ženja, ki je bil decembra lani v 
Parizu, so se predstavniki več- 
jega števila držav zahvalili Ju- 
goslaviji za prizadevanja, da 
nudi pomoč najmanj razvitim 
državam v razvoju ter za poziti- 

ven vpliv Jugoslavije med temi 
državami. 

Delež Jugoslavije 
v sredstvih Združenja 

Jugoslavija je članica Zdru- 
ženja vse od ustanovitve. Sodi 
v tako imenovano II. skupino 
držav, ki jo sestavljajo države v 
razvoju. Zaradi tega ji tudi ni 

'potrebno obvezno sodelovati 
pri dopolnjevanju sredstev 
omenjene organizacije. Ven- 
dar pa je Jugoslavija, ob upo- 
števanju namenov Združenja 
in načel solidarnosti z najmanj 
razvitimi državami, doslej so- 
delovala v dopolnjevanju sred- 
stev Združenja s prispevki v 
skupni višini 17 milijonov do- 
larjev. 

Odločitev Jugoslavije, da so- 
deluje pri dopolnjevanju sred- 
stev Združenja, je naletelo na 
ugoden odmev med državami 
v razvoju. To potezo so ome- 
njene države ocenile kot potr- 
ditev politike solidarnosti in 
predvsem kot dokaz resnične 
želje, da bi pomagali nerazvi- 
tim. 

Mednarodna banka pričaku- 
je od Jugoslavije, da sodeluje 
pri dopolnjevanju sredstev 
Združenja, saj je naša država 
uporabnik sredstev te medna- 
rodne organizacije. Med leti 

1949 in 1979 je Jugoslavija od 
Mednarodne banke dobila 55 
posojil v skupni vrednosti 2,4 
milijarde dolarjev. Od leta 1975 
naprej pa daje banka naši dr- 
žavi vse višje zneske sredstev 
(prek 300 milijonov dolarjev). 
Dve tretjini sredstev se vlaga 
za gradnjo objektov na ob- 
močju manj razvitih republik in 
SAP Kosovo. 

S 380 milijoni dinarjev seve- 
da Jugoslavija ne bo bistveno 
prispevala k dopolnjevanju 
sredstev Združenja, vendar pa 
je zaradi ugleda, ki ga uživa 
naša država v svetu, to finanč- 
no sodelovanje politično zelo 
pomembno. Mimo tega pa so s 
tem odprte še nadaljnje mož- 
nosti za gospodarsko povezo- 
vanje s tržišči držav v razvoju. 

Na zahtevo Mednarodnega 
združenja za razvoj se omenje- 
na sredstva lahko uporabijo za 
plačevanje v dinarjih ali kon- 
vertibilnih valutah. Država čla- 
nica plačuje sredstva v nacio- 
nalni valuti, vendar mora ob- 
vezno zagotoviti konvertiranje 
teh sredstev v valute drugih 
držav. Konverzijo dinarjev v 
druge konvertibilne valute 
opravlja Narodna banka Jugo- 
slavije v breme tekočih deviz- 
nih rezerv. Sredstva pa se hra- 
nijo na posebnem računu pri 
Narodni banki Jugoslavije. 

8 
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MEDNARODNE POGODBE 

Zboljšanje socialnega položaja delavcev 

migrantov 

O S Konvencijo se države podpisnice zavezujejo, da bodo sistematično 
nadzorovale in ukrepale z namenom, da bi odpravile nelegalne migracije in kršitve 
mednarodnih sporazumov 
• Z nacionalno politiko je treba pospeševati in garantirati enak tretman in 

možnosti delavcev migrantov glede zaposlovanja, socialne varnosti, sindikalnih in 
kulturnih pravic 
• Podpisnice Konvencije se zavezujejo, da bodo vodile takšno socialno politiko, 

ki bo omogočila, da bodo imeli migranti enake pogoje kot domači delavci 

Ob izdaji Konvencije o, mi- 
gracijah v pogojih zlorabljanja 
in o zboljšanju možnosti vseh 
delavcev migrantov, junija 
1975 v Ženevi, je Mednarodna 
organizacija dela upoštevala 
potrebo, da se izogne čezmer- 
nemu nekontroliranemu ali 
nepodpiranemu povečanju mi- 
gracijskih gibanj. Emigracija 
delavcev naj poteka pod nad- 
zorstvom uradnih organov za 
zaposlovanje. Nedovoljena tr- 
govina z delovno silo je zahte- 
vala sprejem novih norm, ki 
bodo posebej namenjene od- 
pravi teh zlorab. S tem name- 
nom je bila sprejeta tudi ome- 
njena Konvencija, ki predstav- 
lja dopolnitev Konvencije o mi- 
graciji zaradi zaposlovanja iz 
leta 1949. 

Ker se z določbami Konven- 
cije izboljšuje socialni položaj 
delavcev migrantov, s spošto- 
vanjem temeljnih ljudskih pra- 
vic, z uporabo načela enakih 
možnosti in tretmana za vse 
delavce migrante in člane nji- 
hovih družin, je naša država 
podprla sprejem te Konvenci- 
je. Predlog zakona o ratifikaciji 
Konvencije je Zvezni izvršni 
svet poslal Skupščini SFRJ v 
obravnavo, za sprejetje pa sta 
enakopravno pristojna oba 
zbora. 

NADZOR NAD 
NELEGALNIMI 
MIGRACIJAMI 

S Konvencijo je določeno 
sprejemanje sistematičnega 
nadzora in ukrepov za odpravo 
nelegalnih migracij in kršitev 
mednarodnih multilateralnih 
in bilateralnih sporazumov ali 
zakonov s katerimi je urejeno 
zaposlovanje, pogiji dela in bi- 
vanje migrantov. Podpisnice 
Konvencije morajo sprejeti po- 
sebne ukrepe v nacionalnem 
merilu zaradi sodelovanja in 
izmenjave informacij v zvezi z 
migracijskimi vprašanji. V 
skladu z nacionalno zakono- 
dajo je treba sprejeti posebne 
ukrepe za učinkovito odkriva- 
nje nezakonitega zaposlovanja 
delavcev migrantov ter za utr- 
jevanje in uporabo administra- 
tivnih, državljanskih in kazen- 
skih ukrepov, vključujoč tudi 
zapor. 

V Konvenciji je določeno, da 
delavec migrant, ki izgubi za- 
poslitev, ni v nezakonitem in 
neregularnem položaju, če je 
legalno bival v določeni državi 
zaradi zaposlitve in da zaradi 
tega zoper njega ne bodo 
sprejeti ukrepi, kot je odvzem 
dovoljenja za bivanje ali dovo- 
ljenje za delo. Uživa enak tret- 

man kot domači delavci, pose- 
bej glede gotovosti zaposlitve 
(zagotovitev alternativne zapo- 
slitve ali prekvalifikacija). 

ENAKE MOŽNOSTI IN 
TRETMAN 

Podpisnice Konvencije se 
zavezujejo, da bodo z nacio- 
nalno politiko pospeševale in 
garantirale, na način, ki ustre- 
za nacionalnim razmeram in 
praksi, enake možnosti in tret- 
man glede zaposlitve in pokli- 
ca, socialne varnosti, sindikal- 
nih in kulturnih pravic, ki so 
kot delavci migranti ali njihovi 
družinski člani legalni na 
ozemlju člana Konvencije. 

Obenem se države podpisni- 
ce zavezujejo, da bodo spod- 
bujale izobraževalne progra- 
me, da bi se delavci migranti 
čim bolje seznanili s svojimi 
pravicami in obveznostmi. Pri- 
zadevati si je treba tudi za 
ohranitev nacionalne in etične 

identitete in kulturnih zvez de- 
lavca z njegovo domovino, 
vključujoč tudi možnost, da 
imajo otroci pouk v materinem 
jeziku. 

S Konvencijo je predvidena 
takšna socialna politika, ki 
omogoča delavcem, da izkori- 
stijo vse ugodnosti, ki jih imajo 
domači državljani. Zagotovljen 
je tudi enak tretman glede po- 
gojev dela. 

Po svojem splošnem pristo- 
pu k problematiki migracij na- 
ša država izpolnjuje bistvene 
pogoje za zagotovitev uporabe 
te Konvencije. Zaradi popolne 
uporabe nekaterih določb 
Konvencije bo treba nujno do- 
polniti Kazenski zakon SFRJ in 
Kazenske zakone republik in 
pokrajin. 

Do konca leta 1978 so Kon- 
vencijo ratificirale naslednje 
države: Ciper, Gvineja, Paki- 
stan, Portugalska, Kamerun in 
Gornja Volta. 

»oeooGosocoscoeooscocaoscoeaoscoosoacosoj 

Predlog zakona o ratifikaciji konvencije o migracijah v 
pogojih zlorabljanja in o zboljšanju možnosti vseh delav- 
cev migrantov 
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Odprava dvojnega obdavčevanja dohodka 

ustvarjenega v lukah 

• Odprava dvojnega obdavčevanja dohodka usvarjenega v lukah 
• Odprava davčne bariere na področju mednarodnega pomorskega prometa 

pomeni stimulacijo za ekonomsko-finančne odnose med SFRJ in LR Kitajsko 
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Med prvim zasedanjem Ju- 
goslovansko-kitajskega komi- 
teja za gospodarsko znanstve- 
no in tehnično sodelovanje, 
marca 1979 v Pekingu, je bil 
podpisan sporazum o vzaje- 
mni davčni oprostitvi dohodka 
od mednarodnega potniškega 
in blagovnega oziroma potni- 
škega in blagovnega pomor- 
skega prometa. Predlog zako- 
na o ratifikaciji tega sporazu- 
ma je Zvezni izvršni svet poslal 
Skupščini SFRJ v obravnavo in 
sprejem. Sprejetje tega zakona 
je v enakopravni pristojnosti 
obeh zborov Skupščine SFRJ. 

Osrfovni namen tega Spora- 

zuma je odprava dvojnega ob- 
davčevanja dohodka ođ oprav- 
ljanja mednarodnega potni- 
škega in blagovnega (3rprfieta. 

S Sporaz^mtirri je urejeno, 
da je dohodek, ki ga ustvarijo 
jugoslovanska podjetja od me- 
dnarodnega potniškega ali 
blagovnega pomorskega pro- 
meta v lukah LR Kitajske, 
oproščen p|ačevanja določe- 
nih kitajskih'davkov. Istočasno 
pa so kitajska podjetja, ki 
ustvarijo dohodek v lukah 
SFRJ oproščena plačevanja 
dveh jugoslovanskih davkov: 
davka od prihodka tujih oseb 

Kccccccccocoecosccocecocososoeceosoeooi 
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Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Zveznim k 
izvršnim svetom SFRJ in vlado LR Kitajske o vzajemni o 
davčni oprostitvi dohodka od mednarodnega potniškega v 
in blagovnega oziroma potniškega ali blagovnega po- X 
mbrskega prometa - AS 309 S 
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od prevoza potnikov in blaga 
in davka iz osebnega dohodka 
od samostojnega opravljanja 
gospodarske dejavnosti. 

Dohodek, ki ga ustvari fizič- 
na oseba, je nadalje določeno 
v Sporazumu, ki je državljan 
ene izmed pogodbenic na 
ozemlju druge pogodbenice v 

zvezi s poslovnimi aktivnost- 
mi, je prav tako oproščen dvoj- 
nega obdavčevanja. 

Z odpravo davčne bariere na 
področju mednarodnega po- 
morskega prometa je dana 
spodbuda ekonomsko-finanč- 
nim odnosom med SFRJ in LR 
Kitajsko. 

ANALIZ eihb 

Zaskrbljujoče naraščanje kršenja 

predpisov s področja tržišča in cen 

• Kršenje zakonitosti na tem področju narašča, posebej kadar gre za proizvodnjo 
in promet deficitarnih proizvodov 

® Rušenje enotnega jugoslovanskega trga se kaže v monopolističnem 
obnašanju, nelojalni konkurenci, špekulacijah in zapiranju trga 

® S sklepanjem navideznih samoupravnih sporazumov se brezpravno povečujejo 
cene z izogibanjem predpisov o cenah 

• V prvem polletju letos je prek 50 odstotkov kontroliranih delovnih organizacij 
kršilo predpise o kakovosti proizvodov 
• Kaznovalna politika za kršenje predpisov s področja trga in cen blaga ni enotna 

na vsem področju države 

V prvem polletju je bil okrep- 
ljen nadzor upoštevanja pred- 
pisov s področja prometa bla- 
ga, nato cen in kakovosti pro- 
izvodov in storitev. Poročila 
organov tržne inšpekcije kaže- 
jo, da kršenje zakonitosti na 
tem področju narašča, pose- 
bej kadar gre za proizvodnjo in 
promet dificitarnih proiz- 
vodov. To kaže, da je treba ta- 
kcj začeti širšo akcijo za zašči- 
to zakonitosti s strani vseh, ki 
so odgovorni za stanje na trgu, 
začenši od organizacij združe- 
nega dela, pristojnih organov v 
republikah in pokrajinah, za- 
tem zveznih organov in orga- 
nizacij, in ustreznih družbeno- 
političnih organizacij. 

Takšno mnenje je navedeno 
v Poročilu organov tržne inš- 
pekcije o izvajanju predpisov s 
področja, tržišča in cen v 
prvem polletju 1980, ki sta ga 
pripravila Zvezni sekretariat za 
tržišče in splošne gospodar- 
ske zadeve in Zvezni tržni inš- 
pektorat. Poročilo je bilo po- 
slano v razpravo delegatom 

Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. 

RUŠENJE ENOTNEGA 
JUGOSLOVANSKEGA 
TRGA 

Zvezni tržni inšpektorat je v 
prvem polletju 1980, pri tem ko 
je nadzoroval uporabo zakona 
in drugih zveznih predpisov na 
področju prometa blaga in 
storitev, opravil 290 neposre- 
dnih kontrol in 504 krat različ- 
no ukrepal. Predloženo je bilo, 
da se v postopku za gospodar- 
ski prestop odvzame proti- 
pravno ustvarjena lastninska 
korist v vrednosti 898 milijo- 
nov dinarjev. Zaradi neizpol- 
njevanja minimalnih pogojev 
kakovosti je bilo izločeno iz 
prometa blaga v vrednosti 119 
milijonov dinarjev, prepoveda- 
no pa je bilo uvoziti 6.136 ton 
kmetijskih in živilskih proiz- 
vodov. 

V istem obdobju so organi 
tržne inšpekcije v republikah 
in pokrajinah opravili 101.870 

neposrednih kontrol uporabe 
zakona in drugih predpisov na 
področju prometa blaga, cen 
in kakovosti proizvodov in 
sprejeli 19.280 raznih ukrepov. 
Predloženo je bilo, da se odv- 
zame protipravno ustvarjena 
lastninska korist oziroma razli- 
ka v ceni za okrog 195 milijo- 
nov dinarjev, blago je bilo izlo- 
čeno iz prometa zaradi neiz- 
polnjevanja predpisanih pogo- 
jev kakovosti v vrednosti okrog 
45 milijonov dinarjev. 

Pri uporabi predpisov s po- 
dročja tržišča in cen, je rečeno 
v Poročilu, so tržne inšpekcije 
ugotovile številne primere kr- 
šenja predpisov pri prometu 
blaga in storitev na enotnem 
jugoslovanskem trgu. To se 
predvsem nanaša na oblikova- 
nje cen proizvodov in storitev 
in na uporabo jugoslovanskih 

^sosocooosososoososoet 

standardov ter drugih predpi- 
sov o kakovosti. V prometu 
blaga in storitev so namreč 
prisotni pojavi rušenja enotne- 
ga jugoslovanskega trga prek 
zapiranja tržišča, monopoli- 
stično obnašanje, nelojalno 
konkurenco, špekulacije fn 
podobno. 

Pri nadzoru takšnih pojavov 
niso bili doseženi zavidljivi 
uspehi, predvsem zaradi tega, 
ker je naštete pojave težko od- 
kriti, še teže pa dokazati. Prav 
tako tiste delovne organizaci- 
je, ki so z nepravilnim obnaša- 
njem drugih organizacij na tr- 
žišču pretrpele materialno 
škodo, zelo redko prijavljajo 
tržni inšpekciji takšne primere. 
Do zdaj ni bilo primera, da,bi 
oškodovana delovna organiza- 
cija zahtevala sodno zaščito 
svojih pravic in interesov. 

»COSOOCOCOOS«J 
§ 

55 Poročilo organov tržne inšpekcije o izvajanju predpi- b 
k sov s področja tržišča in cen v prvem polletju 1980 k 
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NOVE OBLIKE 
KRŠENJA PREDPISOV 
O CENAH 

V tem obdobju so organi 
tržne inšpekcije ugotovili šte- 
vilne primere kršenja zakoni- 
tosti pri oblikovanju cen proiz- 
vodov in storitev. Razen obi- 
čajnih oblik kršenja predpisov 
o cenah (nominalno povečanje 
cen, zaračunavanje vrednosti 
za kritje stroškov prometa v re- 
lativnem namesto v absolut- 
nem znesku, zaračunavanje 
stroškov, ki jih ni), se v zad- 
njem času pojavljajo razne no- 
ve oblike kršenja teh predpi- 
sov. Le-ti posebno pridejo do 
izraza s sklepanjem navidez- 
nih samoupravnih sporazu- 
mov z različnimi imeni in z ra- 
zlično vsebino, vendar zaradi 
tega, da se brezpravno pove- 
čajo cene z izogibanjem upo- 
rabe predpisa o cenah. 

Veliko število teh samou- 
pravnih sporazumov vsebuje 
tudi stare presežene kupopro- 
dajne odnose z vgrajenimi mo- 
nopolitičnimi interesi organi- 
zacij združenega dela. Nekate- 
re med njimi s tem, da izkori- 
ščajo svoj monopolistični po- 
ložaj na trgu in obstoječe eko- 
nomske težave v državi, pogo- 
jujejo prodajo blaga ali storitve 
po znatno višjih cenah, največ- 
krat tudi dvakrat večjimi kot je 
določeno z dogovori. Opravi- 
čilo za takšne postopke so 
»specialna naročila«, »spe- 
cialna dodelava«, »oplemeni- 
tev«, »posebna kakovost« in 
podobno. 

Znani so tudi pojavi neopra- 
vičenega vročevanja denarnih 
sredstev, prodaje deviz po te- 

čaju, ki je tudi do 40 odstotkov 
višji od uradnega, pogojevanje 
pošiljanja blaga s prejšnjim 
soglasjem za povečanje cen 
zaradi nakupa in amortizacije 
orodja in podobno. Takšne 
sporazume najpogosteje 
spremlja ultimat, da bo blago 
poslano samo pod pogojem, 
če bo kupec sprejel plačilo po 
višjih cenah, če vnaprej naka- 
že potrebna sredstva ali če od- 
stopi devize. 

Zaradi takšnih pojavov pre- 
cej slabi ekonomska moč enih, 
medtem ko so druge organiza- 
cije združenega dela v izje- 
mnem položaju. To pa je tudi 
škoda za družbeno skupnost 
kot celoto, ogroženi pa so tudi 
sprejeti stabilizacijski ukrepi. 

Sklep o določanju najvišje 
ravni cen vseh proizvodov in 
storitev je bil najprej sprejet pri 
delovnih organizacijah. Poz- 
neje pa je zaradi nedosledno- 
sti pri uporabi in različnega ra- 
zlaganja prišlo do kršenja tega 
sklepa in povečanja cen proiz- 
vodov in storitev številnih pro- 
izvajalnih, trgovskih in stori- 
tvenih delovnih organizacij. 

KAKOVOST 
PROIZVODOV SE ŠE 
NAPREJ ZMANJŠUJE 

Pri nadzoru uporabe predpi- 
sov, s katerimi je urejena kako- 
vost proizvodov, so organi 
tržne inšpekcije ugotovili, da 
se intenzivnost kršenja predpi- 
sov letos v primerjavi z lanskim 
letom ni zmanjšala. Nasprot- 
no, v posameznih gospodar- 
skih panogah se kakovost pro- 
izvodov še naprej zmanjšuje. V 
prvih šestih mesecih letos je 

prek 50 odstotkov kontrolira- 
nih delovnih organizacij kršilo 
predpise o kakovosti. V zad- 
njih mesecih se je posebno 
pos'abšala kakovost v primer- 
javi z minimalno predpisano, 
povečala pa tudi prodaja pro- 
izvodov slabše kakovosti pod 
deklaracijo za višjo kakovost. 

Najpogostejša odstopanja 
od predpisanih pogojev kako- 
vosti so: zamenjava dražjih su- 
rovin s cenejšimi, prekategori- 
zacija proizvodov iz nižje v viš- 
jo kategorijo, nepreverjanje 
pogojev kakovosti (posebej pri 
proizvodnji novih proizvodov) 
in drugo. 

Pri nadzoru organizacij v zu- 
nanjetrgovinskem prometu je 
Zvezni tržni inšpektorat ugoto- 
vil, da je veliko število delovnih 
organizacij, ki niso spoštovale 
temeljnih pogodbenih obvez- 
nosti o dobavnih rokih, količini 
in kakovosti proizvodov. Veli- 
ko število delovnih organizacij 
ne spoštuje predpisov o uvozu 
opreme za potrebe naše indu- 
strije. 

NEPRAVILNOSTI PRI 
UVOZU IN IZVOZU 
KMETIJSKIH 
PROIZVODOV 

Pri nadzoru uporabe predpi- 
sov kakovosti kmetijsko-živil- 
skih proizvodov v uvozu je bilo 
pregledanih 10.748 proizvodov 
in kontrolirano več kot milijon 
in sto tisoč ton proizvodov. 
Uvoz teh proizvodov je bil v 
prvih šestih mesecih letos nižji 
za 8 odstotkov v primerjavi s 
preteklim letom. Občutno se je 
znižal uvoz živinske krme, juž- 

nega sadja in surove kave, po- 
večal pa uvoz pšenice in mesa. 

Kontrolirana je bila prav ta- 
ko tudi kakovost 118.760 ton 
kmetijskih in živilskih proiz- 
vodov, ki se izvažajo. Izvoz teh 
proizvodov je bil v prvem pol- 
letju 1980 v primerjavi z istim 
obdobjem lani večji za 16 od- 
stotkov. Naraščanje izvoza je 
pričakovati tudi v naslednjem 
obdobju in to posebej na trži- 
šče Evropske gospodarske 
skupnosti, zaradi ugodnosti, ki 
izvirajo iz novega Sporazuma, 
ki je bil sklenjen med našo dr- 
žavo in to ekonomsko skup- 
nostjo. 

S kontrolo je bilo ugotovlje- 
no, da 270 ton proizvodov pri- 
pravljenih za izvoz ni ustrezalo 
predpisani izvozni kakovosti, 
ugotovljeno je bilo tudi, da po- 
samezne organizacije ne spo- 
štujejo zakonskih oziroma do- 
govorjenih obveznosti, kar vse 
otežuje promet s tujino. 

Za preteklo obdobje, je reče- 
no v Poročilu, je značilno 
okrepljeno delo vseh inšpekcij 
pri opravljanju nadzora pri 
uporabi zakona in drugih 
predpisov s področja prometa 
blaga in storitev na enotnem 
jugoslovanskem trgu. Prav ta- 
ko se je povečala tudi aktiv- 
nost javnih tožilstev pri reševa- 
nju prijav tržnih inšpektorjev in 
je bil postopek hitrejši in učin- 
kovitejši, čeprav ne enako in- 
tenziven po republikah in po- 
krajinah. Opaziti je, da ažur- 
nost sodišč rahlo narašča, 
kaznovalna politika pa še na- 
prej ostaja precej blaga in ni 
izenačena na vsem področju 
države. 

Nujno je treba povečati učinkovitost dela 

sodišč in tožilstev pri izvajanju 

kazenskega postopka  

• V praksi jugoslovanskih pravosodnih organov že več let zaostaja reševanje 
kazenskega postopka 
• Objektivni razlogi zavlačevanja kazenskega postopka so v nerešenih 

kadrovskih problemih, neustreznih pogojih dela in pomanjkanju potrebnega števila 
tolmačev in strokovnjakov 
• Dolgotrajnost postopka pri mladoletnih osebah je pogojena s težavami, ki so 

povezane s tem, da se starši, ki so poklicani na poziv sodišča ne odzovejo in z 
neobjektivnostjo pri pričevanju 
• Skupščine družbenopolitičnih skupnosti morajo v sodelovanju s pravosodnimi 

organi preučiti vzroke, ki pripeljejo do zaostajanja pri reševanju kazenskega 
postopka 

poročevalec 45 



^eccocococooosoeoscceosccoeoseesocooeoec^ 
0 Analiza trajanja kazenskega postopka v praksi jugo- o 
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Kazenski postopek v praksi 
jugoslovanskih pravosodnih 
organov traja relativno dolgo. 
Razlogi za to so številni in raz- 
novrstni. Največkrat gre za te- 
žave, ki so posledica določe- 
nih slabosti pri delu sodišč in 
javnih tožilstev, pa tudi pri de- 
lu in obnašanju drugih subjek- 
tov, ki posredno ali neposre- 
dno sodelujejo v kazenskem 
postopku. 

To je ena od ocen v Analizi 
trajanja kazenskega postopka 
v praksi jugoslovanskih pravo- 
sodnik organov, ki jo je Zvezni 
izvršni svet poslal v obravnavo 
Skupščini SFRJ. Analizo je pri- 
pravil Zvezni sekretariat za 
pravosodje in organizacijo 
zvezne uprave. 

ZAOSTAJANJE PRI 
REŠEVANJU 
KAZENSKEGA 
POSTOPKA 

Statistični podatki kažejo, 
da v naši državi že več let zao- 
staja reševanje kazenskega 
postopka. Ta problem je bil 
stalno v središču pozornosti 
pravosodnih organov in druž- 
benopolitičnih skupnosti - od 
občine od federacije. Iskane 
so bile rešitve in sprejeti so bili 
ustrezni ukrepi za odpravo 
zaznanih slabosti na tem po- 
dročju. Izvedene so bile dolo- 
čene spremembe v Zakonu o 
kazenskem postopku, namen 
katerih je bil pospešitev kazen- 
skega postopka. Rezultati so 
bili pozitivni, vendar pa ne za- 
dostni. 

V zadnjih petih letih se giblje 
število oseb, zoper katere je 
končan predhodni postopek 
približno 145.000 do 220.000 
na leto zoper polnoletnike in 
približno 12.000 do 15.000 zo- 
per mladoletnike. 

Podatki o končanem pred- 
hodnem postopku zoper pol- 
noletne osebe kažejo, da v 
zvezi s 30 odstotki ovadenih 
oseb predhodni postopek traja 
več kot 4 mesece, oziroma za 
približno 20 odstotkov več kot 
šest mesecev, za približno 8 
odstotkov pa celo več kot leto 
dni. Pri mladoletniški delink- 
venci traja predhodni posto- 

pek v 45 odstotkih primerov 
več kot štiri mesece. 

Podatki, ki so nam na razpo- 
lago, kažejo, da traja kazenski 
postopek zoper polnoletne več 
kot šest mesecev v približno 57 
odstotkih primerov oziroma, 
da traja celo več kot leto dni v 

„približno 33 odstotkov prime- 
rov. Ta problem je navzoč v 
vseh republikah in pokrajinah, 
zlasti v SAP Kosovo (v 70 od- 
stotkov primerov traja kazen- 
ski postopek več kot leto dni). 
Problem dolžine trajanja ka- 
zenskega postopka je tudi ka- 
dar gre za prestopke mladolet- 
nikov (v 40 odstotkih primerov 
traja kazenski postopek več 
kot štiri mesece). 

OBJEKTIVNI IN 
SUBJEKTIVNI 
RAZLOGI 

Sodišča in javna tožilstva 
menijo, da so razlogi za dolgo- 
trajnost kazenskega postopka 
s stališča njihovih možnosti za 
odpravo določenih težav v naj- 
več primerih upravičeni. Ven- 
dar pa poudarjajo tudi dejstvo, 
da do pojava dolgotrajnosti 
kazenskega postopka največ- 
krat pride tudi zaradi določe- 
nih slabosti pri njihovem delu. 
Eden najpogostejših razlogov, 
kot je poudarjeno v Analizi, je 
pomanjkanje potrebnih izve- 
dencev v kazenski proceduri. 
Nerešeni problemi kadrovske 
politike, neustrezni pogoji dela 
in pomanjkanje potrebnega 
števila tolmačev je prav tako 
prispevalo k počasnosti v ka- 
zenskem postopku. 

Subjektivni razlogi za dolgo- 
trajnost kazenskega postopka 
so povezani z delom sodišč in 
tožilstev. Eden glavnih razlo- 
gov, je, da v mnogih sodiščih 
delajo sodniki, ki nimajo do- 
volj izkušenj. Razen tega je 
premajhno tudi osebno priza- 
devanje določenega števila so- 
dnikov, nepravočasno in ne- 
strokovne izvedeni ogledi, 
včasih pa se tudi nestrokovno 
izvaja preiskava. 

Najpogostejši subjektivni ra- 
zlogi za dolgotrajnost kazen- 
skega postopka ki zadevajo 
javna tožilstva, so v nepravo- 

časnem oziroma nestrokov- 
nem ogledu, nezadostne iz- 
kušnje določenega dela javnih 
tožilcev in pomanjkanje sode- 
lovanja med javnimi tožilstvi in 
drugimi družbenimi subjekti. 
Razen tega nekvalitetno pri- 
pravljene obtožnice in nekvali- 
tetno zastopanje obtožnice za- 
vira kazenski postopek. 

Med ostalimi vzroki, ki pri- 
spevajo k dolgotrajnosti ka- 
zenskega postopka je tudi dej- 
stvo, da se stranke in priče na 
vabilo sodišča ali javnega to- 
žilstva ne odzivajo. 

NEPOPOLNOST 
PODATKOV 

Glavni in najpogostejši ra- 
zlogi za dolgotrajnost posa- 
meznih faz od prejema kazen- 
ske ovadbe do vložitve zahteve 
za izvedbo preiskave oziroma 
do neposredne obtožnice so 
nepopolnost podatkov v ka- 
zenskih ovadbah, nezadostno 
število javnih tožilcev, kot tudi 
problemi, ki so povezani z me- 
dicinsko in drugo dokumenta- 
cijo. 

Preiskave je najpogosteje 
dolgotrajna zaradi problema 
izvedeništva, ker se priče in 
stranka na vabilo sodišča ne 
odzovejo, in nezadostno števi- 
lo sodnikov. Preiskava je dol- 
gotrajna zaradi istih ali podob- 
nih razlogov. 

Zaradi zahtevnosti in obsež- 
nosti posameznih zadev, neza- 
dostne izkušnje in neustrezne 
gmotne stimulacije se zavlaču- 
je, kot je poudarjeno v Analizi, 
z izdelavo sodbe. 

Vzroki dolgotrajnosti po- 
stopka glede na različne zna- 
čilnosti posameznih skupin 
kaznivih dejanj so različni. Ta- 
ko je dolgotrajnost postopka v 
zvezi s kaznivimi dejanji zoper 
življenje in telo predvsem zara- 
di tega, ker se stranke in priče 
ne odzivajo vabilu sodišča. Ka- 
zenski postopek v zvezi s kaz- 
nivimi dejanji zoper samou- 
pravljanje je prav tako dolgo- 
trajen zaradi nepopolnosti po- 
datkov v kazenskih ovadbah. 
Kot najizrazitejši razlog za dol- 
gotrajnost kazenskega po- 
stopka v zvezi s kaznivimi de- 
janji zoper splošno varnost in 
premoženje ter zoper varnost 
javnega prometa je naveden 
problem v zvezi z izvedeniš- 
tvom. 

SPECIFIČNOST 
KAZENSKEGA 
POSTOPKA ZOPER 
MLADOLETNIKE 

Dolgotrajnost postopka zo- 
per mladoletnike je pogojena, 
kot je poudarjeno v Analizi, 
poleg naštetih subjektivnih in 
objektivnih razlogov, še z vrsto 
specifičnosti, ki so značilne za 
te prestopke. Posebeje je pou- 
darjena vloga staršev mlado- 
letnika, ki jih je treba zaslišati. 
Problem je tudi v tem, da se 
starši ne odzivajo na vabilo so- 
dišča, pa tudi, da so neobjek- 
tivni pri pričevanju. 

Neustrezno je tudi sodelova- 
nje pravosodnih organov z 
mladoletniki, njihovimi starši 
in šolami. Izrazit je tudi pro- 
blem nerešenih vprašanj pri- 
stojnosti ' v postopku zoper 
mladoletnike in kratki roki za 
opravljanje posameznih pro- 
cesnih dejanj. 

V posebno skupino specifič- 
nih razlogov za dolgotrajnost 
kazenskega postopka zoper 
mladoletnike je moč uvrstiti 
določene probleme, ki so po 
svoji naravi v glavnem slabosti 
pri delu pravosodnih organov, 
kar se kaže v določenem pod- 
cenjevanju zadev v zvezi z mla- 
doletniki. 

POVEČATI 
UČINKOVITOST 
PRAVOSODNIH 
ORGANOV 

Da bi bil kazenski postopek 
kot pomembni aspekt oprav- 
ljanja pravosodne funkcije ra- 
zumljivo dolg, je treba poveča- 
ti učinkovitost dela pravoso- 
dnih organov. V ta namen je na 
koncu-Analize predlog, da pri- 
stojne družbenopolitične 
skupnosti, v sodelovanju s 
pravosodnimi organi obravna- 
vajo vzroke, ki vplivajo na tra- 
jane kazenskega postopka. 

S svoje strani pa morajo pra- 
vosodni organi v okviru svojih 
pristojnosti obravnavati in 
analizirati vse tisto, kar vpliva 
na trajanje kazenskega po- 
stopka in na učinkovitost nji- 
hovega dela v zvezi s temi za- 
devami. 

Posebno pozornost je treba 
posvetiti kadrovskim proble- 
mom in strokovnemu izpopol- 
njevanju nosilcev pravosodnih 
funkcij. 
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Deficitarno financiranje federacije se 

lahko le postopno zmanjšuje 

@ Deficit v proračunu federacije je v večji meri posledica nestabilnih 
gospodarskih gibanj in inflacije, strukture in načina oblikovanja odhodkov 
proračuna^ v manjši meri pa nanj vpliva izvajanje omenjenega Zakona 

® Angažiranje primarne emisije za pokritje deficita v proračunu povzroča 
nesorazmerja v blagovnodenarnih odnosih 
• Nepokrite obveznosti proračuna bodo prenešene v prihodnji srednjeročni plan 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ Poročilo o 
izvajanju Zakona o financira- 
nju federacije, ki ga bodo 
skupščinska delovna telesa 
obravnavala med bližnjo raz- 
pravo o spremembah v siste- 
mu financiranja federacije. 

Zakon o financiranju federa- 
cije se uporablja od začetka 
leta 1978. Sistem, uveljavljen z 
omejenim Zakonom, izhaja |z 
načel skupnosti, potreb in in- 
teresov vseh republik in pokra- 
jin, solidarnosti in vzajemnosti 
vseh narodov in narodnosti pri 
uresničevanju funkcije federa- 
cije kot splošnega družbenega 
interesa. Zaradi tega republike 
in pokrajine najbolj neposre- 
dno odločajo o obsegu sred- 
stev za financiranje funkcij fe- 
deracije in nadzorujejo vsa ra- 
zmerja pri financiranju funkcij 
ter skupnih potreb in interesov 
v federaciji. 

FINANCIRANJE 
DOLOČENIH FUNKCIJ 
FEDERACIJE 

Z uveljavitvijo novega siste- 
ma je federacija praktično iz- 
gubila prejšnjo fiskalno in fi- 
nančno suverenost, saj kot 
družbenopolitična skupnost 
ne more samostojno določati 
virov prihodkov In tudi ne po- 
treb, ki niso plod skupnih inte- 
resov republik in pokrajin. Za- 
kon poudarja bistvo jugoslo- 
vanskega finančnega federali- 
zma, določenega z Ustavo 
SFRJ. 

Z Ustavo določene funkcije 
federacije se financirajo s 
sredstvi, ki se zagotavljajo kot 
izvirni prihodki federacije, in s 
sredstvi iz prispevkov republik 
in avtonomnih pokrajin. 

Poročilo opozarja, da se ce- 
loten obseg odhodkov za te- 
meljne funkcije federacije do- 
loča v skladu s politiko, dogo- 
vorjeno v Družbenem planu 
Jugoslavije, in na temelju po- 
sebnih zveznih zakonov (o fi- 
nanciranju v JLA, o dopolnil- 
nem financiranju družbenih in 

drugih služb v gospodarsko 
manj razvitih republikah in 
SAP Kosovo, o financiranju te- 
meljnih pravic borcev, voja- 
ških vojnih invalidov in družin 
padlih borcev, o dopolnilnem 
financiranju pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja voja- 
ških zavarovancev in njihovih 
družin ter podobno). 

Za uresničevanje z Ustavo 
določenih funkcij federacija s 
proračunom zagotavlja sred- 
stva za: financiranje JLA in 
drugih potreb ljudske obram- 
be iz pristojnosti federacije, za 
delo organov federacije, do- 
polnilno financiranje družbe- 
nih in drugih služb v republi- 
kah in pokrajinah, ki jih te ne 
zmorejo samostojno financira- 
ti, za zagotavljanje temeljnih 
pravic borcev, vojaških vojnih 
invalidov in družin padlih bor- 
cev, dopolnilno financiranje 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja vojaških zavaro- 
vancev in njihovih družin, za 
oblikovanje potrebnih blagov- 
nih in finančnih rezerv federa- 
cije, izpolnjevanje obveznosti 
po mednarodnih pogodbah, 
sporazumih in konvencijah, iz- 
polnjevanje obveznosti federa- 
cije za notranja in tuja posojila 
in kredite, ki jih je najela fede- 
racija, kakor tudi za financira- 
nje določenih nalog družbeno- 
političnih in družbenih organi- 
zacij, ki so pomembne za ure- 
sničevanje funkcije federacije. 

AVTOMATIZEM PRI 
FINANCIRANJU 
TEMELJNIH FUNKCIJ 

Skupna značilnost vseh teh 
dohodkov proračuna federaci- 
je, gledano s stališča sistema 
financiranja, da omenjeni Za- 
kon vnaprej kvantitativno ne 
določa izhodišča, ki bi bil te- 
melj za določanje posameznih 
bilanc federacije. Vsa kvantita- 
tivna izhodišča so predpisana 
v drugih zakonih ali družbe- 
nem planu. Dajansko to pome- 
ni, da se najpomembnejše 
funkcije federacije določajo z 

'avtomatičnim predpisovanjem 
procentualnega zneska sred- 
stev iz družbenega proizvoda 
oziroma narodnega dohodka. 

Ko Poročilo analizira dose- 
danje izvajanje Zakola o fi- 
nanciranju federacije poudar- 
ja, da so vsekakor temeljne po- 
stavke tega sistema usklajene 
s temeljnimi ustavnimi oprede- 
litvami. Sistem omogoča, pravi 
Poročilo, stabilne vire financi- 
ranja najpomembnejših sploš- 
nih družbenih funkcij in skup- 
nih potreb ter interesov repu- 
blik in pokrajin. 

Zaradi tega se lahko mate- 
rialno bilančni problemi, ki se 
pojavljajo pri financiranju fe- 
deracije, le v manjši meri rešijo 
z morebitnimi spremembami 
in dopolnitvami sistema finan- 
ciranja federacije. Hkrati pa 
Poročilo opozarja, da se mora- 
jo vsa odprta vprašanja reše- 
vati v družbenih planih, dogo- 
vorih in zakonih, ki podrobne- 
je tudi kvantitativno opredelju- 
jejo pravice posameznih upo- 
rabnikov propračunskih sred- 
stev. To seveda zahteva, da bo 
potrebno, poleg preučitve po- 
sameznih določb Zakona o fi- 
nanciranju federacije, opraviti 
tudi revizijo vseh drugih zako- 
nov, ki proračunu federacije 
nalagajo posamezne obvezno- 
sti. Kajti le na ta način bo mor- 
da mogoče zmanjšati splošno 
porabo na ravni federacije. 

Poročilo nadalje omenja, da 
težave, s katerimi se v zadnjih 
letih spopada proračun fede- 
racije, le v manjši meri izhajajo 
iz določb Zakona o financira- 
nju federacije, saj so v bistvu 
posledica nestabilnih gospo- 
darskih gibanj in visoke stop- 
nje inflacije. 

Poročilo posebej opozarja, 
da se je v tekočem srednjeroč- 
nem obdobju povečal delež 
proračuna federacije v družeb- 
nem proizvodu in narodnem 
dohodku. To se je zgodilo za- 

radi tega, ker so se leta kopiči- 
le neporavnane obveznosti 
proračuna njegovim uporabni- 
kom. Ker se z družbenim pla- 
nom in zakonom vnaprej za 
daljše obdobje, določajo posa- 
mezni odhodki federacije (nji- 
hov obseg je vezan na kazalce, 
oblikovane po gibanju nomi- 
nalnega družbenega proiz- 
voda oziroma narodnega do- 
hodka), je praktično pvosem 
nemogoče (tudi zaradi poznej- 
ših obračunov in podaljšanega 
proračunskega leta) zagotovi- 
ti, da bi proračunska poraba 
federacije naraščala počasne- 
je od rasti družbenega proiz- 
voda, čeprav je bila to ena od 
temeljnih zahtev sedanjega 
srednjeročnega plana. 

Na obseg deficitarnega fi- 
nanciranja proračuna posebej 
vpliva struktura odhodkov in 
način njihovega oblikovanja. 
Največji del odhodkov prora- 
čuna je odvisen od nominalnih 
gibanj v gospodarstvu in od 
obsega narodnega dohodka, 
družbenega proizvoda, ustvar- 
jenih osebnih dohodkov, živ- 
ljenjskih stroškov, gibanja cen 
in podobno. 

V strukturi odhodkov prora- 
čuna federacije zavzemajo 
praktično 99 odstotkov vseh 
odhodkov tiste obveznosti, ki 
jih določajo drugi zakoni in ak- 
ti. V takem položaju pa so 
možnosti za morebitno zmanj- 
ševanje odhodkov in bistve- 
nejše vplivanje na zmanjševa- 
nje obsega deficitarnega fi- 
nanciranja razmeroma maj- 
hne. Zaradi tega Poročilo ugo- 
tavlja, da moramo še naprej ra- 
čunati z deficitarnim financira- 
njem v proračunu. 

OBVEZNOSTI 
REPUBLIK IN 
POKRAJIN 

Kot je znano, republike in 
pokrajini nepravočasno porav- 
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navajo svoje proračunske ob- 
veznosti, kar je eden od vzro- 
kov njegovega deficita. Od leta 
1973, ko je uveljavljen prispe- 
vek republik in pokrajin, so te 
poravnavale večji del svojih 
obveznosti. Za pokritje preo- 
stalega dela pa so bila uporab- 
ljena sredstva primarne emisi- 
je in sredstva, dobljena s pro- 
dajo obveznic federacije. 

Zaradi tega Poročilo pou- 
darja, da v tem srednjeročnem 
obdobju niso bila dovolj velika 
fiskalna prizadevanja republik 
in pokrajin, da bi poravnale 
svoje obveznosti do proračuna 
federacije. To dokazuje tudi 
podatek, da v vsem omenje- 
nem obdobju upada delež pri- 
spevkov proračunu, ustvarjen 
s temeljnim prometnim dav- 
kom. S tem pa je seveda razšir- 
jen prostor za večjo proračun- 
sko porabo v republikah in po- 
krajinah. 

Na tem področju je položaj v 
posameznih republikah in po- 
krajinah različen zaradi tega, 
ker je različna tudi stopnja ra- 

sti temeljnega prometnega 
'davka. V SR Sloveniji in SAP 
Vojvodini na primer ves 
ustvarjeni prometni davek ne 
bo zadostoval za pokritje ob- 
veznosti do proračuna federa- 
cije, medtem ko v nekaterih 
drugih republikah ostajajo ce- 
lo znatna sredstva za porabo. 

Proračunski deficit federaci- 
je je skoraj reden pojav v vrsti 
let, njegovo pokrivanje z di- 
rektnim zadolževanjem fede- 
racije pri Narodni banki Jugo- 
slavije pa je postalo že pravilo. 
Po tej ugotovitvi Poročilo do- 
daja, da se deficitarno financi- 
ranje pojavlja tudi v razvitih dr- 
žavah, vendar ta problem rešu- 
jejo drugače - iz ustvarjene 
akumulacije, z razpisom dr- 
žavnih vrednostnih papirjev, ki 
jih centralna banka lahko ku- 
puje od drugih sektorjev in po- 
tem prodaja, odvisno od tre- 
nutnega položaja. 

Angažiranje velikega dela 
primarne emisije denarja (prek 

50 odstotkov) za pokritje defi- 
cita v proračunu federacije 
onemogoča Narodni banki Ju- 
goslavije, da bi učinkovito iz- 
polnjevala svojo temeljno 
ustavno funkcijo: urejala koli- 
čino denarja v obtoku in zago- 
tavljala likvidnost plačevanja. 

Potrebno je seveda upošte- 
vati, da je zelo težko naenkrat 
dokončno prekiniti angažira- 
nje primarne emisije za potre- 
be financiranja federacije. Za- 
to Zvezni izvršni svet v tem Po- 
ročilu meni, da bi morali, sku- 
paj z družbenim planom razvo- 
ja za prihodnje srednjeročno 
obdobje, nujno določiti tudi 
bilance federacije za to ob- 
dobje. Skladno s tem naj bi 
določili še program zmanjša- 
nja deficitarnega financiranja 
federacije z jasno zahtevo, da 
bi konec tega srednjeročnega 
plana dokončno ukinili anga- 
žiranje primarne emisije za fi- 
nanciranje federacije. Le v iz- 
jemnih primerih in okolišči- 
nah, kakor to že določajo ve- 
ljavni predpisi, bi bilo mogoče 

angažirati primarno emisijo. O 
tem pa bi morala Skupščina 
SFRJ sprejeti poseben zakon. 

Poročilo spominja, da so se 
v zadnjih letih nakopičile ne- 
poravnane obveznosti prora- 
čuna federacije do njegovih 
uporabnikov. Posebej to velja 
za JLA in gospodarsko manj 
razvite republike in SAP Koso- 
vo. Večji del teh obveznosti bi 
moral proračun poravnati pri- 
hodnje leto. Seveda bi bila po- 
tem stopnja rasti celotnega 
obsega odhodkov v proračunu 
federacije za leto 1981 precej 
večja od stopnje rasti družbe- 
nega proizvoda. To pa je na- 
sprotno s temeljno opredelitvi- 
jo Družbenega plana, ki zahte- 
va, naj odhodki proračuna na- 
raščajo počasneje od rasti 
družbenega proizvoda. 

Zaradi tega je bilo tudi pre- 
dvideno, ko se je sprejemala 
Resolucija za leto 1980, da se 
neporavnane obveznosti iz te- 
kočega srednjeročnega plana 
poravnajo v prihodnjem ob- 
dobju. 

SPREJETI ZAKONI 

Na seji 30. septembra so de- 
legati Zveznega zbora sprejeli 
naslednje zakone: 

Zakon o pravicah in dolžno- 
stih zveznih organov glede 
sredstev v družbeni lastnini, 
ki Jih uporabljajo (AS 144), s 
katerim je prvič in na enotnih 
temeljih urejena uporaba, 
upravljanje in razpolaganje z 
družbenimi sredstvi, ki jih upo- 
rabljajo zvezni organi. Določe- 
ne so njihove pravice in dolž- 
nosti glede ekonomične, ra- 
cionalne in namenske porabe 
sredstev v družbeni lastnini. 
Federacija lahko uporablja, 
upravlja in razpolaga samo s 
tistimi družbenimi sredstvi, ki 
so materialna osnova dela 
zveznih organov in uresniče- 
vanja njihovih funkcij. 

Zakon o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o dajanju 
zdravil v promet (AS 186) s 
katerim je zagotovljen učinko- 
vit nadzor nad prometom z 
zdravili; to delo bodo namesto 

zveznih opravljali pristojni re- 
publiški in pokrajinski organi; 
organizacije združenega dela, 
ki proizvajajo ali uvažajo zdra- 
vila, pa bodo nosile stroške 
odobritve ali če bodo zdravila 
vzeta iz prometa. 

Zakon o gibanju in bivanju 
tujcev (AS 194); točneje dolo- 
ča kategorije tujcev, ki lahko 
dobijo turistične dovolilnice in 
na podlagi katerih dokumen- 
tov. Tako je rečeno, da je turi- 
stično dovolilnico za vstop v 
Jugoslavijo mogoče izdati na 
mejnem prehodu tujcu na 
podlagi nacionalnega potnega 
lista ali nacionalne osebne iz- 
kaznice. Turističnih dovolilnic 
ne bodo več izdajali na podlagi 
drugih dokumentov, kot so 
vozniško dovoljenje članske 
izkaznice in podobno. Tujcem, 
ki jim je priznana pravica azila, 
je zagotovljeno nujno stanova- 
nje, materialna preskrbitev in 
zdravstveno varstvo. 

Zakon o carinski službi (AS 
143) podrobneje ureja vpraša- 
nja organizacije in delovnega 
področja carinske službe, obli- 
ke uresničevanja samouprav- 
nih pravic, obveznosti in odgo- 
vornosti delavcev, pristojnosti, 
medsebojne odnose, področje 
pridobivanja in razporejanja 
dohodka, kar bo prispevalo, da 
bo Služba učinkovitejša. Cari- 
narnice bodo ustanovljene 
tam, kjer to zahteva obseg bla- 
govne menjave s tujino ali pot- 
niški promet, osebe, ki so sta- 
rejše kot 30 let, pa ne morejo 
skleniti delovnega razmerja pri 
zadevah carinskega nadzora 
ali kontrole potniškega prome- 
ta na mejnem prehodu, je prav 
tako ureieno s tem Zakonom. 

Zakn o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o Programu 
integracije skupnih služb za 
vodenje civilnih in vojaških 
letal v obdobju od leta 1977 
do 1981 in Program moderni- 

zacije skupnih služb za vode- 
nje civilnih in vojaških letal v 
obdobju od leta 1976 do 1981 
(AS 226), s katerim je med dru- 
gim predviden boljši razpored 
radio-navigacijskih sredstev, 
opravljene pa bodo tudi dolo- 
čene prilagoditve integrirane- 
ga sistema kontrole letenja se- 
danjim potrebam. 
Po skrajšanem postopku so 
delegati sprejeli: 

Zakon o spremembi Zakona 
o prehajanju državne meje in 
gibanju v obmejnem pasu (AS 
298); s to manjšo spremembo, 
za križarjenje in zadrževanje v 
obalnem morju SFRJ za tuje 
jahte in čolne, ki so namenjeni 
razvedrilu in športu, in ki v na- 
šo državo pridejo po kopnem, 
dovoljenje izdaja pristojni or- 
gan v luki oziroma pristanišču, 
ki je odprto za promet, ne pa 
organ v pristanišču oziroma 
luki, ki je odprta za mednaro- 
dni promet. 

Izdalata Skupščina SR Slovani)« In Skupščina SFRJ • Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Ludvik Golob (predsednik), Marko Herman, Anton 
Komar dr France Petrlč Franjo Turk, Drago Vreanlk, Erika Vrhunec, Janez Zaje In Marl|an Gogala - Odgovorni urednik: Marl|an Gogala - N**'°vur»dn,*tw"- 
SR Slovenije, L|ubl|ana, ŠubICeva 1, telefon (061) 22-741 • Uredniški odbor glaalla Skupščine SFR^VukašIn MIČunovIČ (predaedntkl. Marlla Bakatovaka^MUa 
Rudi Bregar, Fazll Kajtazl, Hldžet Ramadani, Edina Rešldovlč, Marija Romlč-Sfcenderovlč, Milka Ščepanovlč, Krate ĆalovakldrPetar V«)ov^, Mdiovtt n 
Teodor OIIĆ - Glavni In odgovorni urednik: Teodor Ollč - Naalov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Markaa I Engelsa 13, telefon (011)334-149 •TlakCaPO«o 
^M ^aamezneg. Izvoda 5 din - Latna naročnina 120 din - Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, LJubljana, 50100-845-50204 - Naročnln.ke zadeve: telefon (061) 20-596 


	ZAČETNE STRANI
	NADALJNJI RAZVOJ družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje
	PREGLED SEDANJE UREDITVE IN STANJA družbenoekonomskih odnosov ter organiziranosti v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje
	MOŽNOSTI ZA UGOTAVLJANJE dela dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti za pridobivanje dohodka, pri opravljanju dejavnosti, za katere so ustanovljene SIS materialne proizvodnje
	PREGLED NEKATERIH VRST PRIHODKOV v okviru samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje in njihova razporeditev v letih 1976, 1977, 1978, 1979 in v obdobju od 1. - VI. 1980
	ZAGOTAVLJANJE izpolnjevanja samoupravnih sporazumov

