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MNENJA IN PREDLOGI 

Republiškega družbenega sveta za gospodarski razvoj 

in ekonomsko politiko ob odprtih sistemskih vprašanjih 

ob izhodiščih za pripravo zakona o načinu 

zagotavljanja sredstev SR Slovenije za pospeševanje 

razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP 

Kosova 

Republiški družbeni svet za gospodarski razvoj in ekonom- 
sko politiko je o navedenih vprašanjih razpravljal na pobudo 
Republiškega komiteja za družbeno planiranje, ki pripravlja 
ustrezen republiški zakon ter na podlagi enakega sklepa 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Za obravnavo na seji sveta je bilo svetu predloženo gradivo 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in sicer: 

- izhodišča za pripravo zakona o načinu zagotavljanja 
sredstev SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in AP Kosova; 

- kratek povzetek odprtih sistemskih vprašanj zagotavlja- 
nja sredstev v SR Sloveniji za pospeševanje razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik in AP Kosova. 

Na seji sveta je delegat Ljubljanske banke - Združene 
banke predložil pismeno zabeležko z delovnega sestanka v 
Ljubljanski banki z dne 10. 5. 1981. 

Po dodatni obrazložitvi predstavnika Republiškega komi- 
teja za družbeno planiranje, je kot prvi razpravljalec podal 
stališča Zbornice njen delegat. 

Svet je v poglobljeni razpravi pretresel predloženo gradivo 
in informaciji ter v načelu podprl predložena izhodišča za 
pripravo zakona, ki jih je predložil Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. 

Razprava o načinu zbiranja sredstev za gospodarsko manj 
razvite republike in AP Kosovo, določitev osnov in virov za 
prispevke, bi bila lahko kvalitetnejša, če bi razpolagali z 
ustrezno, poglobljeno analizo načina zbiranja sredstev, ki je 
bil dosedaj v veljavi. Na seji je bilo opozorjeno na nekatere 
slabosti dosedanjega sistema, ki je temeljil na poslovnem 
skladu kot osnovi za prispevek posamezne temeljne organiza- 
cije združenega dela. Ni nobenega dvoma, da v vsakem pri- 
meru prispevek bremeni akumulacijo TOZD, ne glede na to 
kako je obveznost razporejena. Novo kvaliteto bi predstavljala 
uveljavitev načela, da bolj akumulativne organizacije združe- 
nega dela prispevajo tudi večja sredstva, obveznost pa v 
nobenem primeru ne bi smela biti večja od ustvarjene akumu- 
lacije. Večinsko mnenje na seji je bilo, da ima vsaka od osnov 

določene slabosti. Uveljavitev akumulacije TOZD kot osnove 
bi zahtevala daljše priprave in prehodno obdobje, vsled česar 
bi v sedanjem trenutku vnesli le tiste Spremembe, ki predstav- 
ljajo kvalitetno dopolnitev sedanjega instrumentarija. V tem 
smislu bi kot osnovo za prispevek zadržali poslovni sklad, 
vendar bi skozi diferencirane stopnje uveljavili kriterije aku- 
mulacijske sposobnosti, razvojni kriterij in sistem olajšav za 
določene dejavnosti, ki so primarnega značaja (energetika, 
deli kmetijstva, promet in podobno) ter za izvoz. Ves tak 
diferenciran pristop bi moral sistem razporeditve obveznosti 
republike postopoma približevati sistemu obremenjevanja 
akumulacije TOZD. 

Ob razpravi o združevanju sredstev organizacij združenega 
dela za skupne naložbe z organizacijami v gospodarstvu manj 
razvitih republik in AP Kosova, je bil že uvodoma poudarjen 
izreden pomen, ki ga ima združevanje sredstev za uveljavlja- 
nje novih družbeno ekonomskih odnosov ter hitrejšega in 
kvalitetnejšega razvoja gospodarsko manj razvitih področij. 

Pri sprejemanju republiškega zakona je treba dosledno 
spoštovati načelo, da so nosilci obveznosti in združevanja 
sredstev, temeljne organizacije združenega dela, katerih de- 
lavci so edini pristojni, da odločajo o namenih svojih sredstev. 
Kakršnekoli rešitve, ki bi imele za posledico oblikovanje 
sklada na ravni republike zato ne pridejo v poštev. 

Praktično bi zakonska ureditev, ki bi vnesla v to področje 
obvezno združevanje sredstev za ta namen, po mnenju neka- 
terih udeležencev v delu sveta, nudila realnejšo podlago za 
bolje organizirano aktivnost na tem področju. Vendar je - po 
mnenju drugih udeležencev v delu sveta - združevanje sred- 
stev za skupna vlaganja y nezadostno razvitih republikah in 
AP Kosovu umestno le na podlagi neposrednih odločitev 
delavcev v TOZD, ki s takimi odločitvami sami prevzemajo tudi 
vse posledice in odgovornosti. 

Velika razdrobljenost sredstev in veliko število obveznikov 
pa istočasno narekuje, da se predvidijo vse potrebne organi- 
zacijske oblike in aktivnosti, ki bi omogočale, da se to stanje 
preseže na samoupravni način. , 

Pri aktivnosti in usmerjanju samoupravnih povezav med 



OZD ima izredno odgovornost in nalogo Gospodarska zbor- 
nica in njena združenja. Po mnenju sveta so to tiste oblike 
organiziranosti združenega dela, ki naj s svojo aktivnostjo 
pokrenejo proces združevanja sredstev s tem, da: 

- ugotavljajo razvojne prednosti, pri katerih naj bi se uve- 
ljavilo načelo skupnih naložb in vzpostavila trajna dohod- 
kovna povezanost. Pri tem pa gre za obojestranski dolgoročni 
interes, tako pri vzpostavljanju trajnejših blagovnih tokov, 
organiziranju izvoza in ugotavljanju skupnih rezultatov poslo- 
vanja; 

- začnejo skupno z bankami strokovne obdelave projektov, 
ki so obojestransko zanimivi in odgovorno opredele interesne 
kroge za povezovanje; 

- pomagajo organizacijam združenega dela, da s skupnimi 
analizami ugotove in določijo organizacijo združenega dela - 
osnovnega nosilca skupne naložbe, ki naj bo pobudnik sa- 
moupravnega sporazuma o združevanju dela in sredstev z 
drugimi organizacijami; 

- nudijo pomoč pri sestavi samoupravnih sporazumov med 
organizacijami združenega dela, ki imajo neposredni aH po- 
sredni interes za realizacijo skupne naložbe, kakor tudi tu- 
stim, ki bi v taki naložbi združile svoja sredstva na osnovi 
kreditnega odnosa. 

Svet je posebej opozoril na vlogo bank pri realizaciji zdru- 
ževanja sredstev, tako glede strokovno - tehnične pomoči, 
kakor tudi pomoči pri premagovanju raznih časovnih razlik v 
prilivu sredstev ter vzpodbujanju združevanja tudi z drugimi 
olajšavami, ki bi jih vnesli v dokumente o politiki bank. Zdru- 
ževanje sredstev z manj razvitimi področji bi moralo postati 
sestavni del planov bank tako srednjeročnih kot letnih. Orga- 
nizacijam združenega dela, ki so obvezniki združevanja sred- 
stev, pa je treba omogočiti, da lahko združujejo 100% znesek 
svoje obveznosti in ne samo 50%. 

Svet je v razpravi ugotovil, da je v celotni problematiki še 
veliko odprtih vprašanj, ki so vezana tako na dinamiko vplače- 
vanja obveznosti do sklada ali prek združevanja sredstev, 
kakor tudi na čas, ki je potreben za realizacijo določenih 
programov. Zaradi tega bi se kazalo zavzemati za take rešitve, 
ki bi omogočile, da se obveznost Slovenije, tako do sklada, 
kakor po združevanju, poračuna v srednjeročnem obdobju, 
ne pa striktno po letih. 

Odprta vprašanja, na katera pa bo morala dati odgovor 
sama praksa, narekujejo, da so rešitve v republiškem zakonu 
predvsem okvirne, kar bi omogočilo, da praksa najde naju- 
streznejše oblike in rešitve. 

MNENJA IN STALIŠČA 

Republiškega družbenega sveta za gospodarski razvoj 

in ekonomsko politiko ob razpravi o poročiiu izvršnega 

sveta Skupščine SR Slovenije o uresničevanju 

družbenega piana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 

ter resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju 

SR Slovenije v letu 1981 

Republiški družbeni svet za gospodarski razvoj in ekonom- 
sko politiko je na svoji seji dne 10. julija 1981 razpravljal o 
»Poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o uresniče- 
vanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 
ter resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR 
Slovenije v letu 1981«, ki mu za strokovno analitično podlago 
služi »Analiza izvajanja družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981-1985 ter resolucije o družbenoekonomski poli- 
tiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981«. Razprava y Svetu je 
dala podlago za 

Mnenja in stališča 
Republiškega drjžbenega sveta za 

gospodarski razvoj in ekonomsko politiko do 
obeh predloženih dokumentov. 

Svet meni, da tako analitska podlaga kot poročilo Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije o uresničevanju družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 ter resolucije o 
družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 
1981 kežeta v uresničevanju gospodarskih gibanj letos, na 
resne odmike od zastavljenih ciljev. 

Najresnejša problema sta - po mnenju Sveta - dosežena 
stopnja inflacije ter neugodna gibanja na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino. Poleg teh pa so tudi drugi problemi, ki 
se kažejo v gospodarskih gibanjih v letošnjem letu, izredno 
zaostreni. Med njimi izstopajo problemi, zaradi katerih obseg 
proizvodenj stagnira, produktivnost ne raste, novo zaposlova- 
nje zaostaja. Nominalna rast dohodka kaže, da smo sicer 
dosegli ugodne rezultate, vendar pa so ob upoštevanju visoke 
stopnje inflacije rezultati bistveno slabši, kar se kaže tudi na 
nižjih realnih osebnih dohodkih. 
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Svet je ob obravnavi - teh in drugih - v poročilu navedenih 
problemov, ki zadevajo uresničevanje družbenega plana v SR 
Sloveniji bil seznanjen na seji tudi z vsebino in dosedanjim 
potekom razprav o problemih, ki zadevajo uresničevanje 
družbenega piana v državi ter vsebini pisma, ki ga je zborom 
Skupščine SFRJ poslalo v zvezi s tem Predsedstvo SFRJ. Pri 
tem je Svet ocenil, da so najresnejši problemi, ki se z njimi 
srečujemo v gospodarstvu in pri gospodarjenju z družbenimi 
sredstvi, podobni v vsej državi in so izraženi z dokaj različno 
intenzivnostjo. 

Stopnja inflacije ter neugodna gibanja v ekonomskih odno- 
sih s tujino se kažejo v vseh republikah in v obeh pokrajinah 
kot najhujši problem. Mnogi drugi problemi pa, s katerimi se 
srečujemo v naši republiki, so delno drugačne narave in 
terjajo predvsem našo zavzeto prizadevnost. Med take pro- 
bleme, ki so mnogo očitnejši v naši republiki, spada stagnan- 
ten obseg doseženih proizvodenj, ki ne naraščajo skladno s 
planskimi predvidevanji predvsem zaradi motenj v preskrbi 
industrije s surovinami in repromateriali - delno zaradi težav 
pri uvozu, delno pa tudi zaradi trganja ustaljenih tokov v 
reprodukciji znotraj države. 

Po drugi strani pa smo v SR Sloveniji vkijub težavam pravo- 
časno sprejeli srednjeročne in letošnje planske akte ter skla- 
dno z njimi delitvena razmerja v ustvarjenem dohodku uspeli 
obdržati v predvidenih okvirjih. Zato tudi posebni ukrepi na 
tem področju v naši republiki - poleg doslej sprejetih in 
izvajanih, niso nujni. Svet je zato menil, da naj si - v situaciji, 
ko bo Skupščina SFRJ sklepala o poročilu ZIS o uresničeva- 
nju piana in o ukrepih, ki jih ZIS pripravlja, da bi z njimi 
pospešil spremembo v gospodarskih gibanjih prej, preden 
bodo tako razpravo opravile tudi skupščine socialističnih 
republik in avtonomnih pokrajin - naša delegacija v zboru 
republik in pokrajin si prizadeva predvsem, da bodo ob oceni 
poročila ZIS, sprejeti na federalnem nivoju tisti ukrepi, ki so 

poročevalec 



pomembni za uresničevanje skupno dogovorjenih nalog v 
družbenem planu SFRJ in zvezni resoluciji (predvsem na 
kreditno-monetarnem področju in delno na področju eko- 
nomskih odnosov s tujino). O vsot] drugih ukrepih, ki so, 
skladno z različnimi situacijami, potrebni v republikah in 
pokrajinah, pa se je potrebno odločiti tam ter prav tako 
nemudoma ukrepati. 

Svet je bil seznanjen tudi s potekom regionalnih razprav v 
naši republiki o problematiki, kot izhaja iz poročila Izvršnega 
sveta o uresničevanju plana. 

Po mnenju Sveta sta v zaskrbljujoči gospodarski situaciji in 
ob zgovornih znanih podatkih o gospodarskih gibanjih v 
letošnjem letu neosnovana tako pretiran optimizem v nekate- 
rih regijah kot težnja k enostranskemu opravičevanju lastnih 
razmer v drugih regijah. Svet meni, da niti ukrepi na ravni 
federacije niti tisti na ravni republike ne bodo bistveno vplivali 
na spremembe v gospodarskih tokovih, dokler ne bodo v 
temeljnih družbenopolitičnih skupnostih in v vseh organizaci- 
jah združenega dela in skupnostih dosledno delovali vsi od- 
govorni dejavniki v prid stabilizacijskim prizadevanjem, ne 
glede na to, ali to zahteva od njih in njihovega združenega 
dela, da se začasno odpovedo nekaterim lastnim željam, 
oziroma da začno v svojem, okolju dosledneje terjati odgovor- 
nejše in učinkovitejše delo in racionalnejšo porabo ustvarje- 
nega dohodka. 

Čeprav letošnji podatki kažejo na nominalno dokajšnjo rast 
ustvarjenega dohodka ter na zadovoljivo - planskim okvirjem 
približano prerazdelitev dohodka, pa je problem finančnih 
sredstev postal - poleg za potreben uvoz nezadostnih deviz- 
nih sredstev, eden osnovnih problemov gospodarstva. Pose- 
bej zaskrbljujoči so podatki, ki govorijo ne le o nekaj let 
trajajočem izčrpavanju lastnih poslovnih skladov gospodar- 
stva za investicije - ob sočasno naraščajočem obsegu zadol- 
ženosti gospodarstva - letošnji podatki kažejo tudi, da so 
izčrpane možnosti bank za nadaljnje dolgoročno kreditiranje. 
Te možnosti so posebej zmanjšane še zaradi ostrih omejitve- 
nih ukrepov NBJ, ki v nadalje preprečujejo pretežno rabo 
kratkoročnih virov sredstev bank za dolgoročne kredite. 

Zato meni Svet, da je v taki situaciji o razpoložljivih finanč- 
nih sredstvih za nadaljnje naložbe potrebno nemudoma dobiti 
jasno sliko in doseči s potrebnimi sporazumi v združenem 
delu - pa tudi z drugimi ukrepi v republiki, temeljnih družbe- 
nopolitičnih skupnostih, predvsem pa v bankah, da bodo 
usmerjena v tista področja in za tiste najnujnejše - s planom 
predvidene razvojne cilje, od katerih je v največji meri odvisno 
uresničevanje plana, pri čemer so osnova v dogovoru sprejeti 
kriteriji za prestrukturiranje gospodarstva. 

Visok delež vlaganj v osnovna sredstva v preteklih letih in 
sorazmerno ugodne možnosti za pridobivanje kreditov za 
naložbe v minulem obdobju so obetale v mnogih realiziranih 
projektih rezultate, ki pa so marsikje izostali, ko so bili pro- 
jekti dokončani. Uresničevanje plana v tem srednjeročnem 
razdobju, posebej še letos, pa poteka tudi zaradi dosedanjega 
intenzivnega in prepogosto premalo kritičnega izčrpavanja 
lastnih in bančhih finančnih sredstev za naložbe v oteženih 
okoliščinah. Te so še toliko težje, ker ob naložbah obljubljeni 
učinki marsikje izostajajo, namesto njih pa se pogosto sreču- 
jemo z novimi problemi tako na dinarskem kot deviznem 
področju. Zato Svet meni, da je umestno in potrebno preveriti 
učinkovitost v vseh primerih, kjer so se ob izvršenih naložbah 
pričakovanja izjalovila. 

Poleg teh problemov, ki nakazujejo potrebo po zaostrova- 
nju odgovornosti pri vseh naložbah družbenih sredstev, pa 
Svet meni, da tudi problemi v tekoči likvidnosti gospodarstva 
niso dosti manj zaskrbljujoči. Posebej bi morala biti deležna 
vse pozornosti ponovno naraščajoča medsebojna zadolže- 
nost gospodarstva, ki se kaže po eni strani v rastočem obsegu 
neizterjanih oz. nekritih terjatev, po drugi strani pa v rastočem 
obsegu tkim. fiktivnih vrednostnih papirjev, ki krožijo med 
gospodarstvom in bankami, na kar vse bolj opozarja SDK 
Jugoslavije. Tudi ta pojav terja vso možno skrb predvsem 
odgovornih delavcev v združenem delu in bankah, pa tudi 
zaostritev odgovornosti pri vseh tistih, ki na to lahko vplivajo. 

Ob probiemih, ki zadevajo gospodarjenje z razpoložljivimi 
finančnimi sredstvi, velja posebej in ponovno opozoriti, da je 
prevelika odvisnost organizacij združenega dela gospodar- 
stva od možnosti v oblikovanih kreditnih potencialih bank, 
trajno nevzdržna. Ob odločanju delavcev v organizacijah 

združenega dela o usmeritvah ustvarjenega dohodka je zato 
nujno delovati tako, da bodo v večji meri kot doslej skrbeli za 
lastni poslovni sklad in v njem ne le za sredstva za naložbe 
temveč tudi za lastna obratna sredstva. Stabilizacijska priza- 
devanja ostajajo brez učinka, dokler skrb za lastna finančna 
sredstva ne bo izzvala tudi skrb za ohranjanje njihove vredno- 
sti. 

Intenzivirana skrb za lastna sredstva v organizacijah zdru- 
ženega dela v gospodarstvu pa bo tudi učinkovala na po- 
trebno kritičnost v presoji in odločanju delavcev v organizaci- 
jah združenega dela, ko sprejemamo ponujene samoupravne 
sporazume in z njimi obveznosti iz svojega dohodka in jih 
vzpodbujala k doslednejšemu zasledovanju gibanj vseh vrst 
porab, posebej tistih, h katerim iz svojega dohodka sami 
prispevajo. 

Ob obravnavi problemov, ki se z njimi srečujemo v letoš- 
njem letu na področju sredstev, je Svet ocenil tudi pojav 
naraščanja izgub v organizacijah združenega dela v gospo- 
darstvu ter možne načine razreševanja teh problemov. 

Svet meni, da je predvsem potrebno zaostriti odgovornost 
za nastajanje izgub povsod tarri, kjer zanje ni objektivnih 
razlogov ter preverjati vzroke v primerih, ko se velike izgube 
pojavljajo nepričakovano. Kljub temu pa - meni Svet- obliko- 
vana sredstva rezerv in oblike ter mehanizmi za njihovo zdru- 
ževanje - v primerih ko je skupna solidarnost lahko podlaga 
za zagotavljanje potrebne sociaine varnosti delavcev v orga- 
nizacijah združenega dela, ki izkazujejo izgubo, omogočajo 
razreševanje nastalih problemov. Če bodo sanacijski pro- 
grami argumentirano opravičevali, je možno aktivirati tudi 
izjemna dodatna združevanja sredstev skladov rezerv organi- 
zacij združenega dela v ta namen, vendar šele, ko bodo 
izčrpani vsi drugi, v sistemu predvideni načini in vrste solidar- 
nosti. Pri tem pa meni Svet, da je le skrajno restriktiven 
pristop potreben, ko gre za eventualne predloge glede širje- 
nja namenov uporabe združenih sredstev v organizacijah 
združenega dela, ki jih je - le na podlagi verificiranih sanacij- 
skih programov umestno sanirati tudi s pomočjo združenih 
sredstev. 

Zadnji ukrepi ZIS na področju cen bodo po oceni Sveta 
povzročili nove dodatne probleme v ugotavljanju izgub orga- 
nizacij združenega dela. Zato meni Svet, da se je potrebno 
pravočasno na to pripraviti, takoj proučiti možna nova žarišča 
izgub in preveriti možnost za njihovo kritje. Ob tem pa je 
potrebno tudi čim preje doseči dogovor v federaciji o mož- 
nem času trajanja sedaj veljavnih ukrepov ter opozoriti na 
druge za gospodarstvo SRS pomembne posledice, ki nasta- 
jajo predvsem zaradi nadaljnjega trganja oskrbnih tokov. 

Problem, ki se še nadalje zaostrujejo na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino, ocenjuje Svet kot izredno resne. 

Pri tem ni zaskrbljujoč le prepočasi rastoč obseg in vre- 
dnost izvoza, temveč tudi njegova regionalna usmeritev, če- 
prav pogoji pridobivanja dohodka odločujoče vplivajo na 
usmeritev blagovnih tokov v izvozu na klirinško področje, pa 
ostaja potreba po konvertibilnih deviznih sredstvih za nujen 
uvoz surovin, repromateriala, opreme in blaga široke potroš- 
nje, nezmanjšana. Neskladje med potrebami za plačevanje 
uvoza in možnostmi za preskrbo z devizami, ustvarjenimi z 
lastnim izvozom blaga in storitev, ki je že v globalu preteče 
visoko, se tako le poglablja, obenem pa se z rastočim blagov- 
nim izvozom v klirinško področje še zmanjšuje količina proi- 
zvodov, ki jo je mogoče ponuditi tudi na konvertibilna tržišča. 

Svet meni, da je nujno z vso resnostjo ter zavzetostjo 
potrebno zaostriti odgovornost vseh dejavnikov predvsem pa 
v gospodarstvu, za lastno in skupno devizno likvidnost. Le 
izredno povečana prizadevanja gospodarstva, da z izvozom 
ustvari večje devizne prilive, bodo lahko vsaj omilili probleme, 
ki pretijo, da bodo ob zmanjšanih deviznih prilivih predvsem 
konvertibilnih deviz še bolj ogrozili oskrbo industrija z nuj- 
nimi uvoznimi surovinami, repromaterialom in opremo. 

Čeprav bi tudi intenzivirano varčevanje z devizami lahko 
dalo vsaj nekatere pozitivne učinke in ga je zato potrebno kot 
zelo perečo nalogo še podčrtati, pa - meni Svet - brez lastne 
zavestne zavzetosti gospodarstva za večji izvoz na konverti- 
bilna tržišča ob pogojih, ki bodo dohodkovno vzpodbujali 
nastopanje na zahtevnih tujih trgih - ni utemeljeno pričakova- 
nje, da bomo uspeli proizvodnjo zadržati na doseženem ni- 
voju oz. povečati na pričakovani nivo. 
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Poleg težav, ki se ob naraščajočih gospodarskih težavah v 
svetu z njimi izvozniki vedno bolj srečujejo, pa je izredno 
pomembna naloga vseh odgovornih dejavnikov na vseh rav- 
neh, da s svojimi ukrepi, dogovori, samoupravnimi sporazumi 
olajšajo dohodkovni položaj izvoznikov — predvsem tistim, ki 
izvažajo na konvertibilna področja. Svet ocenjuje, da so ra- 
zlike v rasti cen v državi, v primerjavi s pretežnim delom držav, 
v katere izvaža nase gospodarstvo svoje blago oz. prodaja 
svoje usluge že tolikšne, da jih gospodarstvo samo ne zmore. 
Ob tem, ko je nerazumljivo počasna politika tečaja dinarja 
ponovno opustila tekoče spremljanje gibanj cen so nujni 
drugi učinkoviti ukrepi, ki bodo tudi dohodkovno dali izvozu 
na konvertibilna tržišča potrebne dodatne vzpodbude. Svet 
meni, da so pri tem potrebne zavestne in učinkovite aktivnosti 
vseh dejavnikov, ki lahko pripomorejo s svojimi odločitvami, 
da bo dohodek, ustvarjen z izvozom ostajal v čim večjem delu 
tistim, ki ga ustvarjajo kakor tudi dodatne aktivnosti, ki bodo 
pripomogle, da bo z izvozom ustvarjeni dohodek zadosten. 
Pri teh dodatnih aktivnostih pa je potrebno vztrajati na tem, 
da bodo temeljile na realnih virih sredstev, ne pa na emitiranju 
novih finančnih sredstev brez realne podlage v ustvarjenih 
vrednostih. Pri možnem spreminjanju samoupravnih sporazu- 
mov o usmeritvah ustvarjenega dohodka pa je potrebno izha- 
jati iz dejstva, da nagla nominalna rast dohodka udeležencem 
v njegovi delitvi omogoča tudi tako rast njihove porabe, ki v 
dogovorjenih programih in njihovem vrednotenju hi bila pre- 
dvidena. 

Obenem s prizadevanji za hitre^o rast izvoza pa je po 
mnenju Sveta nujno ponovno proučiti, ali že dosedanji rezul- 
tati na področju ekonomskih odnosov s tujino ne narekujejo v 
predvidenih obsegih porabe deviz sprememb, ki bi terjale tudi 
spremembe v sedaj veljavnih sporazumih v SISEOT. Pravoča- 
sno seznanjanje z dejstvi sicer ne more zmanjša posledic, 
lahko pa jih v delu omili, sicer bodo kasnejši ukrepi nujno 
morali povzročiti še večje zastoje v proizvodnjah. 

V zvezi s predvidenimi ukrepi, ki jih pripravlja ZIS meni Svet, 
da jih zaradi pomanjkljive informacije o njih, ne more ocenje- 
vati po njihovi vsebini. Zato se opredeljuje le, da je nujno 
pospešiti predlaganje in sprejemanje vseh tistih ukrepov, do- 
govorov in sporazumov pa tudi vseh tistih normativnih aktov, 
ki bi jih v skladu z dogovorom o temeljih srednjeročnega 
družbenega plana SFRJ ter letošnjo resolucijo, že morali 
sprejeti. 

Interventni ukrepi, potrebn ob danih gospodarskih gibanjih 
pa ne bi smeli imeti zgolj restriktivni, temveč tudi pospeše- 
valni značaj. Med restriktivnimi predlaganimi ukrepi bi se bilo 
umestno opredeljevati le za najnujnejše, vso pozornost ter vsa 
možna sredstva pa preusmeriti na pospeševanje gospodar- 
skih aktivnosti, ki bodo prispevale k potrebnemu ravnovesju. 

Tudi o predvidenih ukrepih v republiki meni Svet, da so . 
sicer umestni in potrebni, vendar jih je potrebno še dopolnje- 
vati predvsem s takimi ukrepi, ki bodo trajno pospeševali 
realno rast družbenega proizvoda, izvoz, produktivnost ter 
druge kvalitetne kazalce gospodarjenja. Vsa naša skupna 
aktivnost mora biti usmerjena poleg tega še v močneiše 
povezovanje v jugoslovanskem gospodarskem prostoru. Svet 
pa ocenjuje, da poleg znanih predlogov ukrepov v republiki - 
ki so predvsem kratkoročni - intervencijski in so v glavnem 
posledica nauresničenih nalog iz dogovora o temeljih družbe- 
nega plana in resolucije - manjka pa več takih, ki bi učinkovali 
v prid izvajanju sistema družbeno ekonomskih odnosov in 
takih, ki bi imeli dolgoročnejši razvojno planski značaj. Prav ti 

bi morali učinkovati v smeri odprave gospodarskih dispropor- 
cev in bi jim bilo potrebno dati večji poudarek z vidika plan- 
skih usmeritev, kot osnove zanje. 

Svet pa meni tudi, da je ob obravnavanju raznih predlogov 
ukrepov ob zaostreni situaciji v uresničevanju plana potrebno 
tudi ugotoviti, katere - v dogovoru o temeljih srednjeročnega 
družbenega plana SRS in v letošnji resoluciji o izvajanju plana 
- zapisane naloge njihovi nosilci doslej niso izvršili in terjati 
odgovornost za to. 

Prav tako je potrebno terjati odgovornost na vseh nivojih za 
vse tiste, ki se v svojem delovanju v letošnjem letu niso ravnali 
v skladu s sprejetimi usmeritvami v srednjeročnem družbe- 
nem pianu in ne izvršujejo svojih s planom prevzetih nalog oz. 

• obveznosti. , 
Ob obravnavi smeri in načinov potrebnega ukrepanja pa se 

ni mogoče izogniti oceni, da je vse preveč pozornosti obr- 
njene k raznim normativnim aktom, tj. k administrativnemu 
delovanju. Mnogo bolj in učinkoviteje pa bomo presegali 
sedanje probleme, če se bodo vse samoupravne intitucije in 
mehanizmi združenega dela tvorno vključili v njihovo razreše- 
vanje ter sami v skladu s svojimi dolžnostmi in pravicami 
sprejemali in izvajali obvezujoče odločitve, kot jih terjajo 
gdspodarska gibanja. Pri tem imajo posebno pomembno 
vlogo prav samoupravne interesne skupnosti ter druge orga- 
nizacije in institucije, v katerih delujejo delegati združenega 
deia. Te morajo v prvi vrsti same ugotoviti skladnost svojih 
aktivnosti in namer z usmeritvami plana in z danimi realnimi 
možnostmi. Te morajo v okviru proučenih odločitev svojih 
delegatskih struktur prilagajati obseg in vsebino svojega te- 
kočega delovanja možnostim in tako odpraviti potrebo po 
vedno novih intervencijskih ukrepih družbenopolitičnih skup- 
nosii, ki pa ostajajo kot edina možnost, kadar samoupravno 
organizirane interesne skupnosti ne opravijo svojih nalog. Le 
tako bodo tudi vse potrebne odločitve - preko delegatov - 
ostale delavcem v združenem delu. 

Svet je sklenil svojo oceno poročila Izvršnega sveta Skup- 
ščine SRS o uresničevanju plana in resolucije z mnenjem, da 
so resna odstopanja v uresničevanju plana in resni problemi v 
gospodarjenju v letošnjem polletju močna osnova za zahtevo, 
da se ne le z globalno, temveč tudi konkretno lastno gospo- 
darsko situacijo v podrobnosti seznanijo delavci v vseh TOZD. 
P: i tem bi informacija, ki bi jim morala biti posredovana ob 
polletnih obračunih, morala obvezujoče vsebovati podatke o 
tem, kako v njihovi organizaciji združenega dela in njihovi 
temeljni družbeno politični skupnosti izvajajo sprejete dogo- 
vore o temeljih srednjeročnega družbenega plana, v čem 
odstopanja od njih ter zakaj. Poleg take informacije pa bi v 
čim bolj konkretni in jasni obliki morali obvezujoče seznanjati 
delavce v TOZD tudi s konkretnimi podatki o tem, s kakšnimi 
sredstvi in kako poslujejo, koliko in zakaj so zadolženi ter 
koliko njihovega dohodka gre za stroške kreditov, kako je z 
njihovo devizno in dinarsko likvidnostjo. Posebej pa naj bi 
delavcem v TOZD bile posredovane tudi informacije o priča- 
kovanih ter doseženih učinkih v preteklih nekaj letih izvršenih 
naložb. Vse samoupravne organizacije in skupnosti bi bilo 
potrebno nemudoma seznaniti z napovedanimi ukrepi Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije ter na podlagi predhodne 
razprave zagotoviti potrebno akcijsko enotnost. 

Svet meni, da bo le ob popolnem informiranju delavcev v 
TOZD o gospodarjenju s sredstvi družbene reprodukcije mo- 
goče tudi pričakovati njihovo vzpodbujeno in učinkovitejšo 
zavzetost za lastne in s tem skupne boljše rezultate. 
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Predlog za izdajo 
zakona o Prešernovi 
nagradi z osnutkom 
zakona 

(ESA - 781) 

Prešernove nagrade in na- 
grade Prešernovega sklada so 
najvišje priznanje Socialistič- 
ne republike Slovenije za do- 
sežke v umetnosti in kulturi. 
Podeljuje jih Prešernov sklad, 

ki je pri Kulturni skupnosti Slo- 
venije. 

Prešernovo nagrado lahko 
prejmejo kulturni delavci za vr- 
hunske' umetniške stvaritve ali 
za življenjsko delo. Nagrado 

Prešernovega sklada pa lahko 
prejmejo kulturni delavci za 
pomembne umetniške stvari- 
tve, ki so sad izvirnih umetni- 
ških prizadevanj in iskanj. Pre- 
šernovo nagrado in nagrado 
Prešernovega sklada lahko 
prejmejo posamezniki ali sku- 
pine, ki delujejo na območju 
SR Slovenije ter posamezniki 
slovenskega rodu, ki ne živijo 
in delajo v SR Sloveniji, so pa 
dejavno povezani z domovino. 

Število nagrad je omejeno. 
Vsako leto se lahko podeli naj- 
več 5 Prešernovih nagrad in 

največ 10 nagrad Prešernove- 
ga sklada. 

O nagradah odloča upravni 
odbor Prešernovega sklada, ki 
ga imenuje Skupščina SR Slo- 
venije, Delo odbora je javno. 
Odbor mora objaviti razpis za 
predlaganje kandidatov za na- 
grade, objaviti predlagane 
kandidate za nagrade, sestavo 
strokovnih komisij in poročilo 
o svojem delu. 

Sredstva za nagrade in delo 
upravnega odbora Prešerno- 
vega sklada zagotavlja Kultur- 
na skupnost Slovenije. 

Predlog za izdajo 
zakona © določanju in 
usmerjanju dela 
prodajne cene bencina 
in plinskega o!ja z 
osnutkom zakona 

(ESA - 780) 

S tam zakonom se določa na in plinskega olja, ki se 
način plačevanja in usmerja- skladu z odlokom o oblikova 
nja dela prodajne cene benci- nju cen za naftne derivate oc 

22. januarja 1981 uporablja za energetskih goriv - 13,33% 
namene, določene z republi- . 
škimi predpisi. Po obstoječi 3. Interesni skupnosti za 
ureditvi se je del te cene upo- nafto in plin - za raziskovanje 
rabljal le za izgradnjo javnih in odkrivanje nahajališč ener- 
cest (nadomestilo za uporabo getskih goriv - 13,33% 
cest), po predlogu iz tega za- 
kona pa naj bi se del prodajne 4. Samoupravni interesn-i 
cene usmerjal za naslednje na- skupnosti za železniški in luški 
mene in v naslednji višini: promet - za gradnjo cestnih 

prehodov na železniških pro- 
1 za ceste - po zakonu o gah - 6,67% 

javnih cestah - 66,67% 
Del prodajne cene bencina 

2. Samoupravni interesni in plinskega olja, ki se bo 
skupnosti elektrogospodar- usmerjal za namene po tem 
stva Slovenije - za raziskova- zakonu, določi Izvršni Svet 
nje in odkrivanje nahajališč Skupščine SR Slovenije. 

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJ 
ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
28. julija 1381 

Dnevni red sej Zbora zdru- 
ženega deia, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora, ki 
so sklicane za torek, 28. julija 
1981, je razširjen z obrav- 

navo: 
- predloga zakona o spre- 

membi zakona o samouprav- 
nih sodiščih (ESA 740); 

- predloga zakona o spre- 

membi zakona o prekrških 
(ESA 738); 

- osnutka dopolnitev reso- 
lucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje od leta 1981 do 
1985 v letu 1981 (ESA 778). 
Dnevni red sej Zbora združe- 
nega dela in Zbora občin pa je 
razširjen še z obravnavo: 

- predloga zakona o dopol- 
nitvi zakona o skladih skupnih 
rezerv (ESA 768); 

- predioga zakona o ratifi- 

kaciji sporazuma o garanciji 
med SFRJ in Mednarodno 
banko za obnovo in razvoj (YU 
1951) (ESA 779). 

Dnevni red seje Zbora zdru- 
ženega dela pa je razširjen še 
z obravnavo: 

- osnutka zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino 
(ESA 777); 

- osnutka zakona o uvedbi 
posebne zvezne takse za delo 
carinskih organov (ESA 776). 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
15. julija 1981 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor Skupščine SR Slovenije 
so na skupnem zasedanju 15. 
julija 1981 najprej poslušali 
obrazložitev Milana Kučana, 
predsednika Skupščine SR 
Slovenije in predsednika Ko- 
misije Skupščine SR Sloveni- 
je za pripravo sprememb 

ustave SR Slovenije k predlo- 
gu ustavnih amandmajev k 
ustavi SR Slovenije in k pred- 
logu ustavnega zakona za 
Izvedbo ustavnih amandma- 
jev od I do VII k ustavi SR 
Slovenije. 

Na ločenih sejah pa so Zbor 
združenega dela, Zbor občin 
in Družbenopolitični zbor 

sprejeli: 
- predlog ustavnih amand- 

majev k ustavi SR Slovenije; 
- predlog ustavnega zako- 

na za izvedbo ustavnih amand- 
majev I do VII k ustavi SR Slo- 
venije; 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o volitvah in delegiranju v 
skupščine; 

- predlog zakona o Svetu 
SR Slovenije za varstvo ustav- 
ne ureditve. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta še sprejela: 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o poslov- 
nih stavbah in poslovnih pro- 

storih; 
- sklep ob obravnavi osnutka 

zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o upravljanju 
in razpolaganju s stavbnim 
zemljiščem; 

- soglasje k osnutku odloka 
o spremembah odloka o dolo- 
čitvi skupnega zneska deviz za 
potrebe federacije v letu 1981. 

Zbor združenega dela pa je 
sprejel: 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o Narodni banki Jugoslavije 
in enotnem monetarnem po- 
slovanju narodnih bank repu- 
blik in narodnih bank avtono- 
mnih pokrajin. 
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NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 
15. 7. 1981 

Zbor združenega dela: 
Ivan Rau, Lojze Janko, Erika Peterca, Andrej Počivavšek, 
Majda Klobasa, Pero Todorovič, Jože Vodovnik, Leopold Be- 
nedik, Rudi Pahor, Jože Gabrovšek, Mitja Paulin, Jože Rom- 
šak, Janko Muraus, Francka Ovsenik, Erik Mohorko. 

Zbor občin: 
Miha W'ohinz, Franci Grad, Marija Zupančič-Vičar, Franc Hro- 
vat, Stane Volk, Janez Arsenjuk, Mara Žlebnik, Drago Flis, 
Tone Miklavčič, Kristina Kobal, Darko Degan, Vlado Mejač, 
Franc Mlinar Jože Pacek. 

Družbenopolitični zbor: 
Jože Pacek, Miro Gošnik, Ludvik Golob, Lojze Ude, Tone 
Vahen, Janko Ževart. 

SKUPNA SEJA VSEH ZBOROV 
SKUPŠČiNE SR SLOVENIJE 
15. julija 1981 

Na skupni seji vseh zborov 
Skupščine SR Slovenije, ki je 
bila 15. julija 1881 je Skupšči- 
na SR SSovenije sprejela: 

- odlok o razglasitvi ustav- 

nih amandmajev k ustavi SR 
Slovenije; 

- odlok o razglasitvi ustav- 
nega zakona za izvedbo ustav- 
nih amandmajev od I do VII k 
ustavi SR Slovenije. 

^•TE bESl H SKU PŠČlNE &R »S LOVFlMEl , 

SKLEP 
Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih 

»Skupščina Skupnosti socialnega 
varstva Slovenije je na svoji 19. seji one 
10. 7. 1981 obravnavala osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o 
stanovanjskih razmerjih. Skupščina so- 
glaša s pripombami in dopolnitvami 
izvršnejs odbora, upoštevajoč tudi ne- 
kateri pripombe, dane na snji, in sicer: 

- naj bi domove za upokojence v za- 
konu opredelili kot stanovanja posebne 
vrste. Domovi za upokojence ne morejo 
biti popolnoma izenačeni s stanovanji, 
imeti pa morajo nekatere elemente sta- 
novanja, saj za veliko večino oskrbovan- 
cev dom v resnici pomeni stanovanje. Če 
zakon domov za upokojence ne bo opre- 
delil kot stanovanje posebne vrste, biva- 
nje v domu ne bo irnelo za upokojence, ki 
so imetniki stanovanjske pravice, nobe- 
nih pravnih posledic. Oskrbovanci tako 
ne bodo ime!i pravice do subvencije sta- 
narine. Razen tega bodo še naprej imet- 

niki stanovanjske pravice in bodo lahko 
oddajali svoja stanovanja v podnajem. S 
tem pa bo onemogočeno, da bi stanoda- 
jalec dodelil izpraznjeno stanovanje dru- 
gemu upravičencu prosilcu; 

- da bi bilo primerno proučiti, aH ne bi 
3. in 9. člena zakona povezali v skupen 
člen, saj gre za podobno vsebino; 
- da bi bilo primerno proučiti možno- 

sti, da bi iz sredstev OZD oziroma iz 
skupnih združenih sredstev dodelili ra- 
zvezanim zakoncem ustrezen stanovanj- 
ski prostor, saj ie-ti pogosto niso spo- 
sobni rešiti tega vprašanja; 

- da bi bilo potrebno z odloki občin- 
skih skupščin dokončno rešiti vprašanje 
podnajemništva, saj podnajemniška ra- 
zmerja pomenijo priložnost za izkorišča- 
nje delavcev in občanov, ki so v osebni 
stiski; 

- pri opredelitvi, kdaj se počitniška hi- 
šica šteje za stanovanje, je potrebno 

upoštevati tudi oddaljenost od stalnega 
prebivališča oziroma od kraja, kjer last- 
nik dela, ter namembnost počitniške hiši- 
ce. Kot počitniško hišico ni mogoče oz- 
načiti stanovanjskega prostora z več kot 
50 kv. m stanovanjske površine, če je le- 
ta v upravljanju OZD in družbenopolitič- 
nih organizacij ter je namenjena za oddih 
in rekreacijo delavcev, 

— da bi bilo smotrno v stanovanjskih 
hišah nameniti neizrabljene skupne in 
druge prostore za vzgojno-varstveno de- 
javnost; 

- da je v 24. členu ustreznejši variantni 
predlog. 

Skupščina Skupnosti socialnega var- 
stva Slovenije soglaša s pripombami 
zborov Skupščine SRS in predlaga Izvrš- 
nemu svetu, naj ponovno prouči in vklju- 
či v osnutek tudi pripombe Skupnosti 
socialnega varstva Slovenije.« 

UGOTOVITVE 
Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije ob obravnavi analize izvajanja 
in poročila o uresničevanju družbenega piana SR Slovenije za obdobje 1981-1935 
ter resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981 

Skupščina Skupnosti socialnega var- 
stva Slovenijo je na svoji 19. seji 10. 7. 
1381 obravnavala analizo izvajanja in 
poročilo o uresničevanju družbenega 
piana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 ter resolucije o družbenoe- 
konomski politiki in razvoju SR Sloveni- 
je v letu 1981 in v zvezi s tem sprejela 
lete A 

Ugotovitve 
»Skupščina Skupnosti socialnega var- 

stva Slovenije v zvezi s poročilom Izvrš- 

nega sveta o uresničevanju družbenega 
plana SRS za obdobje 1981-1985 ter re- 
solucije o družbenoekonomski politiki in 
razvoju SRS v letu 1981 podpira in spre- 
jema osnovno ugotovitev, da je treba pri 
izvajanju socialne politike upoštevati na- 
čelo, da socialni korektivi sicer pomeniio 
obliko solidarnosti, ne smejo pa zmanj- 
ševati motiviranosti za delo in rezultate 
dela. V Skupnostih socialnega varstva in 
drugih skupnostih, ki na podlagi svoje 
dejavnosti posegajo na področje zago- 

tavljanja socialne varnosti pa si moramo 
dosledno prizadevati za celovito uresni- 
čevanje take socialne politike, ki bo te- 
meljila in spodbujala k večji produktivno- 
sti dela in povečanju rezultatov dela. V 
zvezi s stabilizacijskimi prizadevanji bo- 
mo na področju socialnih korektivov 
ohranili na začetku leta dogovorjeno ra- 
ven in dosledno izvajali sprejete ukrepe, 
predvsem glede uvajanja enotne eviden- 
ce socialnih pomoči in uvajanja domicil- 
ne socialne zaščite družine.« 
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STALIŠČA 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o 
razširjeni reprodukciji in minulem delu z osnutkom zakona  _____ 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 57. seji dne 1. julija 1981 obravnaval 
predlog za Izdajo zakona o razširjeni 
reprodukciji in minulem delu z osnut- 
kom zakona in sprejel naslednja. 

Stališča 
1 Zbor občin meni, da je zakon po- 

trebno sprejeti, saj gre za akt, ki naj po- 
drobneje uredi gospodarjenje z investi- 
cijskimi sredstvi in pridobivanje dela 
osebnega dohodka iz minulega dela v 
skladu z načeli, določenimi v ustavi in v 
zakonu o združenem delu. Prav tako mo- 
ra vplivati na večjo motiviranost delavcev 
za vlaganja in na demokratično ter odgo- 
vorno sprejemanje investicijskih odloči- 
tev 

2 Zbor občin ugotavlja, da so v osnut- 
ku posamezne določbe presplošne ali pa 
ponujajo premalo izhodišč za konkreti- 
zacijo in praktično izvajanje. Zato se zbor 
zavzema, da se z zakonom: 

- določneje opredeli kriterije za druž- 
beno verifikacijo ekonomske upraviče- 
nosti investicijskih odločitev in opredeli, 
da se podrobnejši kriteriji določijo z do- 
govori o temeljih družbenih planov; 

- določbe o referendumskem odloča- 
nju se lahko nanašajo le na tiste investi- 
cije, ki niso sprejete s temelji plana ali s 
samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana in naj se torej uredi le odločanje o 
tistih investicijah, ki se v skladu z nače- 
lom kontinuiranega planiranja sprejema- 
jo v posameznem planskem obdobju; 

- opredeli vloga samoupravnih spora- 
zumov o temeljih skupnega plana oz. o 
usklajevanju planov, ki ju zvezni zakon o 
planiranju podrobneje ne ureja; je pa 
nujna vsebina urejena v republiškem za- 
konu planiranju; prav tako bi bilo potreb- 
no opredelitev strokovnih podlag trdneje 
povezati s pripravo podlag za planske 
akte; 

- odnose pri skupnem gospodarjenju 
v dejavnostih gospodarske infrastrukture 
konkretizira z vidika določb zakona o 
združenem delu, zlasti za primere, ko se 
sredstva za te namene zagotavljajo z ob- 
veznim združevanjem sredstev na podla- 
gi zakona; 

- nedorečene rešitve o investicijskih 
sredstvih v svobodni menjavi dela dopol- 
nijo z doslej uveljavljenimi rešitvami v 
Sloveniji, ko se del sredstev za razširjeno 
reprodukcijo zagotavlja s samoupravni- 
mi sporazumi o temeljih planov v okviru 
cene storitev; 

- ločeno obravnava investiranje iz 
proračunov družbenopolitičnih skupno- 
sti in podrobneje razdela določbe o za- 
konskem zbiranju investicijskih sredstev; 

- po možnosti opredelijo temeljna na- 
četa za poenoteno reševanje vprašanj 
deta dohodka, kije rezultat izjemnih ugo- 
dnosti; 

- ne sme urejati vprašanj, ki sodijo v 
samoupravno urejanje in družbeno do- 
govarjanje oz. na področje ekonomske 
politike; pri tem je posebej pomembno 
družbeno dogovarjanje o razporejanju 

dohodka in delitve osebnih dohodkov, 
vključno z delom osebnega dohodka iz 
minulega dela; opredeli naj se tudi do 
sredstev skupne porabe ih sredstev skla- 
da skupne porabe v TOZD, ki tudi pomeni 
določeno obliko minulega dela; 
- podrobno razdela način uveljavljanja 
pravice TOZD do vrnitve vrednosti zdru- 
ženih sredstev v revaloriziranem znesku 
in možnost vračanja združenih sredstev 
iz drugih sredstev; 
- da ustrezen poudarek tudi informacij- 
skemu sistemu za sprotno vsestransko in 
razumljivo obveščanje delavcev o rezul- 
tatih gospodarjenja z investicijskimi 
sredstvi. 

3. Zbor poziva občinske skupščine, da 
se vključijo v javno razpravo in da jo 
posebej spodbude v temeljnih samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih ter v 
samoupravnih interesnih skupnostih. 
Prav tako poziva komisije za spremljanje 
zakona o združenem delu v občinah, da 
predlagane rešitve ocenijo predvsem z 
vidika nadaljnje konkretizacije in zaokro- 
žitve zakona o združenem delu ter pose- 
bej z vidika pričakovanih rezultatov glede 
na dosedanje izkušnje pri sprejemanju 
investicijskih odločitev. 

4. Zbor občin predlaga Zboru združe- 
nega deta in Družbenopolitičnemu zbo- 
ru, da predlog za izdajo zakona in zakon- 
ski osnutek podpreta in da zadolžita de- 
legate iz SR Slovenije v Zveznem zboru 
Skupščine SFRJ, da v nadaljnjih obrav- 
navah uveljavljajo ta stališča. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin ob obravnavi osnutka zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 

Zbor združenega dela in zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na svojih 
sejah dne 15. julija 1981 obravnavala 
osnutek zakona o spremembah in- do- 
polnitvah zakona o poslovnih stavbah in 
poslovnih prostorih in na podlagi druge- 
ga odstavka 2SS. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejela na- 
slednji 

sklep 
Osnutek zakona o spremembah in do- 

polnitvah zakona o poslovnih stavbah in 
poslovnih prostorih se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet 
Skupščine SR . Slovenije. Pri pripravi 
predloga naj predlagatelj zlasti: 

- vgradi v zakon obveznost sklenitve 
dogovora o enotnih usmeritvah glede 
kriterijev, ki jih bodo uporabljali upravni 
organi, pristojni za obrt v občinah, ko 
bodo presojali upravičenost občanov do 
velikosti poslovnega prostora nad 70 m2; 

- jasno opredeli instituta začasne in 
trajne uporabe poslovnih prostorov, da 
glede na posledice, ki jih povzroča ena 
oziroma druga oblika, ne bi prihajalo do 
sporov; 
- ponovno prouči rok iz 11. člena za 

prenos poslovnih prostorov v sredstva 
organizacij združenega dela, ki jih trajno 
uporabljajo. Iz razlogov pravne varnosti 
bi bilo ustrezneje določiti daljši rok; 
- oceni materialne posledice v organi- 

zacijah združenega dela, ki bodo priza- 

dete zaradi prenosa poslovnih stavb in 
poslovnih prostorov. 

3. Izvršni svet naj predlog zakona pred- 
loži skupščini potem, ko bo na predlog 
republiškega družbenega sveta za vpra- 
šanja družbene ureditve Zvezni svet za 
vprašanja družbene ureditve zavzel stali-, 
šča o možnosti enotne ureditve prenosa 
poslovnih stavb in poslovnih prostorov v 
vsej Jugoslaviji zaradi zagotovitve enake- 
ga tretmaja organizacij združenega dela 
glede gospodarjenja s sredstvi v družbe- 
ni lastnini. 

4. Pri pripravi, predloga zakona naj 
predlagatelj upošteva tudi druge pripom- 
be deiovnih teles skupščine in zborov k 
osnutku zakona, pripombe iz razprave na 
seji zbora in pismene pripombe skupin 
delegatov. 
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SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin ob obravnavi osnutka zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o upravljanju In razpolaganju s stavbnim 
zemljiščem 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine S.R Slovenije sta na sajah 
dne 15. julija 1981 obravnavala osnutek 
zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o upravljanju in razpolaganju s 
stavbnim zemljiščem in na podlagi 3. 
odstavka 286. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije sprejela naslednji 

sklep 
1. Sklepanje o osnutku zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zakona o uprav- 
ljanju in razpolaganju s stavbnim zemlji- 
ščem se odloži. 

2. Ustanovi se posebno delovno telo 
Skupščine SR Slovenije in Izvršnega si'e- 
ta, ki naj ob sodelovanju Zveze komunal- 
nih skupnosti Slovenije, Zveze stano- 
vanjskih skupnosti Slovenije in Javnega 
pravobranilstva SR Slovenije, zlasti: 

— oceni temeljna načela samoupravne 
organiziranosti na področju upravljanja 
in razpolaganja s stavbnim zemljišči, 
vključno s posebnostmi, ki jih zahteva 
samoupravno odločanje v različnih skup- 
nostih ter potrebo po ustanavljanju 
stavbno-zemijiške skupnosti, upošteva- 
joč, da stavbna zemljišča pridobiva v 
družbeno lastnino občina; 

— uskladi določbe, s katerimi se opre- 
deljuje programiranje in planiranje na 
tem področju z določbami zakona o si- 
stemu družbenega planiranja in o druž- 
benem planu SR Slovenije; 

— jasneje opredeli dejanske stroške v 
odnosu do poprečnih stroškov priprave 
stavbnega zemljišča na območju, ki ga z 
aktom določi občinska skupščina. Hkrati 

naj predlagatelj precizneje določi tudi 
stroške priprave stavbnega zemljišča z 
vidika nadomestne gradnje pri eventual- 
nih rušenjih; 

- uskladi določbe, ki se nanašajo na 
nadomestilo za uporabo stavbnega zem- 
ljišča z drugim odstavkom 20. člena usta- 
ve SR Slovenije in 111. členom zakona o 
združenem delu, pri čemer bi ustrezalo, 
da se del dohodka, ki je rezultat izjemnih 
ugodnosti pri njegovem oblikovanju za- 
radi ugodne lokacije, v okviru nadome- 
stila oblikuje posebej in samoupravno 
usmerja v razvoj materialne osnove zdru- 
ženega dela v občini. Hkrati naj prouči 
primernost razširitve namembnosti na- 
domestila za uporabo stavbnega zemlji- 
šča posebej glede na to, da je nadomesti- 
lo še vedno pod družbeno kontrolo cen 
in je zato njegova višina vsakoletno ali- 
mentirana;. 

- obširneje obrazloži sistem zagotav- 
ljanja sredstev zlasti določb 10., 12., 19., 
22. in 29. člena ter določb o oddaji stavb- 
nih zemljišč na podlagi razpisa, da ne bi 
prihajalo do napačnih razlag 

3. izvršni svet naj na podlagi stališč 
delovne skupine predloži spremenjen oz. 
dopolnjen osnutek zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o upravljanju 
in razpolaganju s stavbnim zemljiščem 
hkrati s predlogom zakona o komunalnih 
dejavnostih posebnega družbenega po- 
mena oziroma predlaga način nadaljnje 
priprave predpisov, ki bi urejali pridobi- 
vanje, urejanje, upravljanje in razpolaga- 
nje s stavbnim zemljiščem. 

4. Pri pripravi ustreznih predpisov naj 
predlagatelj upošteva tudi druge pripom- 

be delovnih teles skupščine in zborov k 
osnutku, ki izhajajo iz njihovih poročil, 
pripombe iz razprave delegatov na seji 
zbora in pismene pripombe skupin dele- 
gatov in občinskih skupščin. 

Zbor združenega dela je 
sprejel gornji sklep v enakem 
besedilu, dopolnjena je le 
točka 4 in dodana točka 5, ki 
se glasita: 

4. Pri pripravi ustreznih predpisov naj 
predlagatelj upošteva tudi druge pripom- 
be delovnih teles skupščine in zborov k 
osnutku zakona, ki izhajajo iz njihovih 
poročil, pripombe iz razprave delegatov 
na seji zbora, pismene pripombe skupin 
delegatov in mnenja in ugotovitve sekre- 
tariatov Svetov za družbenopolitični si- 
stem, varstvo okolja, družbenoekonom- 
ske odnose in ekonomsko politiko ter 
družbenoekonomske odnose v kmetij- 
stvu, gozdarstvu in na vasi pri Predsed- 
stvu Republiške konference Socialistič- 
ne zveze delovnega ljudstva Slovenije. 

5. Zbor združenega dele predlaga ob- 
činskim skupščinam in drugim zaintere- 
siranim družbenim dejavnikom v obči- 
nah, da o osnutku zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o upravljanju in 
razpolaganju s stavbnim zemljiščem raz- 
pravljajo, kolikor o njem še niso razprav- 
ljali. 

POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

JANKO ŽEVART 
delegat v družbenopolitičnem zboru 
Skupščine SR Slovenije, je dal na seji 
zbora 15. julija 1981 naslednjo pobudo: 

Leta 1972 je republiška skupščina 
sprejela zakon o davkih občanov, kjer je 
v 13. poglavju določen postopek za od- 
mero davka od nenapovedanega dohod- 
ka in ki obenem zavezuje občinske skup- 
ščine, da ustanovijo komisije za ugotav- 
ljanje neupravičeno pridobljenega pre- 
moženja. 

Januarja letos smo sprejeli zakon o 
upravah za družbene prihodke. Tako 2. 
kot 8. člen tega zakona prav tako obvezu- 
jeta upravo za družbene prihodke, da 
spremljajo pridobivanje prihodkov obča- 
nov ter ugotavljajo izvore njihovega pre- 
moženja. Ker še do danes ni bilo nobenih 
tolmačenj, se ponekod sprašujejo, ali ve- 
ljata potemtakem kar oba zakona in s 
tem dva organa, ki imata zakonsko poo- 

blastilo, da ugotavljata izvor premoženja. 
Iz obrazložitve predloga amandmajev k 

predlogu zakona o davkih občanov, o 
čemer naj bi razpravljali na naslednji seji 
republiške skupščine je razvidno, da se 
zadrži veljavnost dosedanjega stanja ozi- 
roma ureditve, s pripombo, da bo potreb- 
no ta vprašanja v prihodnosti rešiti s po- 
sebnim zakonom. In kakšno je sddanje 
stanje, ki naj ostane še naprej v veljavi, 
oziroma nespremenjeno? 

Iz podatkov, ki sem jih zbral v osmih 
občinah celjskega območja, je razvidno, 
da so ob skupščinskih volitvah leta 1978 
samo dve občinski skupščini imenovali 
komisiji v novi sestavi. Od tega leta dalje 
se v šestih občinah komisije niso niti 
enkrat sestale, obstajajo torej formalno 
le na papirju. V eni občini se je po tem 
obdobju komisija še leta 1979 dvakrat 
sestala, zaradi obravnavanja pritožbenih 
zadev, dočim v eni sami občini komisija 
od leta 1972 pa do danes kontinuirano 

deluje. 
Kot mi je znano, je približno enako 

stanje in enaka situacija v vseh občinah v 
Sloveniji. Vzrokov za tako stanje ne gre, 
žal, iskati v pomanjkanju primerov, ki bi 
jih morale obravnavati komisije, kakor 
tudi ne v pomanjkanju delavoljnosti čla- 
nov komisij. Dejstvo je, da je večina ko- 
misij prenehala z aktivnim delovanjem v 
času, ko je takratni republiški sekretariat 
za finance v odnosu do občinskih komisij 
prenehal delovati kot usmerjevalni or- 
gan, kot organ, ki bo koordiniral delo in 
prenašal izkušnje. Tako je že leta 1975 
prenehal izhajati strokovni bilten za po- 
trebe komisij, ki je prinašal različna tol- 
mačenja in bil v veliko pomoč komisijam. 
Predstavniki posameznih komisij zatrju- 
jejo, da so zadnje pismene usmeritve za 
svoje delo sprejeli leta 1976. Komisije so 
v preteklosti, nekatere pa tudi še danes, 
pogosto zahtevale od pristojnih organov 
razna pojasnila, dajale so predloge za 
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spremembe in dopolnitve zakonskih do- 
ločil in izvedbenih predpisov, ki sedaj 
omogočajo, da se postopki zavlačujejo 
celo do osem let, v želji, da bi zagotovili 
večjo učinkovitost in bolj poenoteno delo 
komisij. Zadnja leta so na vsa taka in 
podobna vprašanja ponavadi dobivali 
odgovor, da bo v kratkem, po uskladitvi z 
ostalimi republikami, sprejet za to po- 
dročje poseben zakon. To usklajevanje z 
republikami traja že lep čas, kar pa ni 
prav nič oviralo nekaterih drugih repu- 
blik, ki so že sprejele posebne zakone za 

to področje in imenovale tudi republiške 
komisije, ki v odnosu do občinskih na- 
stopajo kot usmerjevalno koordinacijski 
in drugostopenjski organi. 

Naj zaradi ilustracije omenim, da je v 
eni naših občin komisija v devetih letih 
obravnavala 19 primerov z odmerjenim 
davkom v višini 38.687,00 din, ali da je 
komisija v drugi občini na 154 sejah 
obravnavala sicer mnogo več primerov, 
da pa je do pravnomočnosti uspela pri- 
peljati le devet primerov z odmerjenim 
davkom_v znesku nekaj čez 84 starih mili- 

jonov, s tem, da je imela ta komisija vseh 
devet let zaposlenega enega profesional- 
nega tajnika. Čeprgv bi z ozirom na tako 
stanje ne bilo odveč kako konkretno de- 
legatsko vprašanje, pa vendarle predla- 
gam, da se moja intervencija jemlje kot 
predlog, oziroma pobuda, da se na osno- 
vi ugotovljenega stanja v republiški 
skupščini in njertih organih razpravlja o 
teh vprašanjih, da se na tej osnovi brez 
večjega časovnega odlaganja sprejmejo 
potrebna stališča in ukrepi, ki naj, oziro- 
ma bi morali prispevati k preseganju ta- 
kega stanja. 

LEGATOV 

ZBOR OBČIN - 24. 6. 1981 

- Uresničevanje zakona o sistemu 
državne uprave 

- Uresničevanje zakona o si- 
stemu državne uprave Skupina 
delegatov za delegiranje dele- 
gatov za Zbor občin Skupščine 
SR Slovenije, Skupščine obči- 
ne Tolmin, je v zvezi z uresni- 
čevanjem zakona o sistemu 
državne uprave postavila ena- 
ko delegatsko vprašanje kot so 

ga postavili na Zboru združe- 
nega dela. 

Enak odgovor kot je bil po- 
sredovan na Zboru združene- 
ga dela je dal Petar Bekeš, 
namestnik republiškega sekre- 
tarja za pravosodje, upravo in 
proračun in smo ga objavili v 
Poročevalcu štev. 15. 

vosti naših OZD vinskih kieti? 
Predstavni!« Društva vino- 

gradnikov Bele krajine, Druš- 
tva vinogradnikov Dolenjske 
so v soglasju s predstavniki 
Vinskih kleti KZ Metlika, 
Hmeijiiik, KZ Novo mesto, 
Agrokombinat Krško, Slovin 
Brežice na svojem sestanku 
drse 29. 6. 1381 sprejeli sklep, 
da se predlaga 

1. Izvajanje člena 12. in 51. 
pravilnika o kvaliteti visi ob- 
javljenega v Ur. listu SFRJ od 
20. 3.1981 se nej za Slovenijo 
odloži na pet let. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 15. 7. 1981 

- Kaj je s ceno kave? 

Skupina delegatov za dele- 
giranje delegatov v Zboru 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije občine Ljubljana 
Bežigrad je postavila v zvezi s 
ceno kave enako vprašanje kot 
na Zboru občin. 

- Odložitev veljavnosti pravilnika o 
kakovosti vin 

Delegat - Bukovec Janko, 
Semič, 9. okoliš za kmetijstvo 
je postavil naslednje delegat- 
sko vprašanje: 

V Uradnem listu SFRJ od 
20. 3. 1981 je bil objavljen 
PRAVILNIK O KAKOVOSTI VI- 
NA, katerega izvajanje se do- 
loči za 5 mesecev kasneje, to 
je 20. septembra 1981. 

Ta pravilnik o kvaliteti vina, 
je pravzaprav izrinil vse dose- 
daj veljavne predpise iz tega 
področja, izvajanje .posamez- 
nih točk tega pravilnika pa bi 
resno ogrozilo obstoj našega 
vinogradništva, vsa naša 20- 
letna prizadevanja za stro- 
kovni dvig našega vinogra- 
dništva pa bi bila čez noč izni- 
čena. 

Po členu 12 tega pravilnika 
ne sme v prodajo vino, katero 

2. Za republiko Slovenijo 
se naj predpiše PRAVILNIK O 
KAKOVOSTI VIN, katerega 
izvajanje naj bi bilo obvezno 
za vso Slovenijo, saj v naši 
republiki obstojajo drugi po- 
goji, kakor v ostalih republi- 
kah. Ta pravilnik se pa naj bi 
dal'predhodno v pretres bazi. 

3. Če prediagane spre- 
membe niso možne, potem je 
treba nemudoma zagotoviti 
vsem OZD Dolenjske, Bele 
krajine in Štajerske potrebna 
sredstva za povečanje zmog- 
ljivosti svojih kleti. 

Enak odgovor je posredoval 
Avgust Metlika, pomočnik 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za tržišče in splošne go- 
spodarske zadeve in ga objav- 
ljamo v tej številki Poroče- 
valca. 

ima manj kot 8,5 stopenj alko- 
hola. Dosedanji predpisi so 
dovoljevali za dolenjski cvi- 
ček 7,5 stopenj, saj imamo vi- 
na, ki so sicer zelo kvalitetna 
in zdrava, pa imajo manj kot 
8,5 stopenj in se kot taka ne bi 
smela prodajati. 

Po členu 51 tega pravilnika 
se po 20. septembru 1981 ne 
bo smelo prodajati odprto vi- 
no. Nastaja vprašanje, zakaj 
smo toliko sredstev dosedaj 
vlagali v kletarsko opremo, 
obnovo zidanic itd. 

Nastaja tudi vprašanje kaj 
je z našim kmečkim turizmom, 
ki si je ravno sedaj začel uti- 
rati pot v Beli krajini in ostali 
Dolenjski? 

Kako se bo buteljirala por- 
tugaika? Rlzvanec? Kdo bo 
buteljiral? Kakšne so zmoglji- 

- Zasebni vinogradniki zelo prizadeti 

Delegacija iz gospodarske- 
ga področja Posavja 23. oko- 
liš postavlja naslednje dele- 
gatsko vprašanje: 

Zvezni zavod za standardi- 
zacijo je ob soglasju Zvezne- 
ga komiteja za kmetijstvo, 
Zveznega komiteja za delo, 
zdravstvo in socialno varstvo 
ter Zveznega sekretariata za 
trg in splošne gospodarske 
zadeve izdal »Pravilnik o ka- 
kovosti vina«, ki je bil objav- 
ljen v Uradnem listu SFRJ, št. 
17 dne 20. marca 1981. 

V 51. členu omenjenega 
pravilnika je navedeno, da se 
vino za neposredno ljudsko 
potrošnjo daj® v promet le v 
steklenicah s prostornino do 
3 I. Pravilnik naj bi se' začel 
izvajati šest mesecev po ob- 
javi in sicer septembra 1981. 

Iz omenjenega sledi, d® bo- 
do kmetijske delovne organi- 
zacije, ki so organizatorji vi- 
nogradniške proizvodnje mo- 
rala v letu 1981 odkupiti vse 
tržne viške grozdja, ker ga za- 
sebni vinogradniki ne bodo 
pridelovali. V sedanji situaciji 
združenega dela, ki odprav- 
ljajo odkup, predelavo in ste- 
kleničenje vina niso sposob- 
ne odkupiti vseh pridelanih 
količin grozdja, saj je bilo v 
zadnjih letih odkupljeno 
25-35% proizvedenih količin 
grozdja. 

Delegati skupno z ostalimi 
proizvajalci,grozdja ter kme- 
tijskimi delovnimi organizaci- 
jami iz Posavja zahtevamo, 
da Republiški komite za kme- 
tijstvo, gozdarstvo in prehra- 
no Ljubljana poskuša najti 
ustrezne rešitve in odgovoriti 
na naslednja vprašanja v zve- 
zi z izvajanjem pravilnika: 

- kako v letu 1981 in v na- 
daljnjih letih zagotoviti nemo- 
ten odkup grozdja iz dolenj- 
skega in bizeljsko-sremiske- 
ga vinorodnega okoliša; 

- kako kmetijskim delov- 
nim organizacijam, ki že 
opravljajo odkup in predelavo 
grozdja ter stekleničenje vina 
zagotoviti devizna sredstva 
za uvoz opreme za predelavo 
in stekleničenje vina; 

- ali bodo banke ob sicer 
skromno odmerjenih sred- 
stvih za investicije v kmetij- 
stvo sposobne zagotoviti še 
dodatna sredstva za razširi- 
tev skladiščnih in predeloval- 
nih kapacitet, ter dodatna 
obratna sredstva za odkup 
pridelka in kritja zalog vina; 
- kam z drago opremo in 

objeti zasebnih vinogradni- 
kov, ki so bil! v zadnjih letih 
zgrajeni.in bodo ostali prazni 
oziroma oprema naizkori- 
ščena. 

Delegati iz gospodarskega 
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področja predlagamo, da 
Skupščina SRS preko delega- 
tov v Zboru republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ predlaga 
Zveznemu zavodu za siandar- 

- Še naprej točenje 
vina 

Delegati 1., 2., 3., 4. in 5. 
okoliša s področja obrtnih in 
podobnih dejavnosti predla- 
gamo spremembo pravilnika 
o kakovosti vina (Ur. list SFRJ 
št. 17/81) oziroma, da se z 
ustreznim republiškim predpi- 
som omogoči nadaljnje toče- 
nje neustekleničenega vina v 
gostinstvu. 

Predlog utemeljujemo s 
sledečim: 

1. Točenje odprtega vina 
predstavlja v gostinstvu po- 
memben del gostinske po- 
nudbe ter dodatno kvaliteto, 
ki pogojuje tudi obisk gostov 
ter renome takih obratov. S 
prenehanjem točenja odprte- 
ga vina bi Is osiromašili kvali- 
teto gostinske ponudbe, kar 
je v nasprotju s prizadevanji 
in interesi turizma v Sloveniji. 

2. Pravilnik o pogojih za 
promet z neustekleničenim 
vinom, ki je bil sprejet v Slo- 
veniji (Ur. list SRS št. 18/77) 
omejuje z določitvijo pogojev 
točenja odprtega vina samo 
na tiste samostojne gostince, 
ki so zagotovili izpolnitev teh 

Na vsa tri vprašanja je odgo- 
voril Zvone Kovič, pomočnik 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano: 

Ob sprejemu republiškega 
zakona o vinu in drugih proi- 
zvodih iz grozdja in vina (Ur. I. 
SRS, št. 16/74) je Skupščina 
sprejela kot osnovno načelo 
odločitev, da sme vino v pro- 
met za neposredno porabo sa- 
mo vstekleničeno, medtem ko 
nevstekleničeno vino sme da- 
jati v promet samo izjemno, in 
sicer proizvajalci vina na vino- 
rodnem območju, kjer je bilo 
vino pridelano, gostinski obra- 
ti pa na vinorodnem območju 
in tudi izven njega, če izpol- 
njujejo predpisane pogoje. 

Sprejeto je bilo tudi, da se 
vse zadeve strokovno tehnične 
narave proizvodnje in prometa 
vina uredijo s podzakonskimi 
predpisi, pri čemer se upošte- 
vajo vsa načela, ki so bila kot 
sestavina osnutka zakona o vi- 
nu obravnavana in sprejeta v 
zakonodajnem postopku v ta- 
kratnem sestavu Skupščine 
SR Slovenije. 

Tako je republiški sekreta- 
riat za kmetijstvo, gozdarstvo 

dizacijo spremembo oz. do- 
polnitev omenjenega pravilni- 
ka (51. čl.), da bi se ta člen 
začel izvajati v roku 5 let od 
objave pravilnika. 

neustekleničenega 

pogojev. Zato je ev. nadaljnji 
ukrep prepoved točenja odpr- 
tega vina v tistih primerih, ko 
predpisani pogoji niso izpol- 
njeni, ne pa prepoved točenja 
neustekleničenega vina v ce- 
loti za vse. 

3. Na podlagi pravilnika so 
morali vsi zainteresirani sa- 
mostojni gostinci zagotoviti 
pogoje za točenje neustekle- 
ničenega vina z ustrezno ure- 
ditvijo kleti, opreme in prido- 
bitvijo zahtevane strokovno- 
sti. Za vse to so samostojni 
gostinci vložili precejšnja fi- 
nančna sredstva (investicija, 
nakup opreme, stroški izobra- 
ževanja). Zato se ob ev. pre- 
povedi nadaljnjega točenja 
odprtega vina postavlja tudi 
vprašanje pravne varnosti. 
Nesprejemljivo je, da- so z 
enim predpisom samostojni 
gostinci prisiljeni k investira- 
nju, po štirih letih pa z drugim 
predpisom ta vlaganja in stro- 
ške zavrnemo s tem, da se jim 
dejavnost, ki je pogojevala in- 
vestiranje in stroške, prepove 
opravljati. 

in prehrano v skladu z zako- 
nom o vinu leta 1977 izdal pra- 
vilnik o minimalnih pogojih za 
promet nevstekleniče '3ga na- 
miznega vina z geografskim 
poreklom in vinskim moštvom 
v gostinskih obratih, leta 1978 
pa pravilnik o načinu vodenja 
registra proizvajalcev grozdja 
in vina in o minimalnih pogojih 
za vpis v register. 

Med drugim je bilo s temi 
predpisi urejeno tudi vpraša- 
nje proizvodnje in prometa vi- 
na »cviček« in točenje nevste- 
kleničenega vina v gostinskih 
obratih oziroma pri proizvajal- 
cih. 

Tako pravilnik o označeva- 
nju vina in drugih proizvodov 
iz grozdja in vina (Ur. I. SRS, 
št. 18/77) določa v 2. členu, da 
mora vino, ki se daje v promet 
za neposredno porabo, vsebo- 
vati najmanj 8,5% dejanskega 
alkohola, razen vina »cviček«, 
iz dolenjskega vinorodnega 
okoliša, ki mora vsebovati naj- 
manj 7,5% dejanskega alkoho- 
la. Ta izjema velja samo za Do- 
lenjski vinorodni okoliš in upo- 
števa prirodne danosti in tradi- 
cionalen sortni izbor za proi- 
zvodnjo tega cvička. 0 tej spe- 

cifičnosti pridelovanja oziro- 
ma vsebnosti alkohola v vinu 
cviček je bil ob pripravi pravil- 
nika o kakovosti vina sezna- 
njen tako Zvezni komite za 
kmetijstvo kot Zvezni zavod za 
standardizacijo in zahtevana je 
bila enaka rešitev tudi v zvez- 
nih predpisih o vinu. 

Pravilnik o načinu vodenja 
registra proizvajalcev grozdja 
in vina in o minimalnih pogojih 
za vpis. v register (Ur. I. SRS, št. 
16/78) in Pravilnik o minimal- 
nih pogojih za promet nevste- 
kleničenega namiznega vina z 
geografskim poreklom in vin- 
skim moštom v gostinskih 
obratih (Ur. I. SRS, št. 18/77) 
predpisujeta pogoje glede 
prostorov, opreme, naprav, 
strokovne usposobljenosti in 
druge pogoje, ki jih morajo iz- 
polnjevati proizvajalci vina ozi- 
roma gostinski obrati za 
opravljanje proizvodnje vina, 
prometa z vinom oziroma to- 
čenja nevstekleničenega vina. 

Za izpolnitev predpisanih 
pogojev iz tega pravilnika so 
zainteresirani gostinci za toče- 
nje nevstekleničenega vina v 
večini primerov vložili znatna 
materialna - investicijska 
sredstva v opremo in za stro- 
kovno usposabljanje ter vzgo- 
jo gostincev za tovrstno po- 
nudbo vina in ravnanje s takim 
vinom, prav tako tudi tisti proi- 
zvajalci vina - družbeni kot za- 
sebni, ki dajejo svoje vino v 
promet nevstekleničeno, 
RKKGP je organiziral tudi 
izvedbo tečajev za gostinske 
delavce in zasebne proizvajal- 
ce, ki prodajajo nevstekleniče- 
na vina. 

Vsi gostinski obrati, ki točijo 
vino, so pod stalno kontrolo 
organov kmetijske inšpekcije. 
Vsa nevstekleničena vina, pre- 
dno se dajo v promet, morajo 
biti analizirana in ocenjena od 
pooblaščenih organizacij za 
analizo vina, tako da je vsako 
tako vino možno kontrolirati, 
tako glede kvalitete kot pore- 
kla od gostinskega obrata, kjer 
se vino toči, do proizvajalca 
vina. 

Kmetijska inšpekcija ugo- 
tavlja, da je od uveljavitve na- 
vedenega režima prometa nev- 
stekleničenega namiznega vi- 
na z geografskim poreklom v 
gostinskih obratih storjen velik 
premik v pogledu izboljšanja 
kvalitete odprtih vin, kar se 
odraža v stalnem upadanju 
oporečnih vzorcev vina, tako 
pri proizvajalcih samih kot v 
gostinskih obratih. 

Zvezni pravilnik o kakovosti 
vina (Ur. I. SFRJ, št. 17/81), ki 
ga je izdal Zvezni zavod za 
standardizacijo marca tega le- 
ta, in ki se začne uporabljati 

20. septembra tega leta, med 
drugim določa v 12. členu, da 
mora namizno vino iz posav- 
skega vinorodnega okoliša 
vsebovati 8,5 skupnega alko- 
hola v vol. %, v prvem odstav- 
ku 51. člena pa, da se vino za 
neposredno ljudsko uporabo 
daje v promet samo originalno 
pakirano v steklenicah s pro- 
stornino do 3 litre. V drugem 
odstavku isti člen določa, da 
se izjemoma vrhunsko vino z 
geografskim poreklom daje v 
promet za neposredno ljudsko 
uporabo originalno pakirano v 
steklenicah s prostornino do 
0,75 litra. 

Na podlagi 31. člena zakona 
o standardizaciji namreč Zvez- 
ni zavod za standardizacijo s 
predpisi o kakovosti kmetij- 
skih in živilskih proizvodov 
lahko predpiše med drugim tu- 
di sestavine, ki jih mora proi- 
zvod vsebovati, njihove mini- 
malne količine in vrsto emba- 
laže in način pakiranja proi- 
zvoda. 

O predlogu pravilnika je te- 
kla razprava več kot dve leti, 
ker so nasprotja med republi- 
kami in pokrajinama v pogledu 
proizvodnje in prometa vina 
velika. RKKGP se med drugim 
ni strinjal niti z določbo o alko- 
holni stopnji niti glede določ-' 
be o točenju samo vstekleni- 
čenega vina. 

Obe določbi cit. zveznega 
pravilnika sta v nasprotju z 
ureditvijo na tem področju v 
SR Sloveniji. Vendar glede na 
to, da republiški zakon o vinu 
še velja, ni bojazni, da bi prišlo 
ob letošnji trgatvi do motenj v 
prodaji vina, saj republiški za- 
kon o vinu ni v nasprotju z 
zveznim zakonom o standardi- 
zaciji, pač pa le s pravilnikom 
o kakovosti vina. 

Spričo ustaljene prakse in 
navad uporabnikov vina, v pro- 
metu vina pri neposrednih 
proizvajalcih in v gostinskih 
obratih, razvoja turistične de- 
javnosti in vinskih cest, kakor 
tudi že dosežene stopnje 
usposobljenosti vinogradni- 
kov, vinarjev in gostincev v 
proizvodnji in ravnanju z nev- 
stekleničenim vinom v prome- 
tu v Sloveniji, je Republiški ko- 
mite za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, prav tako tudi 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije mnenja, da je potrebno 
zadržati sedanji uveljavljeni re- 
žim v proizvodnji cvička kot 
prometa z vinom, tako pri proi- 
zvajalcih kot v gostinskih 
obratih v naši republiki. To pa 
pomeni, da moramo zadržati 
veljavnost 33. in 34. člena re- 
publiškega zakona o vinu ter 
določbe o vinu cviček v izvršil- 
nih republiških predpisih. 

O tem je Izvršni svet Skup- 

10 poročevalec 



ščirie SR Slovenije obvestil 
Zvezni, izvršni svet s predlo- 
gom, da se SR Sloveniji zago- 
tovi ohranitev dosedanje uve- 
ljavljene ureditve prometa z vi- 
nom v skladu z republiškim za- 
konom o vinu. 

Na podlagi sklepa seje Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slo- 
venije je Republiški komite za 
kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano naslovil na Zvezni zavod 
za standardizacijo pismo z za- 
htevo, da se v času do roka 
uveljavitve pravilnika (to je do 
20. 9.) ponovno proučijo spor- 
na vprašanja in rešijo v tem 
smislu, da se veljavnost 12. in 
51 člena pravilnika za SR Slo- 
venijo odloži za dobo 5 let ter 
da se v tem času izvajanje 
obeh določb ureja z republi- 
škimi izvršilnimi predpisi. 

Glede težav, ki jih imajo zla- 
sti na Posavskem vinorodnem 
rajonu v pomanjkanju kletar- 
ske opreme za proizvodnjo 
stekleničenih vin, izhajajo iz 
nizke stopnje družbene orga- 
niziranosti proizvajalcev groz- 

dja in vina na tem območju. 
Glede na dejstvo, da se promet 
vina pretežno odvija prek 
družbeno organizirane proda- 
je (trgovine in gostinstva) in da 
je prisotna velika konkurenca 
vin iz drugih območij Jugosla- 
vije, ne vidijo možnosti in per- 
spektive za zasebne proizva- 
jalce Posavskega rajona preko 
njihovih društev, temveč le v 
okviru družbeno organizirane 
proizvodnje, z uvajanjem naj- 
sodobnejše tehnologije v pre- 
delavi grozdja in pri vinifikaciji 
v sodobno opremljenih in re- 
gionalno ustrezno razmešče- 
nih velikih vinskih kleteh. Le-te 
imajo tudi organizirano pro- 
dajno mrežo. Zato bo potreb- 
no prav na tem območju več 
skupnih naporov v združeva- 
nju proizvajalcev, v združeva- 
nju dela in sredstev proizvajal- 
cev za zagotovitev realizacije 
srednjeročnega plana razvoja 
vinogradništva in vinarstva te- 
ga območja za obdobje 
1981/85 v okviru srednje in 
dolgoročnega programa te pa- 
noge v SR Sloveniji. 

ZBOR OBČIN - 15. 7. 1981 

- Kaj je s cerio kave? 

Skupina delegatov za zbor 
občin Skupščine SR Sloveni- 
je, občine Ljubljana Bežigrad 
je postavila naslednje dele- 
gatsko vprašanje: 
Cena surove kave na svetov- 
nem trgu znaša danes 94 USA 
dolarjev za 100 kg (podatek iz 
časopisa Politika dne 28. 6. 
1981). Glede na domačo ceno 
od približno 560 din za kilo- 
gram se pri nas lahko kupi le 
5 do 6 kg pražene kave za 
nabavno ceno 100 kg surove 
kave. 
1. Prosimo, da nam Izvršni 
svet pripravi analizo oziroma 
kalkulacijo, v katere storitve 
so se preiiia sredstva za 94 ali 
95 kg surove kave, katero je 
plačal potrošnik. Ta analiza 
oziroma kalkulacija bi verjet- 
no vsaj delno razjasnila viso- 
ko stopnjo inflacije v državi. 
2. Predlagamo, da se v dogo- 
voru med Zvezno gospodar- 
sko zbornico, uvoznikom kave 
in našo Industrijo Izvede ve- 
zana trgovina, uvoz surove 
kave ~ izvoz gotovih izdelkov 
naše Industrije, kar bi omogo- 
čilo prihranek deviznih sred- 
stev za plačilo kave in dodat- 
no zaposlitev naše industrije. 

To vprašanje je bilo postav- 
ljeno na seji skupin delega- 
tov, ki delegirata delegate za 
Zbor občin in Zbor združene- 
ga dela Skupščine SRS. 

Na vprašanje je odgovoril 
Avgust Metlika, pomočnik 
predsednika Republiškega 
Komiteja za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve: Podatek 
iz časopisa Politika z dne 28. 6. 
1981, da znaša cena kave 94 
USA $ za 100 kg ni točen. Cena 
kave na svetovnem tržišču se 
določa v USA $na 1 vrečo, ki 
tehta 50 kg. Zato gre pri tem 
verjetno za pomoto, ker je no- 
vinar v navedenem časopisu 
upošteval ceno 94 USA Hza 
100 kg kave in ne za 1 vrečo 
oziroma 50 kg kave. Ta cena 
pa je veljala za kavo najslabše 
kvalitete, ki jo Jugoslavija po 
veljavnih predpisih ne more 
uvažati in se prodaja izven ICO 
(mednarodna organizacija za 
kavo), katere članica je tudi 
Jugoslavija. Države, ki so čla- 
nice te organizacije morajo 
kupovati kavo po cenah, ki jih 
določa borza za kavo v okviru 
ICO kvote. 

V letošnjem letu oziroma na- 
tančneje v prvih šestih mese- 
cih letošnjega leta se je gibala 
borzna cena kave od 2.600 H/t 
do 3.700 H/t. Na osnovi poseb- 
nega dogovora z Indijo, Brazi- 
lijo in Kolumbijo, priznavajo te 
države pri nakupu kave Jugo- 
slaviji posebne »boruse«. Tako 
je znašala cena kave kvalitete 
»Robusta« iz Kolumbije 1. 6. 
1981 2.164 H/t medtem, ko se 

je v juniju gibala borzna cena 
kave od 2.600 H/t - 2.950 H/t. 

Kava, ki jo kupuje Jugoslavi- 
ja je kupljena v različnih drža- 
vah in je različnih kvalitet. Gle- 
de na kvaliteto kave pa so tudi 
precejšnje razlike v ceni. Kava, 
ki je v maloprodaji je sestavlje- 
na iz več mešanic kave (vsaj 
štirih), kar daje kavi poseben 
okus, na katerega se je navadil 
naš potrošnik. 

Slovenske pražarne so dne 
2. oziroma 3. 6. 1981 pri Repu- 
bliški skupnosti za cene prija- 
vile kalkulacijo kave, iz katere 
je razvidno, da je znašala pov- 
prečna cena odkupa 3.450 H 
za tono kavo. Na osnovi te na- 
kupne cene znaša maloprodaj- 
na cena kave v zrnu 559,98 din 
in mlete kave 575,59 din. Kal- 
kulacija je podana v prilogi. Iz 
kalkulacije je razvidno sle- 
deče: 

povprečna nabavna cena 
fco jugorneja 115,40 din/kg 

- vsi stroški (kvalitetnega 
prevzema, odvisni stroški uvo- 
za, stroški prevoza, kalo pri či- 
ščenju, 25% upržek, kalo pri 
pakiranju) 49,91 din/kg 

- stroški predelave 39,00 
din/kg 
- stroški trgovine - 35,00 
din/kg 
Maloprodajna cena brez pro- 
metnega davka - 239,32 
din/kg 

KALKULACIJA KAVE 

+ prometni davek 134 % - 
320,67 din/kg 
Maloprodajna cena z davkom 
- 559,98 din/kg 

Iz tega je razvidno, da pri 
uvozu kave ne gre za izjemno 
visoke zaslužke pražarn oziro- 
ma trgovinskih OZD, temveč je 
vzok za tako visoko ceno 
predvsem v visokem promet- 
nem davku. Promenti davek je 
višji od meseca letos, ko se je 
od 94 % povečal na 134 %. V 
primeru, da bi veljal prometni 
davek v višini 94 %, bi bila ma- 
loprodajna cena kave v zrnu z 
davkom 464,26 din/kg. 

Jugoslavija je pred dvemi le- 
ti kupovala kavo Izključno prek 
Zvezne direkcije za rezerve 
prehrambenih proizvodov v 
Beogradu. Takratni sistem ni 
pogojeval nikakršnih vezav na- 
kupa kave z jugoslovanskim 
izvozom, saj so bile devize 
zvezni direkciji dodeljene. 

Nov sistem nakupa, pri kate- 
rem morajo pražarne same za- 
gotoviti devize, pa je povzročil, 
da bo potrebno nakup kave ve- 
zati tudi na izvoz jugoslovan- 
skega blaga. Ta sistem je že 
izdelan v okviru Samoupravne 
interesne skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino, pri 
tem pa ne gre za vezavo 1:1, 
temveč mora uvoznik izvoziti 
več kot lahko uvozi. 

Elementi Stara 
cena 

Nova 
csna 

Indeks 

US$/tona 3450 a 33,45 đin (dnevni kurs 
29. 5.1981) 
Povprečna nabavna cena fco Jugorneja 111,23 115,40 104 
Stroški kvalitetnega prevzema 0,35 0,35 100 
Nabavna cena 111.,58 115,75 104 
Odvajani stroški uvoza 12,40 12,40 100 
Nabavna cena 123,98 128,15 ■ 103 
Stroški prevoza - 1,50 1,50 100 
Nabavna cena fco koristnik 125,48 129,65 103 
1% kalo pri čiščenju 1,25 1,29 . 103 
Cena prečiščene kave 126,73 130,94 103 
Upržek 25 % 31,68 32,74 103 
Cena pražene kave 158,41 163,68 103 

mleta zrno mleta index 
Umlevek 1,92 % 
Cena mlete kave 
1 % kalo pri pakiranju 
Cena pakirane kave 
Stroški predelave 
Proizvajalčeva prod. 
cena 
Grosistična marža 
Skupaj 
Maloprodajna marža 
Maloprod. cena brez 
davka 
Prometni davek 134 % 
Maloprodajna cena z 
davkom 

158,41 
1,58 

159,99 
20,01 

180,00 
2,50 

182,50 
27,50- 

210,00 
281,40 

3,04 
161,45 

1,61 
163,06 

19.94 

183,00 
2,50 

185,50 
27,50 

213,00 
285,42 

1,63 
165,31 
39,00 

204,31 
5,00 

209,31 
30,00 

238,31 
320,67 

3,14 
166,82 

1,66 
168,48 
42,50 

210,98 
5,00 

215,98 
30,00 

245,98 
329,61 

491,40 493,42 559,98 575,59 

103 
103 
103 
103 
213 

115 
200 
116 
109 

115 
115 

116 
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- Kako do sredstev za stanovanja 
miličnikov? 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR - 15. 7. 1981 

Skupina delegatov za Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije 
iz občine Črnomelj je postavi- 
la delegatsko vprašanje, kako 
naj dotirane občine zagotav- 
ljajo 50% potrebnih sredstev 
za stanovanja miličnikov gle- 
de na to, da jih sekretariat za 
pravosodje, upravo in prora- 
čun ne priznava kot posebne 
postavke v proračunih dotira- 
nih občin. 

Na zastavljeno vprašanje je 
odgovoril Slavko Polanič, na- 
mestnik republiškega sekre- 
tarja za finance: 

V sistemu dopolnilnega fi- 
nanciranja občin so obravna- 
vane tri vrste proračunskih od- 
hodkov: 

- v prvi skupini so odhodki, 
ki so z enotnimi merili in krite- 
riji opredeljeni v družbenih do- 
govorih. samoupravnih spora- 
zumih ali srednjeročnh pro- 
gramih nalog in pomenijo 
izvajanje osnovnih nalog na 
področju splošne porabe, kot 
so: dejavnost organov družbe- 
nopolitičnih skupnosti, ljudska 
obramba, financiranje pravic 
borcev, izvajanje srednjeroč- 
nih programov na področju ur- 
banizma in geodezije, progra- 
mov občinskih blagovnih re- 
zerv in podobno; 
' - v drugi skupini so. obrav- 
navani fiksni in drugi stroški 
proračunov, na katere občine 
direktno ne morejo vplivati. To 
so obveznosti, za izločanje v 
rezervni sklad proračuna, te- 
kočo proračunsko rezervo, ob- 
veznosti iz anuitet, pravice do 
pomoči družinam oseb, ki slu- 
žijo vojaški rok, stroški mrliško 
pregledne službe in podobno; 

- v tretjo skupino pa sodijo 
tisti odhodki, ki so odvisni od 
lastnih finančnih sposobnosti 
posamezne občine na področ- 
ju splošne porabe, v dopolnje- 
vanih občinah pa tudi od raz- 
položljivih dopolnilnih sred- 
stev za dopolnilno financiranje5 

občin v posameznem letu. To 
pa so zlasti programi nego- 
spodrskih investicij za področ- 
je splošne porabe, kamor uvr- 
ščamo tudi zagotavljanje 50% 
sredstev za stanovanja milični- 
kov. 

Po 32. členu zakona o prora- 
čunu SR Slovenije za leto 1981 
ugotavlja obseg sredstev za 

splošno porabo v posamezni 
dopolnjevani občini za nego- 
spodarske investicije za potre- 
be državnih organov Republi- 
ški sekretariat za pravosodje, 
upravo in proračun v dogovo- 
ru s posamezno dbčino in v 
okviru dopolnilnih sredstev, 
predvidenih s tem zakonom. 

Zaradi nezadostnih sredstev 
za. financiranje vseh potreb v 
dopolnjevanih občinah v letu 
1981 na področju negospodar- 
skih investicij, je bila sklicana 
posebna medresorska delovna 
skupina, kjer so sodelovali tudi 
predstavniki Republiškega se- 
kretariata za notranje zadeve. 
Po usklajevanju potreb in 
možnosti na tem področju je 
bila sprejeta selektivna obrav- 
nava financiranja negospodar- 
skih investicij v dopolnjevanih 
občinah v letošnjem letu. Raz- 
položljiva sredstva so omogo- 
čala le dokončanje investicij, 
ki jih je Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije v preteklem ob- 
dobju že obravnaval. Za nove 
investicije, pri tem tudi za sofi- 
nanciranje nakupa stanovanj 
za miličnike, pa ni bilo možno 
zagotoviti sredstev, 

Na predlog republiškega se- 
kretariata za pravosodje, upra- 
vo in proračun je komisija 
Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije za področje splošne 
porabe v občinah sprejela 
predlagani selektivni pristop 
pri obravnavi negospodarskih 
investicij v letu 1981 v dopol- 
njevanih občinah, ki ga je potr- 
dil tudi Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. 

Odlok o sofinanciranju pro- 
grama reševanja stanovanj- 
skih vprašanj delavcev v orga- 
nih za notranje zadeve obrav- 
nava potrebe na tem področju 
za celotno srednjeročno ob- 
dobje 1981-1985. Restriktiven 
pristop v oblikovanju sredstev ' 
za splošno porabo v letu 1981 
ne dopušča sprejemanja novih 
obveznosti, saj za že sprejete 
investicijske obveznosti ni do- 
volj sredstev v okviru dovolje- 
ne rasti splošne porabe, ven- 
dar pa bo potrebno v prihod- 
njih letih tega srednjeročnega 
obdobja poiskati možnosti v 
okviru razpoložljivih sredstev 
tudi za sofinanciranje nakupa 
stanovanj za miličnike v dopol- 
njevanih občinah. 

- Ali res objavljamo 

MARIJA ALJANČIČ dele- 
gatka v Družbenopolitičnem 
zboru Skupščine SR Slovenije 
je postavile naslednje dele- 
gatsko vprašanje: 

Republiški informativni bil- 
ten z dne 17. 6. 1S81, številka 
107, ki ga prejemamo delega- 
ti, prinaša intervju revije NIN 
s predsednikom zveznega 
izvršnega sveta za gospodar- 
ski razvoj In ekonomsko poli- 
tiko, ki me je kot delegata, mi- 
lo rečeno, zaprepastil. Tova- 
riš dr. Ivo Perišin med drugim 
pravi: »Kadar govorimo o 
odnosih v razširjeni reproduk- 
ciji, kakšna je stopnja njego- 
vega sanrtofinanciranja, nava- 
jamo podatke, za katere lahko 
mirno rečem, da so netočni, 
da niso vredni niti pipe toba- 
ka. Ti odstotki skrivajo bistvo, 
skrivajo odvisnost proizvajal- 
cev in prevladovanje drugih 
sii in odnosov.« Pravi tudi: 
»Kaže, da vsem to zavajanje 
ustreza.« 

Ker nimam razloga, da dvo- 
mim v ocene tako odgovorne- 
ga funkcionarja, postavljam 
vprašanje, kaj je z verodostoj- 
nostjo podatkov in analiz, r.a 
osnovi katerih delegati na 
vseh ravneh odločamo in ka- 
ko naj ob takih trditvah odgo- 
vornega funkcionarja, da so 
analize ničvredne, delegati 
verjamemo, da lahko pravilno 
odločamo. Da nam zavajanje 
ustreza, pa ne more biti res, 
ker zavajanje ustreza lahko le 
posameznikom ali posamezni 
organizaciji v določeni situa- 
ciji. Zavajanje, če to res je, ne 
more ustrezati delegatom kot 
pogoj za pravilno odločanje. 
Kot vsi dobro vemo, je mogo- 
če odločati le na podlagi pra- 
vočasnih in točnih podatkov 
in analiz. 

Če podatki in analize niso v 
redu, zakaj niso, kdo je za to 
odgovoren, saj ni malo insti- 
tucij in ljudi, od občine do zve- 
ze, ki so odgovorni za zbiranje 
in dajanje podatkov. Če so 
analize netočne, bi bilo po- 
trebno konkretno ugotoviti, 
od kje izvirajo in ukrepati, da 
se tako stanje spremeni. 

Na vprašanje je odgovoril 
Tone Vahen, predsednik Re- 
publiškega komiteja za infor- 
miranje: 

Delegatsko vprašanje o pri- 
krivanju in prenarejanju po- 
datkov o materialnih dejstvih 
pomembnih za odločitve v raz- 
širjeni reprodukciji - kar naj bi 
se po izjavi dr. Iva Perišina ra- 
zbohotilo v splošni jugoslo- 

netočne podatke? 

vanski pojav - je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije poslal 
ustreznim zveznim organom z 
zahtevo, da nanj čim jasneje 
odgovorijo, zlasti v luči seda- 
njih zaostrenih gospodarskih 
in tudi splošnih družbenih ra- 
zmer. Prav tako je Izvršni svet 
poslal to vprašanje s prošnjo 
za dodatna pojasnila neposre- 
dno dr. Ivu Periš'"u, predse- 
dniku Zveznega sveta za go- 
spodarski razvoj in ekonom- 
sko politiko, vendar zaenkrat 
še ni prejel odgovora. 

Vsekakor je za obdobje, v 
katerem se srečujemo z vrsto 
posledic ne dovolj pretehtanih 
investicijskih in drugih odloči- 
tev, mogoče reči, da je v resni- 
ci prihajalo do prikrivanj in 
prenarejanj podatkov o mate- 
rialnih dejstvih. To velja tako 
za organizacije združenega 
dela kot za družbenopolitične 
skupnosti. 

Že dolgo pa je pereč pro- 
blem tudi neusklajenost meto- 
dologij izračunavanja kazalcev 
ekonomske razvitosti posa- 
meznih družbenopolitičnih 
skupnosti kot tudi raznih ka- 
zalcev o poslovanju OZD, ki jih 
zbirajo in objavljajo Zavod 
SRS za statistiko, SDK, Naro- 
dna banka in drugi. Posledice 
take dejavnosti občutimo med 
drugim zlasti na področju in- 
vesticij. 

Tudi v organizacijah združe- 
nega dela je prirejanje podat- 
kov pogost pojav, tako da or- 
gani samoupravljanja v OZD 
često razpravljajo in odločajo 
o investicijskih naložbah, ki jih 
pripravljajo strokovne službe 
in poslovodni organi na osnovi 
nepopolnih oziroma prirejenih 
podatkov npr o bodočem do- 
hodku, akumulaciji in rentabil- 
nosti investicij. 

Jasno je, da vsako izkrivlja- 
nje materialnih dejstev in to- 
kov, vsako namerno odtegova- 
nje podatkov neposredno de- 
formira naše socialistične sa- 
moupravne odnose in hromi 
našo uspešnost pri planiranju, 
vodenju in usmerjanju razšir- 
jene reprodukcije. V želji in 
spoznanju, da bi to spremenili, 
pripravljamo med drugim 
zvezni in republiški zakon o 
družbenem sistemu informira- 
nja, s katerim bomo na dru- 
gačnih osnovah urejali zbira- 
nje, obdelavo in posredovanje 
podatkov, ki naj pregledneje in 
natančneje odražajo naše ma- 
terialne odnose in gibanja in s 
tem med drugim omogočijo, 
da bodo za potrebe družbene- 
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ga planiranja pripravljene 
enotnejše osnove in kazalci, 
uporabni tudi za primerjave 
med republikami in pokraji- 
nami. 

V predlogu za izdajo zakona 
o družbenem sistemu informi- 
ranja v SR Sloveniji je že v oce- 
ni stanja in razlogih, ki nareku- 
jejo izdajo zakona, med dru- 
gim ugotovljeno, da: 

- Neenotnost metodologij 
ter večkratno zajemanje po- 
datkov o določenem opazova- 
nem pojavu s strani ene in iste 
ali več informacijskih služb 
družbenega sistema informira- 
nja povzroča obstoj in upora- 
bo različnih uradnih podatkov 
oz. informacij o istem pojavu. 
Različna uporaba različnih vi- 
rov podatkov o istem pojavu 
oz. odnosu vnaša negotovosti 
v sistemu delegatskega odlo- 
čanja. To dodatno povzroča 
nezaupanje v sistem zbiranja 

podatkov in izkazanih dejstev 
ter na osnovi le-teh sprejetih 
planov in odločitev. 
- Poslovodni organi temelj- 

nih in drugih organizacij zdru- 
ženega dela oz. upravni in izvr- 
šilni organi družbenopolitičnih 
skupnosti dajejo v nekaterih 
primerih nepopolne podatke 
in informacije. Tako se dogaja, 
da se tudi objektivni podatki in 
informacije, ki jih zagotavljajo 
informacijske službe, uporab- 
ljajo v skladu z interesi struk- 
tur, ki jih izkazujejo. Zadrževa- 
nje podatkov in "informacij v 
ozkih krogih, kratenje dostopa 
določenim podatkom in infor- 
macijam ter njihova neustrez- 
na uporaba negativno vpliva 
na uresničevanje neodtujljivih 
pravic delovnih ljudi in obča- 
nov kot sarnoupravljalcev. Ta- 
ko takšni podatki, namesto da 
bi bili realen odraz stvarnega 
stanje, bolj izražajo ožje inte- 
rese posameznih struktur in 

skupnosti, ki se na ta način 
prenašajo, vsiljujejo v odloči- 
tve na višjih ravneti ne glede 
na to, kakšen je dolgoročen 
skupen družbeni interes. 

Zato je v načelih, na katerih 
naj temelji zakon in predlogih 
poglavitnih rešitev, med dru- 
gim zahtevano, 

- da je potrebno obstoječi 
sistem informiranja prilagoditi 
spremembam v družbenoeko- 
nomskih odnosih in v družbe- 
nopolitičnih skupnostih, tako 
da bo sposoben zagotoviti toč- 
ne, aktualne, celovite, pravo- 
časne in lahko dostopne po- 
datke posebnega, skupnega in 
splošnega pomena; 

- da se vključujejo v širši ob- 
tok le nujno potrebni podatki 
ob zagotavljanju enostavnega 
dostopa do predpisanih in do- 
govorjenih podatkov, organizi- 
ranih v temeljnih bazah podat- 
kov, tako da si lahko vsak upo- 
rabnik neposredno zbere po- 

trebne podatke, na osnovi ka- 
terih si bo samostojno pridobil 
objektivno informacijo oz. za- 
htevano znanje za svojo odlo- 
čitev ali akcijo; 

- da se onemogoči monopo- 
lizacija in zloraba podatkov ter 
manipuliranje s podatki oz. 
prirejanje podatkov z name- 
nom zavajanja in prikrivanja 
dejstev ter koriščenja pravice 
razpolaganja s podatki pri uve- 
ljavljanju ožjih oziroma par- 
cialnih interesov. 

Zavedamo se, da samo na- 
čela niso dovolj in da bo po- 
trebno izvajanje zakona zago- 
toviti na najširši fronti in na kar 
se da neposreden način. Zato 
pa so potrebni naši skupni na- 
pori, prepričanje in volja, da 
pri našem odnosu do informi- 
ranja kot temeljnega instru- 
menta v sistemu'samouprav- 
nih socialističnih odnosov 
uspemo uveljaviti vsestransko 
odgovornost. 
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/z Skupščine SFRJ 

Neodtujljiva pravica delavcev, da odločajo 

o sredstvih razširjene reprodukcije 

• Združeno delo mora povedati svoje mnenje o tem Zakonu med javno 
razpravo o njegovih določbah in pred končnim oblikovanjem rckovskega 
besedila 

© Osnutek zakona je, menijo deiegati, konfuzen, nejasen in v veliki meri 
nerazumljiv, nekatere ponujene rešitve pa je težko uveljaviti v praksi 
• Preveč na široko je opredeljen pojem investicijskih sredstev 
• Različna mnenja o določbi, da se vse investicijske odšočitve (tudi o najbolj 
drobnih nabavah) sprejemajo z osebnim izvajanjem delavcev 

® Vprašanje ugotavljanja in razporejanja dela dohodka, ki je rezultat izjemnih 
ugodnosti (ekstra dohodka) ni dovolj razčlenjeno in precizirano 
• Rešitve glede minulega deta morajo spodbujati večjb produktivnost dela in 
povečanje akumulacije, saj ne smejo Se motivirati delavcev za povečanje 
njihovih osebnih dohodkov 

Predlog za izdajo Zakona o 
razširjeni reprodukciji in minu- 
lem delu je bil skupaj z Osnut- 
kom tega zakona (AS 392) de- 
ležen izjemne pozornosti dele- 
gatov Zveznega zbora Skup- 
ščine SFRJ, saj sodi med naj- 
pomembnejše sistemske zako- 
ne po sprejetju Zakona o zdru- 
ženem delu. Med razpravo v 
skupščinskih delovnih telesih 
so delegati posebej opozorili 
na pomen teh zakonskih reši- 
tev za združeno delo. Pri tem 
pa so zahtevali, da mora prav 
združeno delo povedati svoje 
mnenje o omenjenem Zakonu 
v fazi njegove javne obravnave 
in končnega oblikovanja posa- 
meznih določb. 

Zvezni zbor je na zasedanju 
3. julija 1981 sprejel Predlog za 
izdajo omenjenega zakona, na 
seji 15. julija pa je razpravljal o 
Osnutku zakona. Javna raz- 
prava o tem zakonskem osnut- 
ku bo potekala do konca leta, 
po njej pa bo oblikovano bese- 
dilo Predloga zakona. 

Obširneje smo povzeli 
Osnutek zakona o razširjeni 
reprodukciji in minulem delu v 
skupščinskem Poročevalcu v 
začetku aprila. Sedaj pa pov- 
zemamo stališča skupščinskih 

delovnih teles, ki so jih delega- 
ti zavzeli med prvimi razprava- 
mi o omenjenem Zakonu, ki so 
potekale konec junija in v za- 
četku julija. O zakonskem 
osnutku so razpravljali odbori 
Zveznega zbora za družbenoe- 
konomske odnose, za družbe- 
nopolitične odnose, za delo, 
zdravstvo in socialno pplitiko, 
nadalje Zakonodajnopravna 
komisija tega Zbora in Komisi- 
ja Skupščine SFRJ za sprem- 
ljanje izvajanja Zakona o zdru- 
ženem delu. 

Nadaijnja razčlenitev 
našega 
družbenoekonomskega 
sistema 

Odbor za družbenoekonom- 
ske odnose je podprl Predlog 
za izdajo zakona, pri tem pa je 
posebej poudaril pomen tega 
sistemskega Zakona za nadalj- 
nje razvijanje našega družbe- 
noekonomskega sistema ozi- 
roma za celovitejše in konkret- 
nejše urejanje odnosov na po- 
dročju gospodarjenja s sred- 
stvi za razvijanje in razširjanje 
materialnih temeljev združe- 
nega dela in pravic iz minulega 
dela. 

Načelna razprava na seji Od- 
bora se je zavzela za sprejem 
Predloga za izdajo Zakona, ob 
tem pa so delegati ugotovili, 
da je besedilo Osnutka zakona 
konfuzno, nejasno in v veliki 
meri nerazumljivo in je potem- 
takem Osnutek zakona prema- 
lo kakovosten, da bi ga lahko 
Zvezni zbor dal v javno raz- 
pravo. 

Po mnenju delegatov bi bilo 
potrebno pri oblikovanju tega 
Zakona upoštevati, kako je na 
področju odnosov pri gospo- 
darjenju s sredstvi družbene 
reprodukcije nujno potreben 
razvit informacijski sistem o 
investicijski politiki, cenah, 
dohodku, o osebnih dohodkih 
in podobno. Zaradi tega so 
nujno potrebne take zakonske 
rešitve, ki bodo določneje in 
natančneje obvezale posa- 
mezne subjekte pri sprejema- 
nju investicijskih odločitev o 

vsebini in načinu obveščanja 
delavcev. 

Omenjeni Odbor je tudi opo- 
zoril, kako je potrebno bolj ja- 
sno določiti tisti del Zakona, ki 
zadeva vlogo samoupravnih 
interesnih skupnosti pri zdru- 
ževanju in usmerjanju sred- 
stev, namenjenih razvijanju 
materialnih temeljev dela v 
družbenih dejavnostih. To je 
nujno tudi zaradi tega, so me- 
nili delegati, ker po sedanji 
praksi poteka pod firmo sa- 
moupravnega združevanja de- 
jansko odtujevanje sredstev 
neposrednim proizvajalcem. 

Nadalje so delegati opozori- 
li, da nekatere rešitve o uresni- 
čevanju pravic do osebnih do- 
hodkov iz minulega dela lahko 
povzročijo velike težave zaradi 
zapletenega evidentiranja pri- 
spevkov delavcev oziroma 
ugotavljanja njihovih pravic do 
dela osebnih dohodkov iz mi- 

r 
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nulega dela. To namreč lahko 
povzroči veliko povečanje ad- 
ministrativnih del in zaposlo- 
vanje novih neproizvodnih de- 
lavcev. 

Široka definicija pojma 
investicijskih sredstev 

Ko so delegati razpravljali o 
konkretnih pripombah k za- 
konskemu osnutku, so v ome- 
njenem Odboru predvsem 
opozorili, da je veliko preširo- 
ka definicija pojma investicij- 
skih sredstev. Kot investicijska 
sredstva so namreč določena 
tudi vsa tista sredstva, ki jih 
delavci uporabljajo pri svojem 
delu in poslovanju. Pri tem pa 
obstaja odprto vprašanje »in- 
vesticijske sposobnosti« posa- 
mezne temeljne oziroma de- 
lovne organizacije, ker je v se- 
danji praksi zelo pogost pojav, 
da se v investicije prilivajo tudi 
obratna sredstva, tako trajna 
kot tista, ki so pridobljena s 
kratkoročnimi krediti. 

Vprašanje dela dohodka, ki 
je rezultat izjemnih ugodnosti, 
je samo načelno rešeno. Ker je 
to vprašanje zelo različno ure- 
jeno v republikah in pokraji- 
nah, bi bilo potrebno po mne- 
nju Odbora preučiti možnosti, 
da omenjeni Zakon ponudi te- 
meljne določbe za poznejšo 
enotno ureditev tega vpraša- 
nja. 

Po določbah Osnutka zako- 
na morajo delavci vse investi- 
cijske odločitve sprejemati z 
osebnim izjavljanjem. To pa bi 
pomenilo, so menili delegati, 
da bi morali delavci z referen- 
dumom sprejemati tudi tiste 
investicijke odločitve, ki so jih 
že sprejeli s temelji plana, ki se 
prav tako sprejema z osebnim 
izjavljanjem. Zaradi tega je tre- 
ba predpisati, da se z referen- 
dumom sprejemajo samo tiste 
investicije, ki niso določene v 
temeljih plana ali v samou- 
pravnem sporazumu o teme- 
ljih plana. 

Pomanjkljive so tudi rešitve 
o investicijskih sredstvih na 
področju svobodne menjave 
dela. Delavci v delovnih skup- 
nostih v organizacijah združe- 
nega dela, v bankah, v družbe- 
nih dejavnostih in" v organih 
družbenopolitičnih skupnosti 
pridobivajo dohodek s to me- 
njavo. Po rešitvi, ki je doslej 
veljala v SR Sloveniji, se del 
sredstev za razširjeno repro- 
dukcijo zagotavlja s samou- 
pravnimi sporazumi o temeljih 
planov v okviru cen storitev, 
zato bi morali preučiti, če takih 
določb ni mogoče predvideti 
tudi v omenjenem Zakonu. 

Zajeti je treba celoto 
družbene reprodukcije 

Odbor za družbenopolitične 
odnose meni, da ta zakonski 
projekt ponuja institucionalno 
pravne pogoje, da bodo delav- 
ci _ obvladovali razširjeno re- 
produkcijo, daje možnosti za 
smotrnejšo uporabo investicij- 
sih sredstev, ožji prostor za 
kreditne odnose in podobno. 
Najpomembnejše pa je vseka- 
kor, da vztraja na neodtujljivi 
pravici delavca, da v temeljnih 
organizacijah združenega dela 
odloča o sredstvih razširjene 
reprodukcije. 

Kljub temu so opozorili dele- 
gati, nekatere zakonske rešitve 
omejujejo samoupravno ureja- 
nje odnosov v temeljnih sa- 
moupravnih organizacijah in 
skupnostih ter po drugi strani 
krepijo vpliv skupščin družbe- 
nopolitičnih skupnosti na od- 
ločitve investitorjev - temelj- 
nih organizacij združenega 
dela. Vse te določitve bi bilo 
potrebno preučiti s stališča te- 
meljnih usmeritev omenjenega 
Zakona. 

Po predlogu Odbora bi mo- 
ralo zakonsko besedilo določi- 
ti tudi pogoje, da bodo sred- 
stva za razširjeno reprodukcijo 
večja in mobilnejša, hkrati pa 
naj bi omogočili njihovo hitrej- 
šo in smotrnejšo koncentraci- 
jo v delovnih in sestavljenih or- 
ganizacijah združenega dela. 
Ustrezno pozornost pa bi mo- 
rali nameniti tako določbam, o 
zbiranju in razporejanju inve- 
sticijskih sredstev kot določ- 
bam, ki urejajo vprašanje, kam 
so sredstva namenjena in pod 
kakšnimi pogoji se uporablja- 
jo. Zaradi tega bi bilo potrebno 
oblikam, pogojem in odnosom 
glede združevanja dela in 
sredstev pri dograjevanju tega 
zakonskega projekta namenili 
več pozornosti. Še posebej, 
ker se v posameznih delovnih 
in sestavljenih organizacijah 
pojavljajo kupoprodajni odno- 
si, določajo večje interne obre- 
sti in podobno. 

Člani Odbora so tudi pouda- 
rili, da je sedanji naslov Zako- 
na širši od materije, ki jo do- 
ločbe urejajo in bi ga bilo po- 
trebno prilagoditi zakonski 
vsebini. Po možnosti naj bi pri- 
lagodili vsebino tega Zakona 
njegovemu naslovu, tako da bi 
bila zajeta celota vseh odno- 
sov na področju družbene re- 
produkcije. 

Več delegatov je ugotovilo, 
da se predlagane rešitve v 
Osnutku zakona ne razlikujejo 
dosti od rešitev v Ustavi SFRJ, 
Zakonu o združenem delu in v 
drugih sistemskih zakonih če- 
prav je ta zakonski projekt na- 
stajal več let. 

Pojem minulega dela 
ni opredeljen 

Vprašanje ugotavljanja in 
razporejanja dela dohodka, ki 
je rezultat izjemnih ugodnosti, 
je bilo deležno posebne pozor- 
nosti delegatov na seji tega 
Odbora. Po njihovem mnenju 
bi moraii razčleniti in natanč- 
neje določiti, in sicer s stališča 
urejanja temeljev družbenoe- 
konomskih odnosov pri go- 
spodarjenju s sredstvi za razvi- 
janje in razširjanje materialnih 
temeljev združenega dela. To 
je potrebno čimprej narediti, 
saj v večini republik in pokrajin 
niso sprejeli ustreznih zako- 
nov, kar v praksi povzroča za- 
pletene probleme in težave. 
Tudi predlagana rešitev v 
Osnutku zakona ni dovolj ja- 
sna in celovita, kar dovoljuje 
tudi tolmačenje, da delavci sa- 
mi za sebe v temeljnih in dru- 
gih organizacijah združenega 
dela določajo, kaj so to izje- 
mne okoliščine. 

Nadalje je Odbor opozoril, 
da ni opredeljen pojem minu- 
lega dela. Določbe o ugotav- 
ljanju dela osebnega dohodka 
iz minulega dela namreč vklju- 
čujejo tudi elemente tekočega 
dela (glede privarčevanega 
materiala, surovin in energije, 
v obliki rezultatov gospodarje- 
nja z investicijskimi sredstvi). 

Ker je minulo delo ena se- 
stavin pokojninskega sistema, 
bi bilo potrebno pri oblikova- 
nju ustreznih rešitev v tem Za- 
konu upoštevati tudi rešitve, ki 
se pripravljajo za novi pokoj- 
ninski sistem. Pri tem so se 
člani Odbora zavzeli, da mora- 
jo vse določbe o minulem delu 
spodbujati večjo produktiv- 
nost dela in povečevanje aku- 
mulacije, ne pa samo stimuli- 
rati delavce za povečevanje 
njihovih osebnih dohodkov. 
Delegati so še dodali, da se v 
nekaterih okoljih, kjer ni 
ustrezna starostna struktura 
zaposlenih, v kategoriji minu- 
lega dela pojavlja tudi socialna 
komponenta. Po menju posa- 
meznih delegatov bi bilo po- 
trebno v Zakon .vgraditi tudi 
obrambne mehanizme, ki bi 
tehnobirokratskih strukturam 
onemogočili manipuliranje s 
pravicami in dolžnostmi delav- 
cev, predvsem glede spreje- 
manja investicijskih odločitev 
in ugotavljanja osebnega do- 
hodka. 

Določanje prispevkov 
družbenim dejavnostim 

Delegati Odbora za delo, 
zdravstvo in socialno politiko 
so se zavzeli za razčlenitev na- 
čel in posameznih rešitev v 
tem zakonskem projektu. 

Predvsem so zahtevali po- 
drobnejše določbe, kaj vse za- 
jema pojem minulo delo, saj 
zdaj Osnutek zakona ne prina- 
ša definicije, čeprav poznejše 
določbe izhajajo iz predpo- 
stavke je minulo delo povsem 
jasna kategorija. 

Nadalje bi bilo potrebno 
opredeliti povezovanje razšir- 
jene reprodukcije s plansko 
določeno razvojno politiko, 
določiti pa tudi merila za ugo- 
tavljanje prispevkov družbe- 
nim dejavnostim (ki morajo 
ustrezati rasti proizvodnosti 
celotnega družbenega dela 
oziroma dela družbe v celoti in 
na tem temelju povečevanju 
celotnega družbenega dohod- 
ka). Enaka merila bi morala ve- 
ljati tudi za druga področja ne- 
gospodarstva. 

Upoštevati bi vsekakor mo- 
rali vprašanje varstva pridob- 
ljenih pravic delavcev iz minu- 
lega dela (delovna doba in po- 
dobno), ki "bodo imeli tri leta 
po uveljavitvi tega Zakona 
daljšo delovno dobo od delav- 
cev, ki bodo v omenjenem ob- 
dobju prvič sklenili delovno ra- 
zmerje. Za vse nove delavce se 
bodo pravice iz minulega dela 
določale po povsem novih me- 
rilih, določenih s tem Zako- 
nom in samoupravnimi sploš- 
nimi akti, kar bo prizadelo pri- 
dobljene pravice (se pravi del 
osebnega dohodka) delavcev z 
daljšo delovno dobo od 3 let 
do 30 oziroma 35 let. 

Rešiti je treba tudi vprašanje 
pravic iz minulega dela delav- 
cev v tujini, posebej tistih, ki 
delajo na deloviščih naših or- 
ganizacij združenega dela ali 
pa po pogodbah o mednaro- 
dnem znanstvenem, strokov- 
nem in tehničnem sodelova- 
nju. Prav tako mora Zakon pre- 
dvideti, kako se bodo uresni- 
čevale pravice iz minulega de- 
la v času odsotnosti delavcev 
zaradi bolezni, poškodbe, no- 
sečnosti ali poroda letnih do- 
pustov itd. 

Odbor meni, da je treba ugo- 
toviti posledice, kaj bodo 
predlagane rešitve glede nači- 
na obračunavanja osebnega 
dohodka vsakega posamezne- 
ga delavca na temelju minule- 
ga dela pomenile za posamez- 
no organizacijo združenega 
dela. Ali bo to terjalo precejš- 
nje povečanje obračunskih de- 
lavcev v računovodstvu ali do- 
datne stroške za nabavo in 
vzdrževanje strojev za avto- 
matsko obdelavo in obračuna- 
vanje. 
Združenje dela in 
investicijskih sredstev 

Delegati v tem Odboru so 
dali tudi več pripomb k besedi- 
lu Osnutka zakona. Med dru- 
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gim so opozorili, da ni dovolj 
jasna formulacija, da delavci 
»svoje delo« in investicijska 
sredstva združujejo za razvoj 
materialnih temeljev v drugih 
temeljnih organizacijah. Ali to 
pomeni, da bodo ti delavci de- 
lali v novi organizaciji ali pa je 
s tem mišljenja priprava in 
usposobitev objektov ter mon- 
taža strojev za začetek dela, ki 
ga ti delavci lahko sami oprav- 
ljajo, saj je to njihova osnovna 
dejavnost. V tem primeru bo 
njihovo delo v sporazumu mo- 
ralo dobiti denarni pomen. 

Ko gre za določbe, da delav- 
ci v temeljni organizaciji zdru- 
ženega dela ugotavljajo druž- 
beno in ekonomsko upraviče- 
nost investicijskih vlaganj, je 
bilo na seji Odbora postavlje- 
no vprašanje, če ne bi bilo po- 
trebno predpisati, da se sploš- 
ni, globalni pogoji ocenjujejo 
za' vsako investicijsko odloči- 
tev. Po sprejetem stališču bi 
bilo smotrnejše, če bi se oce- 
njevali in konkretizirali v teme- 
ljih plana organizacije združe- 
nega dela, investicijske odloči- 
tve pa bi se izvajale iz plana 
temeljne organizacije združe- 
nega dela. 

Nadalje bi morali oceniti, če 
je potrebno za vsako investicij- 
sko odločitev (za nakup pisal- 
nega stroja na primer) obveza- 
no »osebno izjavljanje delav- 
cev« ali je dovolj, če posamez- 
ne investicijske sklepe spreje- 
ma delavski svet. Osebno iz- 
javljanje je že predvideno, saj 
se na ta način sprejema letni 
plan organizacije združenega 
dela. Delegati so opozorili na 
ta problem zaradi tega, ker 
osebno izjavljanje povzroča iz- 
gubo delovnega časa in pove- 
čuje stroške poslovanja, v se- 
stavljenih organizacijah zdru- 
ženega dela pa še precej po- 
daljšuje sprejem posamezne 
odločitve, saj se v taki organi- 
zaciji morajo osebno izjaviti 
delavci vseh združenih organi- 
zacij. 

Težko izvajanje rešitev 
v praksi 

Zakonodajnopravna komi- 
sija sodi, da so cilji, kakršne 
vsebuje Predlog za izdajo za- 
kona, sprejemljivi. Primerna so 
tudi načela, vendar niso dovolj 
jasna in na konkreten način 
povedana ter oblikovana v 
Osnutku zakona. Posamezna 
vprašanja so še naprej odprta, 
njihovo reševanje je prepušče- 
no samoupravni regulativni in 
praksi, čeprav gre za vpraša- 
nja, ki bi jih moral podrobneje 
opredeliti in nanje jasneje od- 
govoriti omenjeni zvezni Za- 
kon. Pri tem so nekatere ponu- 
jene rešitve v praksi tudi težko 
izvedljive. 

Komisija meni, da bi morala 
javna razprava o omenjenem 
zakonskem projektu dati čim- 
bolj konkretne odgovore, po- 
sebej iz združenega dela in 
znanstvenih ter strokovnih in- 
stitucij. 

Pri nadaljnjem oblikovanju 
omenjenega Zakona so po- 
trebna posebna prizadevanja, 
da bo Zakon prinesel vse si- 
stemske rešitve ter nadalje ja- 
sneje in bolj določno razčlenil 
določbe Ustave SFRJ in Zako- 
na o združenem delu o odno- 
sih na tem področju. Ne bi 
smeli namreč dovoliti, da o teh 
vprašanjih razmišlja samou- 
pravna regulativa, saj bi to tudi 
otežilo uresničevanje Zakona v 
praksi. 

Ne predpisovati 
minimalne akumulacije 

Komisija Skupščine SFRJ 
za spremljanje izvajanja Za- 
kona o združenem delu se je 
zavzela za čimprejšen sprejem 
omenjenega Zakona. Javna 
razprava naj bi trajala do kon- 
ca leta, v tem času pa naj bi 

delavci v temeljnih in drugih 
organizacijah združenega dela 
in v drugih samoupravnih or- 
ganizacijah ter skupnostih 
preverili predvsem, in sicer 
prek analiz in obračunavanja, 
če je mogoče izpeljati posa- 
mezne rešitve, ki jih predlaga 
Osnutek zakona. 

Po mnenju Komisije v tem 
Zakonu ne bi bilo potrebno 
preveč podrobno določati po- 
stopka odločanja o angažira- 
nju investicijskih sredstev. Ko 
gre za odločanje delavcev o 
investicijah, za opredeljevanje 
meril o upravičenosti investi- 
cij, za določanje vsebine stro- 
kovne podlage za investicijsko 
odločitev je občutiti tudi multi- 
pliciranje posameznih vpra- 
šanj, ki zadevajo posamezne 
naloge in postopke. 

Podrobneje je potrebno raz- 
členiti tudi vprašanja, kdaj 
družbenopolitične skupnosti s 
svojimi odločitvami, skladno z 
ustavnimi pooblastili, zbirajo 
sredstva za gospodarske inve- 
sticije. Nadalje bi moralo biti 
jasno rešeno še vprašanje vra- 
čanja sredstev, ki so s prispev- 
ki združena za potrebe investi- 
ranja v infrastrukturo. 

Delegati pa so dodali, kako 
niso sprejemljivi zakonski 
predlogi, da bi v tem besedilu 
predpisali minimalno akumu- 
lacijo, saj je neodtujljiva pravi- 
ca delavcev v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela, da 
odločajo o delitvi čistega do- 
hodka, s tem pa tudi o njego- 
vem deležu, namenjenem za 
akumulacijo 

Osebno izjavljanje 
delavcev o investicijah 

V primerjavi s stališči neka- 
terih drugih delovnih teles, je 
ta Komisija podprla predlog, 
da se morajo investicijske od- 
ločitve sprejemati z osebnim 
izjavljanjem delavcev Še po- 

sebej, ker osebno izjavljanje 
delavcev ne pomeni samo iz- 
javljanje na referendumu, tem- 
več se delavci lahko osebno 
izjavijo tudi na zboru. Delavci 
namreč morajo sprejemati in- 
vesticijske odločitve z oseb- 
nim izjavljanjem (z referendu- 
mom ali na zboru), ker jim tak 
način omogoča pregled pora- 
be sredstev, namenjenih za in- 
vesticije, oziroma dejansko 
odločanje o investicijah. Le v 
primeru pogodb v tujini bi bilo 
potrebno predvideti, da se o 
nekaterih investicijah delavci 
ne morejo osebno izjavljati. 

V omenjenem ZaKonu pa bi 
morala dobiti mnogo po- 
membnejšo vlogo gospodar- 
ska zbornica pri obravnavi in- 
vesticijskih vprašanj organiza- 
cij združenega dela. Gospo- 
darska i zbornica je namreč 
asociacija združenega dela in 
njena vloga mora priti do pri- 
mernega izraza na tem po- 
dročju, saj mora dajati ustrez- 
na mnenja o investiranju. 

Sredstva, ki jih je mogoče 
uporabiti za potrebe investira- 
nja so v Zakonu precej široko 
določena. Za te potrebe se na- 
mreč lahko uporabljajo tudi ti- 
sta sredstva, ki jih organizacije 
združenega dela uporabljajo 
za delo in poslovanje. V dose- 
danji praksi je to povzročalo, 
da praviloma ta sredstva niso 
bila mobilna, saj so bila bloki- 
rana v investicijah. Zaradi tega 
se Komisija zavzema za preu- 
čitev vprašanja mobilnosti in 
likvidnosti sredstev, ki se upo- 
rabljajo za investiranje. 

Prav tako pa bi biio potreb- 
no narediti vse, da bi Zakon 
vseboval tudi temelje urejanja 
vprašanja ekstra dohodka, če- 
prav urejanje tega vprašanja 
sicer sodi v pristojnost repu- 
blik in pokrajin. Možno pa je 
tudi, da bi to vprašanje uredili 
z družbenim dogovorom repu- 
blik in pokrajin. 
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Pospeševanje kmetijskega sodelovanja z 

državami v razvoj u . . 

@ V proračunu federacije za leti 1382 in 1983 bo treba zagotoviti 13,6 milijona 
dinarjev za delež Jugoslavije v prvi dopolnitvi sredstev za razvoj 
Mednarodnega sklada za razvoj kmetijstva 

Za delež SFRJ v prvi dopol- 
nitvi sredstev Mednarodnega 
sklada za razvoj kmetijstva 
(IFAD) za obdobje od leta 1981 
do 1983 bodo zagotovljena 
sredstva v skupnem znesku 
13,6 milijona dinarjev, od tega 
v konvertibilih devizah 2,7 mili- 
jona dinarjev. Sredstva bodo 
zagotovljena v proračunu fe- 
deracije za leto 1982 v enakih 
zneskih. 

To je temeljna določba, ki jo 
vsebuje Osnutek zakona o za- 
gotavljanju sredstev za delež 
SFRJ v I. dopolniti sredstev 
Mednarodnega sklada za ra- 
zvoj kmetijstva (IFAD) za ob- 
dobje od leta 1981 do 1983 (AS 
422), ki ga je Zvezni izvršni 
svet poslal v obravnavo Skup- 

ščini SFRJ. Sprejetje tega 
predpisa je v pristojnosti Zbo- 
ra republik in pokrajin. 

Prednost za 
najrevnejše 

V obrazložitvi tega zakon- 
skega predpisa je rečeno, da je 
bil Mednarodni sklad za razvoj 
kmetijstva (IFAD) ustanovljen 
leta 1974 po svetovni prehram- 
beni krizi. Sredstva te organi- 
zacije se odobravajo samo v 
državah v razvoju - članican 
IFAD. Pri dodelitvi sredstev 
imajo prednost najrevnejše dr- 
žave v razvoju, deficitarne v 
hrani. 

Jugoslavija je pristopila k 
IFAD aprila 1976 in se tako uvr- 

stila v države - ustanoviteljice 
tega sklada. Jugoslavija je na 
račun članske vloge za pristop 
k IFAD vplačala 300.000 dolar- 
jev v dinarski protivrednosti, 
kar ji je omogočilo uvrstitev v 
III. kategorijo, kamor spadajo 
države v razvoju. 

Z zagotovitvijo sredstev za 
delež Jugoslavije v prvi dopol- 
nitvi sredstev Mednarodnega 
sklada za razvoj kmetijstva se 
želi pospešiti sodelovanje z dr- 
žavami v razvoju prek IFAD. 

Razširitev sodelovanja z IFAD, 
naj bi omogočilo, da se sred- 
stva v višini prispevka porabijo 
v naši državi za plačevanje sto- 
ritev in opreme organizacijam 
združenega dela za izvajanje 
projekta, ki ga finacira IFAD. V 
obrazložitvi je še navedeno, da 
članstvo Jugoslaije v Medna- 
rodnem skladu za razvoj kme- 
tijstva omogoča jugoslovan- 
skim organizacijam sodelova- 
nje na licitacijah za realizacijo 
projektov, ki jih ta sklad finan- 
cira v državah v razvoju. 

scoaoosoooooo 

K OSNUTEK ZAKONA O UGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA 
DELEŽ SFRJ V I. DOPOLNITVI SREDSTEV 
MEDNARODNEGA SKLADA ZA RAZVOJ KMETIJSTVA 

^ (IFAD) ZA OSDOBJE 1981-1983 
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87 milijonov dolarjev posojila za projekt 

»Morava II«    

© Posojilo Mednarodne banke za obnovo in razvoj bo treba vrniti v 15 letih z 
obrestno mero 9,6 odstotka 

Osnovna privredno-investicij- 
ska banka v Beogradu - In- 
vestbanka je sklenila 13. aprila 
1981 v VVashingtonu z Medna- 
rodno banko za obnovo in ra- 
zvoj Pogodbo o posojilu v vre- 
dnosti 87 milijonov dolarjev 
Istega dne je, ker ni neposre- 
dni posojilojemalec po Pogod- 
bi o posojilu, SFRJ sklenila s 
to banko sporazum o garanci- 
ji Predlog zakona o ratifikaciji 
tega Sporazuma je Zvezni 
izvršni svet poslal v obravnavo 
in sprejem Skupščini SFRJ 

Sredstva iz te,Pogodbe bodo 
uporabljena za realizacijo pro- 
jekta regionalnega razvoja 
»Morava II« je poudarjeno v 
obrazložitvi. 

Mednarodna banka je odo- 
brila.posojilo pod pogojem, da 
bodo sredstva vrnjena v 15. le- 
tih. Letna obrestna mera znaša 
9,6 odstotka, rok operativnosti 
posojila pa je najpozneje do 
14.avgusta 1981. 

V Sporazumu o garanciji je 
še predvideno, da SFRJ brez- 

pogojno prevzame garancijo 
za točno in pravočasno plače- 
vanje glavnice, obresti in dru- 
gih stroškov posojila, na na- 
čin, ki je naveden v posojilni 
pogodbi. Obenem mora SFRJ 
zagotoviti, da noben zunanji 

dolg ne bo imel pri dodelitvi, 
realizaciji ali razporeditvi de- 
viz, ki so pod kontrolo ali nalo- 
žene v dobro SFRJ, nobene 
prednosti pred posojili medna- 
rodne banke za obnovo in ra- 
zvoj. 

K PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
b GARANCIJ! MED SFRJ IN MEDNARODNO BANKO ZA 

OBNOVO IN RAZVOJ - SA 433 
>OBOSO« SOOCOCO! 
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Počasna samoupravna preobrazba 

družbenih dejavnosti 

© Doseženi rezultati pri uresničevanju nujnih pogojev za uresničevanje 
svobodne menjave deta niso v sorazmerju s tistim, kar smo hoteli doseči v 
samoupravni preobrazbi družbenih dejavnosti 

® Počasi se spreminja samoupravni poSožaj temeljnih subjektov svobodne 
menjave dela, ker se v novih organizacijskih oblikah zadržujejo stari 
družbenoekonomski odnosi 

m Do danes je bilo ustanovljenih 3.842 samoupravnih interesnih skupnosti 
družbenih delavnosti 

® Uporabniki storitev še niso odločujoči subjekti pri določanju skupnih potreb 
in interesov in odločanju o potrebnih sredstvih 

© Za nadaljnji razvoj svobodne menjave dela z neposrednim združevanjem dela 
in sredstev bo treba zmanjšati zajemanje iz gospodarstva in čimprej dograditi 
sistem za zadovoljevanje skupnih potreb 

Spretetje Resolucije o svo- 
bodni menjavi dela in sredstev 
v družbenih dejavnostih je 
spodbudilo kritično ocenjeva- 
nje vzpostavljenih odnosov pri 
zadovoljevanju skupnih potreb 
delavcev in drugih delovnih 
ljudi in občanov v njihovih pri- 
marnih organizacijah dela in 
življenja, kakor tudi aktivnost 
družbenopolitičnih dejavnikov 
v vseh republikah in pokraji- 
nah pri sprejemanju progra- 
mov za premagovanje nastalih 
slabosti in napak v teh odno- 
sih. 

Posledica živahne aktivnosti 
pri uresničevanju načel, ki so 
izražena v Resoluciji je širše 
odpiranje v mnogih okoljih pa 
tudi pospešitev že začetih pro- 
cesov oblikovanja družbenoe- 
konomskih odnosov na teh na- 
čelih. 

To je ocena v Poročilu o 
izvajanju Resolucije Skupšči- 
ne SFRJ o svobodni menjavi 
deta v družbenih dejavnostih 
(sprejeta je bila 27. junija 
1979), ki jo je pripravil Odbor 
Zveznega zbora za družbeno- 
politične odnose in jo poslal v 
obravnavo delegatom v Skup- 
ščini SFRJ. 

Nujni pogoji za 
uresničevanje 
svobodne menjave 
dela 

V Poročilu je poudarjeno, da 
so bili doseženi določeni 
uspehi pri ustvarjanju organi- 
zacijsko-institucionalnih in 

drugih nujnih pogojev za ure- 
sničevanje svobodne menjave 
dela in da so se začeli vzpo- 
stavljati in razvijati družbenoe- 
konomski odnosi na teh osno- 
vah. Na primer do danes smo 
ustanovili 3.842 samoupravnih 
interesnih skupnosti družbe- 
nih dejavnosti. Od 948.000 de- 
lavcev v negospodarskih de- 
javnostih v letu 1979 jih je 
595.000 združilo svoje delo v 
organizacijah združenega dela 
družbenih dejavnosti, kar je 
glede na 5,5 milijona delavcev 
v združenem delu 10,81 od- 
stotka. 

Od celotnega števila delav- 
cev v samoupravnih interesnih 
skupnostih gospodarske infra- 
strukture in na vseh drugih po- 
dročjih družbenega dela 
(34.545) je biio konec leta 1978 
v delovnih skupnostih (stro- 
kovnih službah samoupravnih 
interesnih skupnosti družbe- 
nih dejavnosti v SFRJ 19.440 
delavcev. Celotna sredstva, ki 
so bila v letu 1980 izločena za 
družbene dejavnosti (v obliki 
prispevka) znašajo 186.200 mi- 
lijonov dinarjev bruto, kar je 
12,36 odstotka družbenega 
proizvoda. 

Kot je poudarjeno v Poročilu 
pa doseženi uspehi niso v so- 
razmerju s tistim, kar smo že- 
leli doseči v samoupravni 
preobrazbi družbenih dejav- 
nosti in z vzpostavitvijo z Usta- 
vo določenih odnosov med 
materialno proizvodnjo in 
družbenimi dejavnostmi. Rela- 
tivno počasi se menja samou- 

pravni položaj temeljnih sub- 
jektov svobodne menjave deia 
oziroma se v novih organiza- 
cijskih oblikah zadržujejo stari 
družbenoekonomski odnosi. 

Delavci v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela mate- 
rialne proizvodnje ter delovni 
ljudje in občani v krajevnih 
skupnostih - kot uporabniki 
storitev - še niso odločujoči 
subjekti niti pri določanju 
skupnih potreb in interesov ni- 
ti pri odločanju o sredstvih. Z 
druge strani pa niti izvajalci 
storitev (delavci v temeljnih or- 
ganizacijah združertega dela 
družbenih dejavnosti) ne ure- 
sničujejo popolnoma svojega 
z Ustavo določenega položaja. 

Vzroki za počasno 
preobrazbo družbenih 
dejavnosti 

Vzrok za takšno stanje, je 
poudarjeno v Poročilu, je v 
tem, ker še niso zagotovljeni 
nujni pogoji za dosledno vzpo- 
stavljanje in razvoj svobodne 
menjave dela. Ti pogoji so na 
področju institucionalnega si- 
stema, ki še vedno ni tako 
spremenjen in prilagojen, da 
bi spodbujal in omogočal svo- 
bodno menjavo dela, v proce- 
duralnem postopku, ki ni do- 

volj razčlenjen in v nezadostno 
razvitem delegatskem sistemu 
v celoti, zlasti pa na področju 
samoupravnega interesnega 
organiziranja, kot tudi v neza- 
dostno in neprecizno definira- 
nih elementih menjave ter po- 
manjkljivosti pri planiranju 
skupnih potreb. 

Poleg navedenih ovir je še 
vrsta objektivnih okoliščin šir- 
šega pomena, ki vplivajo tudi 
na vzpostavljanje in razvoj 
odnosov svobodne menjave 
dela. Med drugim se združeno 
delo materialne proizvodnje 
kljub temu, da ima svoje dele- 
gate v skupščinah samouprav- 
nih interesnih skupnosti, še 
vedno ni pokazalo kot dejavnik 
revalorizacije obstoječe orga- 
nizacije, sedanjih odnosov in 
sedanjega načina financiranja 
oziroma še ni obvladal celot- 
nega dohodka. 

Sedanje omrežje in terito- 
rialna razporeditev institucij 
na področju družbenih dejav- 
nosti veliko bolj narekujeta »fi- 
nanciranje« institucij kot pa 
zagotavljanje sredstev za nji- 
hove delovne programe, ki naj 
bi bili v neposredni funkciji za- 
dovoljevanja dejanskih potreb 
združenega dela. Povečane 
skupne potrebe so zelo neus- 
klajene z možnostmi gospo- 

r 
>0COMO0CCOXCCCCO5OCOCCCOCOCOCCCO! 

S POROČILO O IZVAJANJU RESOLUCIJE SKUPŠČINE 
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đarstva, da izloča potrebna 
sredstva za zadovoljevanje teh 
potreb. 

Poleg objektivnih vzrokov 
pa na sedanje stanje v razvoju 
družbenoekonomskih odno- 
sov s svobodno menjavo dela 
negativno vplivajo tudi mnogi 
subjektivni dejavniki. Odpori 
proti spreminjanju stanja na 
tem področju so predvsem v 
sferi družbenih dejavnosti, na- 
to v naši celotni družbeni iner- 
ciji in nezadostnem družbe- 
nem prizadevanju, da bi hitreje 
spremeniji to stanje. 

Neposredno 
združevanje dela in 
sredstev 

Posebno poglavje v Poročilu 
je posvečeno svobodni menja- 
vi dela v odnosih neposredne- 
ga združevanja dela in sred- 
stev. Kaže, da se ta oblika svo- 
bodne menjave dela razvija 
počasneje kot bi bilo objektiv- 
no mogoče. V odnosih te obli- 
ke menjave dela se vse bolj 
zadovoljujejo potrebe, ki so v 
neposredni zvezi z zboljša- 
njem poslovanja in poveča- 
njem proizvodnosti dela in do- 
hodka, kot tudi skupne potre- 
be, ki so nad določenim stan- 
dardom. 

Ta oblika svobodne menjave 
dela ima vse pogosteje dolgo- 
trajnejši in stabilnejši značaj in 
se uresničuje v različnih obli- 
kah sporazumevanja med upo- 
rabniki ih izvajalci storitev, na- 
mesto prejšnje prakse, da so 
se sklepala kupoprodajna ra- 
zmerja. 

Najpomembnejše rezultate 
so v republikah in avtonomnih 
pokrajinah dosegli na področ- 
ju znanstvenoraziskovalnega 
dela. Veliko je primerov, kjer je 
vse manjši delež sredstev sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti znanosti v celotnem pri- 
hodku organizacij združenega 
dela, ponekod pa simboličen 
(na primer do 4,2 odstotka). K 
temu je prispevalo vse uspeš- 
nejše vzpostavljanje odnosov 
svobodne menjave dela na 
podlagi konkretnih programov 
storitev, povezovanje znan- 
stveno-raziskovalnih organi- 
zacij z materialno proizvodnjo 
in drugimi dejavnostmi na 
podlagi skupnega ustvarjanja 
dohodka kot tudi ustanavljanja 
teh organizacij praviloma v se- 
stavi sestavljenih organizacij 
združenega dela. 

Pomembni uspehi pri ure- 
sničevanju te oblike svobodne 
menjave dela so bili doseženi 
na področju usmerjenega izo- 
braževanja in vzgoje kot tudi 
na področju kulture, medtem 
ko med organizacijami združe- 
nega dela materialne proi- 

zvodnje in organizacij s po- 
dročja socialnega varstva ti 
odnosi v glavnem niso zaživeli. 

Svobodna menjava dela na 
področju zdravstva se šele za- 
čenja izvajati v duhu Resoluci- 
je. Svobodna menjava dela je 
razvitejša v neposrednih odno- 
sih tam, kjer je zdravstvo bolje 
organizirano, kjer so udele- 
ženci aktivneje sodelovali pri 
izdelavi razvojnih programov 
in načrtov zdravstvenega var- 
stva, določenih na podlagi 
analiz realnih potreb in mož- 
nosti združenega dela. 

Zadnje čase je v republikah 
in pokrajinah vse večja aktiv- 
nost, katere cilj je, da se uve- 
ljavi ta oblika svobodne me- 
njave dela. Na primer novi Za- 
kon o zdravstvenem varstvu v 
SR Hrvatski določa, da primar- 
no in specifično varstvo pote- 
ka v neposrednih odnosih. 

Težave pri 
uresničevanju 
svobodne menjave 
dela 

Počasno vzpostavljanje in 
uveljavljanje svobodne menja- 
ve dela v odnosih neposredne- 
ga združevanja dela in sred- 
stev povzroča tudi nekatere te- 
žave, je poudarjeno v Poročilu. 
Med drugim nekateri veljavni 
zakoni in drugi predpisi na po- 
dročju družbenih dejavnosti 
zavirajo proces neposrednega 
povezovanja uporabnikov in 
izvajalcev storitev. V nekaterih 
okoljih so s sedanjim siste- 
mom usmerjenega izobraževa- 
nja posamezni izobraževalni 
centri izločeni iz velikih in se- 
stavljenih organizacij združe- 
nega dela materialne proi- 
zvodnje in so organizirani kot 
posebne izobraževalne orga- 
nizacije brez neposrednih zvez 
s tistimi organizacijami, v okvi- 
ru katerih so nastale in se ra- 
zvijale. 

Ovira neposrednemu zdru- 
ževanju dela in sredstev je ob- 
jektivni položaj, v katerem je 
danes krajevna skupnost. Kra- 
jevne skupnosti so še vedno v 
fazi, ko se določene pravice 
prenašajo z občine nanje, ne 
da bi se prenesla tudi sredstva 
in zagotovili organizacijski in 
drugi pogoji, da kot asociacije 
občanov prevzamejo nase do- 
ločene funkcije pri zadovolje- 
vanju skupnih družbenih po- 
treb. 

Za nadaljnji razvoj te oblike 
svobodne menjave dela bo tre- 
ba, kot je poudarjeno, še na- 
prej zmanjševati zajemanje iz 
gospodarstva na podlagi soli- 
darnosti in vzajemnosti, kot tu- 
di čimprej dograditi sistem za 
zadovoljevanje skupnih po- 

treb. Prav tako je treba določiti 
program prehoda na načelo 
kosmatega osebnega dohod- 
ka, da bi se tako v osnovi spre- 
menil položaj delavca pri raz- 
polaganju s tistim delom oseb- 
nega dohodka, ki je namenjen 
zadovoljevanju skupnih po- 
treb. 

Menjava dela prek SIS 
Kar zadeva svobodno me- 

njavo dela v okviru in prek sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti, je v Poročilu ugotovlje- 
no, da SIS vse bolj postajajo 
mesto sporazumevanja o pro- 
gramih in sredstvih za zadovo- 
ljevanje skupnih potreb in in- 
teresov ter o določanju politi- 
ke razvoja in pospeševanja de- 
javnosti. 

Vendar je poudarjeno, da 
proces te oblike svobodne me- 
njave dela teče počasi. Sa- 
moupravne skupnosti se še ve- 
dno pojmujejo kot skladi orga- 
nizacij združenega dela druž- 
benih dejavnosti. Na posamez- 
nih področjih so se ohranili 
stari družbenoekonomski 
odnosi, ki se kažejo v prora- 
čunski logiki, vzahtevanju po- 
trebnih sredstev brez ustrez- 
nega programa skupnih po- 
treb, prekoračitvi planiranih 
sredstev in podobno. 

Težko je priti do programa 
storitev, ki jih nudijo organiza- 
cije združenega dela družbe- 
nih dejavnosti v okviru samou- 
pravnih interesnih skupnosti. 
Posameznim fakultetam se ne 
zdi potrebno, da pošljejo svoje 
programe storitev samouprav- 
nim interesnim skupnostim. 

Tudi kadar je mogoče dobiti 
določene programe v kulturi, 
usmerjenem izobraževanju in 
drugih družbenih dejavnostih, 
ni njihovega pravega vredno- 
tenja in preverjanja v praksi. 
Izvajalci storitev imajo še ve- 
dno prevladujoč vpliv, kadar 
gre za delovne programe in 
njihovo realizacijo. 

V praksi se pogosto dogaja, 
da tudi realnih in ustreznih 
programov ni mogoče uresni- 
čiti, ker so sredstva naprej li- 
mitirana s predpisanimi stop- 
njami prispevkov oziroma pa- 
rafiskalnim zagotavljanjem 
sredstev za družbene dejavno- 
sti. Takšno stanje med drugim 
ustvarja tudi neugodno javno 
mnenje o družbenih dejavno- 
stih, ki so le viri čezmerne po- 
rabe, medtem ko se zanemarja 
njihov prispevek k povečanju 
produktivnosti dela. material- 
nemu in celotnemu družbene- 
mu razvoju 

Samoupravljanje v 
odnosih svobodne 
menjave deia 

Poudarjeni so doseženi re- 
zultati pri uresničevanju sa- 
moupravljanja v odnosih svo- 
bodne menjave dela - doseže- 
ni so bili prav pomembni uspe- 
hi in pridobljene koristne iz- 
kušnje, odločujoč napredek pa 
ni bil dosežen. Vzrok za števil- 
ne težave in pomanjkljivosti je 
v uresničevanju delegatskega 
sistema v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih. Izjavljanje 
delavcev o obveznostih za za- 
dovoljevanje skupnih potreb je 
praktično še vedno . formal- 
nost. Praksa, da dajejo delavci 
smernice delegatom, še vedno 
ni dovolj razvita. 

V skupščinah samoupravnih 
interesnih skupnosti, ki so po- 
gostokrat kopija skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti, 
se je uveljavila praksa odloča- 
nja z večino glasov, ne pa s 
sporazumevanjem in usklaje- 
vanjem različnih interesov. V 
veljavnem sistemu odločanja 
so vsi interesi enakopravno 
prisotni v SIS. V tem plurali- 
zmu interesov prevladuje inte- 
res izvajalcev storitev, uporab- 
niki storitev pa imajo manjši 
vpliv. 

Od ostalih težav so našteta 
preobsežna in premalo razum- 
ljiva gradiva za del delegatov, 
premajhna strokovna pomoč 
delegatom, neprilagojenost 
družbenega sistema informira- 
nja novim zahtevam in potre- 
bam samoupravne družbe in 
delegatskega sistema. 

Rešitve za hitrejši razvoj in 
napredek samoupravljanja v 
odnosih svobodne menjave 
dela je trsba zasnovati, kot je 
poudarjeno, na razvijanju de- 
legatskih odnosov v svobodni 
menjavi deia in krepitvi vloge 
delegacije pri ugotavljanju, 
uresničevanju in kontroli do- 
govorjenih programov, krepi- 
tvi enakopravnega odločanja 
uporabnikov in izvajalcev sto- 
ritev v skupščinah SIS in na 
uveljavljanju skupščine sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti pri odločanju z ustreznimi 
zbori skupščin družbenopoli- 
tičnih skupnosti o pogojih in 
načinu zadovoljevanja skup- 
nih potreb. 

V poglavju o temeljih in me- 
rilih svobodne menjave deia je 
poudarjeno, da je bilo zlasti v 
letu 1980 pripravljeno in skle- 
njeno veliko samoupravnih 
sporazumov v okviru SIS^ s ka- 
terimi so določeni temelji in 
merila svobodne menjave de- 
la. Najpogosteje se kot temelj 
in merilo svobodne menjave 
dela določajo temelji planov 
SIS in družbenopolitičnih 
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skupnosti, delovni in razvojni 
načrti organizacij združenega 
dela družbenih dejavnosti, sa- 
moupravno dogovorjeno pla- 
čilo, merila za vrednotenje do- 
seženih rezultatov in drugo. 

Splošna ugotovitev pa je, da 
pri določanju temeljev in meril 
svobodne menjave dela dose- 
daj niso bili doseženi zadovo- 
ljivi rezuitati in da se določeni 
temelji in merila najpogosteje 
ne uporabljajo popolnoma ali 
pa se sploh ne uporabljajo. 

Združevanj® sredstev 
za zadovoljevanje 
skupnih potreb 

Del Poročila je posvečen sa- 
moupravnemu združevanju 
dela in sredstev, za kar je reče- 
no, da je glavna značilnost še 
vedno prevladujoča praksa 
združevanja sredstev prek pri- 
spevnih stopenj. Hkrati posto- 
poma poteka tudi združevanje 
sredstev na podlagi izraženih 
potreb in interesov delavcev in 
delovnih ljudi prek letnih de- 
lovnih in razvojnih načrtov. 

V republikah in pokrajinah si 
prizadevajo, da bi z decentrali- 
zacijo združevanja tudi odlo- 
čanje pomaknili k temeljnim 
organizacijam združenega de- 
la in krajevnim skupnostim. 
Potekajo priprave, da se na 
posameznih področjih sred- 
stva za zadovoljevanje določe- 
nih skupnih potreb namesto s 
prispevnimi stopnjami združu- 
jejo z določanjem fiksnih zne- 
skov sredstev, ki izhajajo iz do- 
ločenega delovnega in razvoj- 
nega načrta (na primer v SR 

Hrvatski in SR Srbiji na po- 
dročju zdravstvenega varstva). 

Delež proračunskih sredstev 
družbenopolitičnih skupnosti 
v celotnih prihodkih za zado- 
voljevanje določenih skupnih 
potreb je vse manjši, v SR Slo- 
veniji pa sredstev za te potrebe 
ne izločajo iz proračuna. Poleg 
omenjenih virov za zadovolje- 
vanje skupnih potreb se zago- 
tavljajo sredstva tudi s samo- 
prispevkom občanov ali z 
združevanjem sredstev, ki so 
jih namensko izločile temeljne 
organizacije združenega dela 
in krajevne skupnosti in iz dru- 
gih virov. 

Pri uresničevanju opredeli- 
tve o razširjeni reprodukciji v 
družbenih dejavnostih smo 
napravili začetne korake. Ra- 
zvojni načrti zdravstva, izobra- 
ževanja, otroškega in social- 
nega varstva, znanosti in dru- 
gih družbenih dejavnosti se 
vse bolj določajo v skladu s 
potrebami in interesi združe- 
nega dela in drugih uporabni- 
kov njihovih storitev. 

Nekatera vprašanja na tem 
področju še niso ustrezno re- 
šena. Pri planiranju investicij- 
skih vlaganj v okviru SIS na 
ravni občine pogosto izgublja- 
jo svoje interese. V nekaterih 
okoljih še vedno ni meril o 
tem, katere nove zmogljivosti 
graditi. 

Največja sredstva za investi- 
cije uporabljajo na področju 
zdravstva in usmerjenega izo- 
braževanja, toda na teh po- 
dročjih še vedno nimajo pov- 
sod meril o investicijskih vla- 
ganjih. 

* 

Praksa opozarja tudi na pro- 
blem, kako zagotoviti, da sred- 
stev za investicije v družbenih 
dejavnostih ne izločajo iz teko- 
čega dohodka, ampak jih 
združujejo pod enakimi pogoji 
kot v gospodarstvu, to je iz či- 
stega dohodka. 

Planiranje 
zadovoljevanja skupnih 
potreb 

Kar zadeva družbeno plani- 
ranje zadovoljevanja skupnih 
potreb je rečeno, da analiza 
uresničevanja smernic iz Re- 
solucije in zveznega, republi- 
ških in pokrajinskih zakonov o 
družbenem planiranju kaže na 
sklep, da se ne uresničujejo v 
potrebnem obsegu in kakovo- 
sti. 

Sistem planiranja ni dovolj 
razčlenjen, da bi zagotovil od- 
ločilni položaj delavcev in de- 
lovnih ljudi pri opredeljevanju 
skupnih potreb ter sredstev za 
njihovo zadovoljevanje. V 
takšnem planiranju se pogo- 
stokrat izsiljujejo posamezne 
potrebe, dejanski interes de- 
lovnih ljudi in občanov pa je 
izgubljen v prispevni stopnji, ki 
je določena s splošno bilanco 
sredstev za zadovoljevanje 
skupnih potreb. 

Poročilo tudi poudarja, da je 
treba planiranje poenostaviti 
in ga postaviti na realne teme- 
lje. Uresničevanje koncepta 
samoupravnega planiranja 
skupnih potreb je razumeti kot 
sprejemanje ukrepov za na- 
predek sistema in metodologi- 

je planiranja. Posebno pozor- 
nost je treba posvetiti samou- 
pravnemu sporazumu o teme- 
ljih plana samoupravne intere- 
sne skupnosti za petletno ob- 
dobje in letnim programom 
realizacije. 

Kot eden ukrepov za izvaja- 
nje Resolucije je bila določena 
obveznost Skupščine SFRJ, 
ZIS in ustreznih zveznih uprav- 
nih organov, da v posameznih 
zveznih zakonih podrobneje 
razčlenijo ustrezne rešitve v 
skladu s stališči, ki so določe- 
na v Resoluciji. V zvezi s tem je 
v Poročilu našteto, kaj je bilo 
storjenega v 'em^smislu v po- 
sameznih zakonih. 

Toda zakoni in drugi predpi- 
si v republikah in pokrajinah o 
samoupravnih interesnih 
skupnostih, ki v zadnjem času 
niso bili novelirani, vsebujejo 
tudi rešitve, ki zavirajo razvoj 
novih odnosov in je nujno po- 
trebna njihova vsebinska revi- 
zija. 

Po splošni oceni, je poudar- 
jeno na koncu Poročila, je bila 
v sistemu samoupravnega in- 
teresnega organiziranja zako- 
nodajna regulativa preveč 
poudarjena glede na samou- 
pravno urejanje odnosov, tako 
pri oblikovanju samoupravnih 
interesnih skupnosti, kot pri 
zagotavljanju sredstev za do- 
ločene dejavnosti. Zaradi tega 
je treba afirmirati samouprav- 
no regulativo oziroma samou- 
pravno sporazumevanje o 
vseh vprašanjih iz medseboj- 
nih odnosov v svobodni me- 
njavi dela med uporabniki in 
izvajalci storitev 
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Razvijanje borčevsko-invalidskega 

zavarovanja v skladu z materialnimi 

možnostmi družbe  

© Za osnovno borčevsko in invalidsko varstvo je za 800.000 upravičencev v 
proračunu federacije za letos zagotovljenih 20,6 milijarde dinarjev 

0 Na temelju republiških in pokrajinskih predpisov varstvo zajema okoli 300.000 
uporabnikov 
• Lani se je precej povečalo število upokojenih borcev 
# Obveznost federacije za pokojnine borcev zajema tudi več kot 20 različnih 
prispevkov in stroškov, ki terjajo okoli 25 odstotkov vseh sredstev za pokojnine 
borcev 

© Za borce je bilo zgrajenih več kot 120.000 stanovanj, čeprav je še precejšnje 
število nerešenih stanovanjskih problemov 

Varstvo borcev in vojaških 
vojnih invalidov se kontinuira- 
no razvija od osvoboditve na- 
prej v skladu z razvojem poli- 
tičnega sistema in materialni- 
mi možnostmi družbe. Poleg 
temeljnega varstva borcev 
smo v Jugoslaviji uvedli vrsto 
dopolnilnih oblik tega varstva, 
kar potrjuje njegov družbeni 
pomen. Povsem upravičena je 
ugotovitev, da se uspešno ure- 
sničujejo cilji, zapisani v Ustavi 
SFRJ in nalogah 2KJ na tem 
področju. 

Te ugotovitve in ocene pri- 
naša gradivo z naslovom Ak- 
tualna vprašanja in probiemi 
borčevskega in invalidskega 
varstva s predlogom ukrepov, 
ki ga je Zvezni izvršni svet po- 
slal v obravnavo Skupščini 
SFRJ. To obsežno analitično 
gradivo je pripravil Zvezni ko- 
mite za vprašanja borcev in vo- 
jaških invalidov, želi pa celovi- 
to prikazati dosežke pri izvaja- 
nju temeljnega varstva, kakor 
tudi slabosti in probleme. Oce- 
na stanja in predlogi ukrepov 
morajo ponuditi rešitve pri- 
hodnjih sprememb zvzene za- 
konodaje na tem področju. 

Znatna finančna 
sredstva za borčevsko- 
invalidsko varstvo 

Na temelju proklamiranih 
družbenih opredelitev, poudr- 
ja omenjeno gradivo, je bor- 
čevskega in invalidskeg var- 
stva danes deležen širok krog 
ljudi. Za njegovo financiranje 
pa se namenjajo znatna sred- 
stva. Tako je proračun federa- 
cije za leto 1981 predvidel za 
800.000 uporabnikov 20 mili- 
jard 604 milijone dinarjev ali 
13,4 celotnih proračunskih 

sredstev. Glede na planirani 
narodni dohodek to pomeni 
1,5 odstotka narodnega do- 
hodka. 

Iz teh sredstev se zagotavlja 
uresničevanje temeljnih pravic 
uporabnikov tega varstva iz 
več osnov. Obveznosti federa^ 
cije za pokojnine 433.160 bor- 
cev m članov družin padlih ter 
umrlih borcev odpade 14 mili- 
jard 708 milijonov dinarjev (71 
odstotkov celotnih sredstev). 

Za prejemke 249.830 voja- 
ških invalidov, članov družin 
padlih borcev, nosilcev Parti- 
zanske spomenice 1941, špan-" 
skih borcev, narodnih herojev 
in nosilcev določenih odliko- 
vanj iz prejšnjih vojn, je predvi- 
denih 4 milijarde 842 milijonov 
dinarjev (24 odstotkov celotnih 
sredstev). 

Za zdravstveno varstvo teh 
ljudi, ki se po zveznih predpi- 
sih zagotavlja približno 
130.000 uporabnikom, je zago- 
tovljena milijarda 53 milijonov 
dinarjev (5 odstotkov celotnih 
sredstev). 

Varstva na temelju republi- 
ških in pokrajinskih" predpisov 
je deležnih okoli 300.000 upo- 
rabnikov. Sredstva za te name- 
ne že dosegajo okoli tretjino 
celotnih sredstev, ki se za var- 
stvo borcev namenjajo iz pro- 
računa federacije. 

Zvezni predpisi o 
varstvu borcev in 
invalidov 

Na področju temeljnega 
borčevskega in invalidskega 
varstva velja več zveznih pred- 
pisov, ki so bili usklajeni z 
Ustavo SFRJ leta 1976. Ob tej 
priložnosti je največ spre- 
memb prispevalo k izboljšanju 
materialnega položaja nekate- 

rih kategorij upravičencev. Po- 
sebej pomembna je bila uved- 
ba izredne valorizacije prejem- 
kov in povečanja zajamčene 
osnove za določanje borčev- 
skih pokojnin, borčevskega 
dodatka in stalnega mesečne- 
ga prejemka nosilcem Parti- 
zanske spomenice* narodnim 
herojem in španskim borcem. 
Izboljšal se je tudi materialni 
položaj samohranilskih družin 
padlih borcev in otrok padlih 
borcev, ki niso sposobni sami 
skrbeti za sebe, slepih invali- 
dov in vojaških invalidov s pre- 
bivališčem v tujini. 

Med usklajevanjem zveznih 
predpisov pa niso bili rešeni 
mnogi problemi in vprašanja, 
ki so bili pri nadaljnjem izbolj- 
ševanju zveznih predpisov na 
tem področju izhodišče za 
predlaganje sprememb in do- 
polnitev ali drugačnih ukre- 
pov. 

Glede varstva po Zakonu o 
vojaških invalidih gradivo opo- 
zarja na nekatera vprašanja, ki 
bi jih bilo potrebno preučiti in 
ustrezneje rešiti. Razlike med 
invalidninami na primer so 
prevelike; prejemki vojaškega 
invalida II kategorije, z dodat- 
kom za nego in pomoč, sedaj 
znašajo 15.464 dinarjev me- 
sečno, medtem ko invalid VII 
kategorije dobiva le 1.350 di- 
narjev, družinska invalidnina 
pa dosega komaj 720 dinarjev 
mesečno. 

Ker je 35 let po koncu vojne 
izredno veliko število zahtev za 
uveljavitev statusa invalida za- 

radi ran in poškodb, gradivo 
omenja zahtevo, naj bi povsem 
zaključili rok za dokazovanje 
tega statusa ali pa zaostrili po- 
goje, da ne bi bilo več mogoče 
dokazovati upravičenosti do 
tega statusa z izjavami prič, saj 
letno ljudje vložijo 4.000 do 
5.000 zahtev za priznanje sta- 
tusa vojaškega vojnega inva- 
lida. 

Analiza tudi opozarja, kako 
je potrebno natančneje določi- 
ti roke za predložitev zahtev za 
povečanje določenega pro- 
centa invalidnosti. Zaradi pre- 
malo dorečenih zakonskih do- 
ločb v zadnjih letih vlaga te 
zahteve okoli 25.000 invalidov 
letno, nekateri kar po večkrat 
vsako leto. Zaradi tega Komite 
predlaga, da bi omogočili vla- 
ganje takih zahtev samo z 
ustrezno medicinsko doku- 
mentacijo o neposredni pove- 
zanosti poslabšanja zdravstve- 
nega stanja zaradi rane ali po- 
škodbe oziroma bolezni, s ka- 
tero je bila priznana vojaška 
invalidnost. 

Med drugimi vprašanji na 
tem področju se gradivo zav- 
zema za boljše zakonsko ure- 
janje dodatkov za nego in po- 
moč, ki jo nudi tuja oseba, in 
ortopedskih pripomočkov. Na- 
dalje so težave zaradi subjek- 
tivnosti pri delu zdravniških 
komisij in upravnih organov na 
področju uresničevanja pra- 
vic, zaradi stroškov postopka, 
višine ortopedskega dodatka, 
pravice do motornega vozila, 
pravnomočnosti odločbe in 
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položaja ter pravic mirnodob- 
nih vojaških invalidov v pri- 
merjavi z vojnimi vojaškimi in- 
validi ter podobno. 

Višina osnov za 
določanje denarnih 
prejemkov 

Pri zakonskem varstvu 
osnovnih pravic nosilcev Parti- 
zanske spomenice 1941, naro- 
dnih herojev, španskih borcev, 
nosilcev določenih odlikovanj 
iz prejšnjih vojn in po Zakonu 
o borčevskem dodatku, je 
odprt problem višine osnov za 
določanje dodatkov k zajam- 
čeni pokojnini. Te osnove (ozh 
roma njihova- zajamčena po- 
kojnina) se sedaj določsjo v 
višini povprečnega osebnega 
dohodka v državi iz predho- 
dnega leta, povečanega za 6 
odstotkov, kar v letu 1981 zna- 
ša 7.810 dinarjev mesečno. 

O višini te osnove so različ- 
na nasprotna mnenja. Repu- 
blike in pokrajini so s svojimi 
predpisi povečale zajamčene 
prejemke teh uporabnikov nad 
raven, ki jo jamči federacija, 
tako da se sedaj giblje od 
7.900 do 12.746 dinarjev me- 
sečno. Prevladuje.stališče, da 
bi tO osnovo morali povečati 
na ravni federacije, saj gre za 
vprašanje temeljne pravice, ki 
mora biti enotno določena za 
vse upravičence v Jugoslaviji. 
Zaradi sedanjega ekonomske- 
ga položaja, ki je povzročil 
zmanjševanje obsega potreb- 
nih sredstev, gradivo predlaga, 
da se vsi prejemki teh kategorij 
borcev obravnavajo kot po- 
sebna oblika družbenega priz- 
nanja in da so oproščeni obre- 
menjevanja z vsami dosedanji- 
mi administrativnimi prispevki 
in drugimi stroški. 

Sprožena so bila tudi vpra- 
šanja zagotavljanja dodatka za 
nego in pomoč nosilcem .Spo- 
menice, španskim borcem in 
narodnim herojem, ki niso za- 
varovani, vprašanja višine na- 
domestila za stroške pogreba 
in uvajanje revizije pravic do 
borčevskega dodatka. 

Pravice 5z 
pokojninskega in 
invalidskega 
zavarovanja 

V pokojninskem sistemu se 
realizira okoli 70 odstotkov 
sredstev za temeljno varstvo 
borcev in invalidov. Problem 
pa je dokazovanje sodelovanja 
v NOV na temelju izjave prič in 
prek obnove postopka. Ta rok 
je bil ponovno odprt leta 1976, 
zaprt pa 31. decembra 1978. V 
tem času je v vlogah zahtevalo 
priznanje tega statusa 118.000 

ljudi, pozitivno pa je bilo reše- 
nih 76.000 odločb. Poleg vrste 
slabosti, ki so se pokazale v 
postopku ugotavljanja dobe, je 
po najnovejših podatkih zdaj 
433.000 upokojenih borcev (le- 
ta 1979 jih je bilo 399.000), kar 
dokazuje, da je omogočanje 
priznavanja te dobe na temelju 
izjave prič lani povzročilo hitro 
povečanje števila upokojenih 
borcev. 

Delo Komisije Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ za pri- 
pravo Zakona o temeljnih pra- 
vicah iz pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja je ponov- 
no sprožilo določeno število 
vprašanj, o katerih so bila že 
sprejeta politična stališča, da 
jih ni potrebno reševati na rav- 
ni federacije. 

Gre za zahteve, za priznava- 
nje posebnih ugodnosti udele- 
žencem tujih armad in gibanj, 
izenačevanje pravic žensk in 
mladine, ki so stopili v NOV do 
1. julija 1944 s pravicami bor- 
cev pred 9. septembrom 1943, 
uveljavljanje pravic do pokoj- 
nine borcem pred 9. septem- 
brom 1943, ki so starejši od 60 
let (ženske) in 65 let (moški) ne 
glede na pokojninsko dobo. 
Zahtevano je bilo tudi prizna- 
vanje pravice do družinske po- 
kojnine družinam padlih bor- 
cev; ki pred vključitvijo v NOV 
niso bili v delovnem razmerju, 
kakor tudi ustreznejše vredno- 
tenje minulega dela v borčev- 
skih pokojninah. 

Zdravstveno varstvo 
uporabnikov temeljnih 
pravio 

Po zveznih predpisih upo- 
rablja zdravstveno varstvo z 
ortopedskimi pripomočki okoli 
130,000 vojaških invalidov, no- 
silcev Spomenice, španskih 
borcev, narodnih herojev, čla- 
nov njihovih družin in drugih 
uporabnikov temeljnih pravic, 
ki niso drugače zavarovani, z 
izjemo kmetov. Vsi drugi borci 
in člani njihovih družin, ki jih je 
okoli milijon, uporabljajo 
zdravstveno varstvo kot zava- 
rovane osebe na temelju 
splošnih in posebnih predpi- 
sov republik in pokrajin ter sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti zdravstva in zdravstvene- 
ga zavarovanja. 

Gradivo poudarja, da je naj- 
pomembnejše določiti poti in 
načine integriranja zdravstve- 
nega varstva borcev in invali- 
dov v zdravstvene samouprav- 
ne interesne skupnosti, poi- 
skati najustreznejši način fi- 
nanciranja in rešiti probleme, 
povezane z ortopedijo in tudi 
probleme zdraviliškega zdrav- 
ljenja. Po mnenju analize bi bi- 
lo potrebno preskrbovanje vo- 

jaških invalidov z ortopedskimi 
pripomočki prenesti na sa- 
moupravne zdravstvene inte- 
resne skupnosti. Zdravljenje v 
toplicah in klimatskih zdravili- 
ščih pa bi morala, zaradi po- 
mena tega zdravljenja za 
zdravstveno stanje borcev, še 
naprej urejati in zagotavljati 
federacija. 

Način financiranja 
osnovnega varstva 

Financiranje osnovnih pra- 
vic borcev, vojaških invalidov 
in družin padlih borcev iz pro- 
računa federacije izhaja iz 
ustavne določbe, da federacija 
ureja in zagotavlja te osnovne 
pravice. Ta rešitev izhaja iz 
odnosa vzajemnosti in solidar- 
nosti vseh republik in pokrajin 
pri družbeni skrbi za te ljudi. 
Taka opredelitev je predvsem 
izraz splošnega političnega 
stališča o enotnosti boja vseh 
jugoslovanskih narodov in na- 
rodnosti v vojni in revoluciji in 
je potemtakem potrebno tudi 
enotno zaščititi njene udele- 
žence. 

Spremembe za večje po- 
družbljanje na tem področju 
so spodbudile tudi razprave o 
načinu zagotavljanja temeljne- 
ga borčevskega in invalidske- 
ga varstva. To varstvo je v pro- 
računu federacije po višini 
sredstev tretja postavka (takoj 
za odhodki za JLA in nerazvite 
• dpublike ter SAP Kosovo). 
Omenjene razprave so ocenile, 
da proračunsko financiranje 
varstva povzroča tudi določe- 
ne slabosti, saj med drugim ne 
zagotavlja smotrnega in na- 
menskega trošenja teh sred- 
stev. 

Po nekaterih mnenjih bi mo- 
rali celotni sistem financiranja 
prenesti v pristojnost republik 
in pokrajin, s čimer bi odpravili 
probleme glede namenskega 
in racionalnega trošenja sred- 
stev. To bi omogočilo tudi hi- 
trejši in skladnejši razvoj bor- 
čevskega in invalidskega var- 
stva, ki bi ustrezal materialnim 
možnostim okolja, kjer živi 
upravičenec do tega varstva. 

Po mnenju drugih se ti pro- 
blemi lahko rešujejo z dopol- 
njevanjem veljavnega mehani- 
zma financiranja in z večjim 
družbenim angažiranjem vseh 
pristojnih subjektov, ob upo- 
števanju omenjenih proble- 
mov proračunskega financira- 
nja. 

Zakon o obveznosti federa- 
cije za pokojnine borcev je 
problematičen glede obvezno- 
sti federacije za plačevanje več 
kot 20 raznih prispevkov in 
stroškov, saj gre zanje okoli 25 
odstotkov celotnih sredstev za 
pokojnine borcev. Po mnenju 

Komiteja za borce je večina 
teh prispevkov problematičnih 
in jih federaciji ne bi bilo po- 
trebno plačevati. 

Že daljši čas je tudi problem 
deficitarnega financiranja ob- 
veznosti federacije za pokojni- 
ne borcev. Tako na primer za 
zakonske obveznosti, ki bi jih 
bilo potrebno poravnati repu- 
bliškim in pokrajinskim sa- 
moupravnim interesnim skup- 
nostim pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja v letu 
1980, ni bilo dovolj sredstev in 
so dolgovi v višini 1,8 milijarde 
dinarjev prenešeni v leto 1981 
-Po napovedih se bodo dolgovi 
skupnostim povečali tudi po 
zaključnih računih za leto 
1980. Gradivo poudarja, da bi 
morali te probleme rešiti z 
vključevanjem ustreznih reši- 
tev v zakone o financiranju fe- 
deracije in o obveznosti fede- 
racije za pokojnine borcev. 

Evidence o 
uporabnikih temeljnih 
pravic 

Evidenco upokojenih borcev 
vodijo republiške in pokrajin- 
ske samoupravne interesne 
skupnosti pokojninskega in in 
invalidskega zavarovanja. Z 
njimi je zajetih okoli 400.000 
uporabnikov. Te evidence so 
popolne, ažurne in ustrezajo 
predpisom. Resen problem pa 
je vodenje evidenc, kakršne 
predpisuje Zakon o evidencah 
borcev, vojaških invalidov in 
družin padlih borcev, ki zaje- 
majo okoli 230.000 ljudi. Tu 
gre predvsem za neažurnost 
pristojnih občinskih upravnih 
organov in premalo aktiven 
odnos pristojnih statističnih 
organov. 

Občinski organi z velikimi 
zamudami pošiljajo podatke 
pristojnim statističnim orga- 
nom, tako da so v teh eviden- 
cah tudi dveletne zamude pri 
ažuriranju podatkov. Pravilno 
vodenje evidenc pa je posebej 
pomembno za spremljanje sta- 
nja in pravočasno sprejemanje 
ukrepov, zato so bile upraviče- 
ne kritike in zamere na ta ra- 
čun. Gradivo predlaga sprejet- 
je vseh ustreznih ukrepov, ki bi 
zagotovili ažurno vodenje evi- 
denc v predpisanih rokih, s či- 
mer bi bilo omogočeno sprem- 
ljanje varstva borcev in invali- 
dov na temelju točnih in ak- 
tualnih podatkov. 

Reševanje 
stanovanjskih 
problemov borcev 

Ker je stanovanje ena od te- 
meljnih sestavih socialne var- 
nosti, je družbena skupnost v 
povojnih letih namenjala po- 
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sebno pozornost politiki zago- 
tavljanja stanovanj borcem, 
vojaškim invalidom in druži- 
nam padlih borcev. V skladu s 
takimi družbenimi prizadevanji 
so bili pri gradnji stanovanj za 
borce doseženi vidni rezultati. 
Po ocenah, ker točni podatki 
niso znani, je bilo doslej za 
borce zgrajenih več kot 
120.000 stanovanj. 

Kljub temu pa je še precejš- 
nje število nerešenih stano- 
vanjskih problemov borcev. 
Ustreznega stanovanja nimajo 
niti nekateri udeleženci NOV 
pred 9. septembrom 1943, vo- 
jaški invalidi I. do VI. kategori- 
je, družine padlih in umrlih 
borcev, kakor tudi otroci pad- 
lih borcev, ki niso sposobni, da 
bi se sami preživljali. 

Poleg zahtev za reševanje 
stanovanjskih problemov je tu- 
di veliko število prošenj za 
izboljšanje stanovanjskih ra- 
zmer. Največkrat so vzrok za- 
nje razslojevanje družin, mi- 
gracije iz vasi v mesta, zdrav- 
stveni razlogi in podobno. 

Ob upoštevanju tega polo- 
žaja, gradivo predlaga, naj bi 
samoupravne stanovanjske 
skupnosti, skupnosti pokoj- 
ninskega in invalidskega zava- 
rovanja in organizacije združe- 
nega dela še naprej »prednost- 

no reševale stanovanjske pro- 
bleme borcev. Nujen pa je tudi 
boljši pregled in smotrnejša 
uporaba sredstev, ki se prek 
prispevkov za stanovanjsko 
gradnjo namenja iz borčevskih 
pokojnin. 

Dopolnjevanje 
predpisov o varstvu 
borcev in invalidov 

Skladno s potrebami in skle- 
pi o stalnem razvijanju varstva 
borcev in invalidov, gradivo tu- 
di omenja smeri dejavnosti pri 
nadaljnjem dograjevanju za- 
konodaje in razreševanju pro- 
blemov glede izvajanja predpi- 
sov in določene politike na 
tem področju. Analiza poudar- 
ja, da predlogi za spremembo 
in dopolnitev zakonov s po- 
dročja osnovnega borčevske- 
ga in invalidskega varstva, na- 
dalje Zakona o temeljnih pravi- 
cah iz pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja in Zako- 
na o obveznosti federacije za 
pokojnine borcev, predlagajo 
boljše .n v tem trenutku najpri- 
mernejše rešitve varstvenih 
problemov 

Posebej Analiza navaja 
predloge rešitev za zdravstve- 

no varstvo, njegovo financira- 
nje, za uresničevanje statusa 
vojaškega invalida in borca 
NOV. V prihodnjem obdobju je 
potrebno preučiti razmerja 
med prejemki vojaških invali- 
dov in družin padlih borcev in 
odpraviti neupravičene razlike 
socialnega in materialnega 
položaja posameznih uporab- 
nikov teh pravic. 

Posebej je tudi pomembno 
delo na področju izvajanja ve- 
ljavnih predpisov in dogovor- 
jene politike. V pristojnih 
skupnostih poteka, skupaj s 
proračunsko inšpekcijo Zvez- 
nega sekretariata za finance in 
pristojnimi republiškimi in po- 
krajinskimi upravnimi organi 
pregled delovanja pristojnih 
občinskih organov na področ- 
ju uresničevanja pravic, kakor 
tudi namenske ter smotrne 
uporabe sredstev. 

Pomembnejši ukrepi in de- 
javnost pa naj bi tudi izenačili 
prakso na področju izvajanja 
predpisov ter zakonitega tro- 
šenja sredstev. To naj bi zago- 
tovili z inštrukcijskimi sestanki 
in posvetovanji s predstavniki 
občinskih organov, ki izvajajo 
borčevsko in invalidsko var- 
stvo. 

Posebno poglavje omenje- 
nega gradiva daje pregled var- 
stva po predpisih republik in 
pokrajin. Najpomembnejše 
oblike varstva po teh predpisih 
so invalidski dodatek, mate- 
rialno zagotavljanje uresniče- 
vanja pravic in zdravstveno 
varstvo. Ti predpisi dajejo pra- 
vice približno 280.000 ljudem, 
za njihovo realizacijo pa repu- 
bliški in pokrajinski proračuni 
zagotavljajo 4 milijarde 335 
milijonov dinarjev. 

Pri urejanju tega varstva pa 
so določene razlike v predpi- 
sih posameznih republik in po- 
krajin. Posebej gre pri tem za 
različno določeno višino mate- 
rialnih prejemkov, kakor tudi 
za različne pogoje, predvsem 
premoženjske, ki omogočajo 
uveljavljanje teh pravic. 

Problemi, ki se pojavljajo 
glede tega varstva (razlike v 
pogojih in zneskih prejemkov 
ter težave ob teritorialnem na- 
čelu izvajanja predpisov) bi 
morali po mnenju Zveznega 
komiteja za vprašanja borcev 
in vojaških invalidov rešiti z 
dopolnjevanjem Dogovora re- 
publik in pokrajin o skupnih 
merilih pri urejanju pravic bor- 
cev, vojaških invalidov in dru- 
žin padlih borcev, ki je bil 
sprejet leta 1976. 

■. 
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