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ZA DELEGACIJE IN DELEGATE cenaiodm 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
14. julija 1982 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
sredo, 14. julija 1982. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor bodo obravnavali: 

- poročilo Zveznega izvrš- 
nega sveta o uresničevanju 
družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje od 1981. do 1985. 
leta v letih 1981 in 1982 z oce- 
no možnosti za uresničevanje 

plana v letu 1983 s spremljajo- 
čim gradivom in predlogi ukre- 
pov; 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o upravah za družbene 
prihodke (ESA 924); 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o zaposlovanju in zavarova- 
nju za primer brezposelnosti 
(ESA 891); 

- osnutek zakona o prekr- 
ških (ESA 739); 

- predlog za izdajo zakona 
o kulturno-umetniških dejav- 
nostih in o posredovanju kul- 
turnih vrednot (ESA 232); 

- informacijo o uresničeva- 
nju sklepov in stališč Skupšči- 
ne SR Slovenije o izvajanju in 
dograjevanju sistema socialne 
varnosti borcev NOV in drugih 
borcev ter vojaških invalidov 
(ESA 24); 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravnavala 
tudi: 

- predlog zakona o knjižni- 
čarstvu (ESA 112); 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o republiških blagov- 
nih rezervah (ESA 53); 

- uresničevanje zdravstve- 
nega varstva v SR Sloveniji 
(ESA 830); 

- pobudo Skupščine Zdrav- 
stvene skupnosti Slovenije za 
spremembo zakona o zdrav- 
stvenem varstvu (ESA); 

- osnutek odloka o obvez- 
nostih republik in avtonomnih 
pokrajin za leto 1982, določe- 
nih z zakonom o sredstvih za 
odpravo posledic katastrofal- 
nega potresa, ki je prizadel ob- 
močje SR Črne gore v letu 
1979 (ESA 40); 
- osnutek odloka o zmanj- 

šanju ■obveznosti republik in 
avtonomnih pokrajin za leto 
1982, določenih z zakonom o 
sredstvih za odpravo posledic 
katastrofalnega potresa, ki je 
prizadel območje SR Črne go- 
re v letu 1979 (ESA 41); 

- osnutek zakona o dopol- 
nitvi zakona o dovolitvi zača- 
snega kredita SR Bosni in Her- 
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cegovini za obnovo objektov, 
ki jih je poškodoval potres z 
dne 26. in 27. oktobra 1969 
(ESA 51); 

- predlog zakona o ratifika- 
ciji sporazuma o razlagi in 
uporabi VI., XVI. in XXIII. člena 
splošnega sporazuma o cari- 
nah in trgovini (ESA 52); 

- osnutek zakona o dopol- 
nitvi zakona o skupnem obse- 
gu proračunskih odhodkov fe- 
deracije za leto 1982 (ESA 54). 

Zbor združenega dela in 
Družbenopolitični zbor bosta 
obravnavala: 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o delovnih razmerjih (ESA 
701). 

Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu sej še: 

- volitve in imenovanja 
- predloge in vprašanja de- 

legatov. 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
ZDRAVSTVENE SKUPNOSTI 
SLOVENIJE 9. julija 1982 

Skupščina Zdravstvene 
skupnosti Slovenije bo 9. juli- 
ja 1982 kot enakopraven zbor 
z Zborom združenea dela in 
Zborom občin Skupščine SR 
Slovenije obravnavala: 

- dopolnitev k informaciji o 
uresničevanju zdravstvenega 
varstva v SR Sloveniji. 

Zbora skupščine Zdravstve- 
ne skupnosti Slovenije bosta v 
nadaljevanju seje, ki bo 20. ju- 

lija 1982, kot zainteresirana 
zbora obravnavala »analizo 
izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje. 
1981-1985 v letih 1981 in 1982 
z očeno možnosti njegovega 
uresničevanja v prihodnjih le- 
tih«. Zbora bosta med drugim 
obravnavala tudi obračun soli- 
darnostnih sredstev za zago- 
tovljeni program za leto 1981 
in finančni načrt Zdravstvene 

skupnosti Slovenije za leto mu zdravstvenih storitev in 
1982; predlog samoupravnega njegovi uporabi v svobodni 
sporazuma o enotnem sezna- menjavi dela. 

SKLIC SEJE SKUPŠČINE 
SKUPNOSTI SOCIALNEGA VARSTVA 
SLOVENIJE 15. julija 1982 

Skupščina Skupnosti so- 
cialnega varstva Slovenije bo 
na seji 15. julija 1982 kot ena- 
kopraven zbor z Zborom zdru- 
ženega dela, Zborom občin in 
Družbenopolitičnim zborom 
Skupščine SR Slovenije 
obravnavala: 
- predlog zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zako- 
na o zaposlovanju in zavarova- 
nju za primer brezposelnosti; 

- informacijo o uresničeva- 
nju sklepov in stališč Skupšči- 
ne SR Slovenije o izvajanju in 
dograjevanju sistema sbcialne 
varnosti borcev NOV in drugih 
borcev ter vojaških invalidov. 

Skupščina Skupnosti social- 
nega varstva Slovenije bo na 
seji med drugim obravnavala 

tudi poročilo Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o ure,- 
sničevanju družbenega plana 
SR Slovenije in prvo oceno 
možnosti razvoja v letu 1983 s 
stališči dolgoročne gospodar-" 
ske stabilizacije; predlog za- 
kona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o delovnih ra- 
zmerjih; predlog samouprav- 
nega sporazuma o spremembi 
samoupravnega sporazuma o 
skupnih izhodiščih za zagotav- 
ljanje socialne varnosti v ob- 
dobju 1981-1985; osnove in 
merila za dodeljevanje solidar- 
nostnih stanovanj in za delno 
nadomeščanje stanarin; sa- 
moupravni sporazum o svobo- 
dni menjavi dela na podrbčju 
usposabljanja invalidnih oseb 
za delo v obdobju 1982-1985. 

RAZPORED 
delegatov iz SR Slovenije v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ za vzdrževanje 
stikov s skupščinami občin in s 
skupščinami posebnih 
družbenopolitičnih skupnosti v SR 
Sloveniji. 

Skupščina občine Delegati 

1. Ajdovščina 
2. Brežice 
3. Celje 
4 Cerknica 
5. Črnomelj 
6. Domžale 
7. Dravograd 
8. Gornja Radgona 
9. Grosuplje 

10. Hrastnik 
11. Idrija 
12. Ilirska Bistrica 
13. Izola 
14. Jesenice 
15. Kamnik 
16. Kočevje 
17. Koper 
18. Kranj 
19. Krško 
20. Laško 
21. Lenart 
22. Lendava 
23. Litija 
24. Ljubljana Bežigrad 
25. Ljubljana Center 

26. Ljubljana Moste Polje 
27. Ljubljana šiška 
28. Ljubljana Vič-Rudnik 

Savin Jogan 
Jože Pacek 
Sonja Krašovec 
Rado Roter 
Bogo Gorjan 
Rado Roter 
Drago Jurhar 
Jože Brus 
Tone Turnher 
Ana Klenovšek 
Savin Jogan 
Jože Iskra 
Jože Utenkar 
Ivanka Vrhovčak 
Rado Roter 
Miha Briški 
Eva Naglič 
Alojzija Planinšek 
Franc Čargo 
Sonja Krašovec 
Zora Tomič 
Jože Brus in Ela Ulrih-Atena 
Janez Lukač 
Jože Pacek in Tone Turneher 
Bogo Gorjan, Eva Naglič, Zora To- 
mič in Radoslav Klanjšček 
Janko Pučnik 
Rado Roter in Ivanka Vrhovčak 
Marjan Rožič 

29. Ljutomer 
30. Logatec 
31. Maribor Pesnica 
32. Maribor Rotovž 
33. Maribor Pobrežje 
34. Maribor Ruše 
35. Maribor Tabor 
36. Maribor Tezno 
37. Metlika 
38. Mozirje 
39. Murska Sobota 
40. Nova Gorica 
41. Novo mesto 
42. Ormož 
43. Piran 
44. Postojna 
45. Ptuj 
46. Radlje ob Dravi 
47. Radovljica 
48. Ravne na Koroškem 
49. Ribnica 
50. Sevnica 
51. Sežana 
52. Slovenj Gradec 
53. Slovenska Bistrica 
54. Slovenske Konjice 
55. Šentjur pri Celju 
56. Škof j a Loka 
57. Šmarje pri Jelšah 
58. Tolmin 
59. Trbovlje 
60. Trebnje 
61. Tržič 
62. Velenje 
63. Vrhnika 
64. Zagorje 
65. Žalec 
66. Skupščina mesta 

Ljubljana 
67. Skupščina obalne 

skupnosti občin 
68. Skupščina mesta 

Maribor 

Jože Brus 
Eva Naglič 
Magdalena Banovič 
Viktorija Kuhar 
Ela Ulrih-Atena 
Viktorija Kuhar 
Magdalena Banovič 
Magdalena Banovič 
Ljubica Mikša 
Bojan Škarja in Ela Ulrih-Atena 
Jože Brus 
Jolanda Slokar 
Ljubica Mikša 
Ivanka Vrhovčak 
Jože Utenkar 
Eva Naglič 
Ela Ulrih-Atena 
Drago Jurhar 
Alojzija Planinšek 
Drago Jurhar 
Miha Briški 
Jože Pacek 
Jože Utenkar 
Drago Jurhar 
Zora Tomič 
Drago Mravlak 
Drago Mravlak 
Ivanka Vrhovčak 
Drago Mravlak 
Jolanda Slokar 
Ana Klenovšek 
Ljubica Mikša 
Jože Skodlar 
Bojan Škarja 
Eva Naglič 
Janez Lukač 
Sonja Krašovec 

Marjan Rožič in Anton Vratuša 

Jože Utenkar 

Magdalena Banovič in Ela Ulrih- 
Atena 
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Iz Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI , 

Celovita ureditev uporabe in varstva 

imena in podobe Josipa Broza Tita  

• Z imenom Josipa Broza Tita se lahko poimenuje mesto, ulico, trg, organizacija 
združenega dela, ustanova, kulturna in športna manifestacija, dovoljenje za to pa 
daje Zvezni izvršni svet 
• K dovoljenju za uporabo Titovega imena mora dobiti ZIS prej mnenje 
pristojnega organa Zvezne konference SZDLJ 
• Ime Josipa Broza Tita je mogoče dati kot uradni naziv za mesto samo enemu 
mestu v vsaki republiki oziroma pokrajini 
• Ni dovoljena proizvodnja in dajanje v promet predmetov za oblačenje z imenom 
Josipa Broza Tita 

Glede na pomen trajnega 
zaznamovanja, ohranitve in 
zavarovanja imena in podobe 
Josipa Broza Tita je Zvezni 
izvršni svet pripravil in poslal v 
obravnavo Zveznemu zboru 
Skupščine SFRJ Predlog za iz- 
dajo zakona o uporabi in var- 
stvu imena in podobe Josipa 
Broza Tita, z Osnutkom zako- 
ma (AS 541). Gradivo je bilo 
doslej, kot je poudarjeno v 
obrazložitvi, urejeno z Zako- 
nom o uporabi grbi?, zastave in 
himne SFR Jugoslavije in o 
uporabi imena in podobe 
predsednika republike Josipa 
Broza Tita. V veljavnem zako- 
nu pa niso bila podrobno 
predpisana merila za odobri- 
tev uporabe imena Josipa Bro- 
za Tita za naselje, ulico in trg, 
ampak je bilo to treba urejati s 
predzakonskim aktom ZIS. Za- 
radi tega so v predloženem 
osnutku zakona podrobno 
predpisana merila in pogoji, 
pod katerimi je mogoče Titovo 
ime uporabljati kot ime za me- 
sto, ulico, trg, organizacijo 
združenega dela, ustanovo, 
kulturno in športno manifesta- 
cijo, da bi preprečili neenotno 
uporabo njegovega imena in 
podobe. 

Sicer pa, kot je poudarjeno, 
temeljita pobuda in predlog za 
izdajo o sprejetju takšnega za- 
kona na stališčih in sklepih 
Predsedstva SFRJ in Predsed- 
stva ZKJ, koordinacijskega od- 

bora ZK SZDLJ za zaznamova- 
nje in ohranjanje imena in dela 
Josipa Broza Tita in Predsed- 
stva ZK SZDLJ, v katerih je 
poudarjena potreba po organi- 
ziranem reševanju vseh vpra- 
šanj, ki so povezana z ohranja- 
njem in nadaljnjim negova- 
njem spominov na delo, ime in 
podobo Josipa Broza Tita. 

UPORABA IMENA 
JOSIPA BROZA TITA 

Po osnutku zakona o upora- 
bi in varstvu imena in podobe 
Josipa Broza Tita se Titovo 
ime in podoba lahko uporab- 
ljata v skladu z zakonom, na- 
čeli javnega reda in moralnimi 
normami socialistične samou- 
pravne družbe ter tako, da se 
ne krnita ugled in dostojanstvo 
njegove osebnosti. Ime Josipa 
Broza Tita se lahko uporablja 
kot uradno ime za mesto, uli- 
co, trg, organizacijo združene- 
ga dela, zavod, kulturno ali 
športno manifestacijo; prosilci 
so lahko družbenopolitične 
skupnosti, organi družbeno- 
političnih organizacij, družbe- 
ne organizacije, organizacije 
združenega dela, krajevne 
skupnosti, samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti ter zbori 
delovnih ljudi. 

Glede uporabe Titovega 
imena in podobe v umetni- 
škem ustvarjanju (likovnem, 
glasbenem, književnem) in v 

vzgojno-učne namene je v 
osnutku zakona določeno, da 
je uporaba svobodna, če ne 
nasprotuje javnemu redu in 
moralnim normam socialistič- 
ne samoupravne družbe in ne 
krni ugleda in dostojanstva 
osebnosti in dela Josipa Broza 
Tita. 

Osnutek zakona določa, kaj 
mora vsebovati prošnja za iz- 
dajo dovoljenja za uporabo 
imena Josipa Broza Tita, kot 
tudi, da se zahteva lahko nana- 
ša samo na uporabo polnega 
imena in priimka in vzdevka, ki 
ga ni mogoče skrajšati. Dovo- 
ljenje izda Zvezni izvršni svet. 
Za izdajanje dovoljenj za izde- 
lavo in dajanje v promet pred- 
metov z imenom in podobo Jo- 
sipa Broza Tita sme Zvezni 
izvršni svet pooblastiti zvezni 
upravni organ. 

Da bi čim enotneje uporab- 
ljali zakon in preučili vse okoli- 
ščine, ki opredeljujejo upora- 
bo imena Josipa Broza Tita, je 
poudarjeno v obrazložitvi, do- 
loča osnutek zakona, da mora 
Zvezni izvršni svet pri izdaji 
dovoljenja za poimenovanje 
kraja, ulice in trga s Titovim 
imenom poprej priskrbeti 

mnenje pristojnega organa 
Zvezne konference SZDLJ. 
TITOVO IME SAMO 
ENEMU MESTU V 
REPUBLIKI OZIROMA 
POKRAJINI 

Osnutek zakona določa, da 
se lahko samo en kraj v vsaki 
republiki oziroma avtonomni 
pokrajini poimenuje z imenom 
Josipa Broza Tita. Osnutek za- 
kona tudi določa, da se smejo 
z imenom Josipa Broza Tita 
poimenovati ulice in trgi pod 
pogojem, da gre za novozgra- 
jene ulice oziroma trge ali če 
še niso imele uradnega imena. 
Izjemoma je mogoče izdati do- 
voljenje,, da se imena ulic ali 
trgov, ki že imajo uradno ime, 
nadomesti z imenom Josipa 
Broza Tita, če gre za ulice ali 
trge z imenom, ki simbolizirajo 
boj za svobodo, neodvisnost in 
mir narodov in narodnosti Ju- 
goslavije. 

Ime Josipa Broza Tita je mo- 
goče izjemoma uporabiti tudi 
kot ime za organizacije zdru- 
ženega dela ali zavode, pod 
pogojem, da le-te s svojo de- 
javnostjo prispevajo k družbe- 
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noekonomskemu in kulturne- 
mu razvoju socialistične sa- 
moupravne družbe. Namen 
takšne določbe je uporabo Ti- 
tovega imena omejiti oziroma 
povezati samo s takšnimi or- 
ganizacijami združenega dela 
in zavodi. Glede kulturnih in 
športnih prireditev je v osnut- 
ku zakona prav tako določena 
omejitev, z namenom, da bi za- 
varovali ime Josipa Broza Tita; 
zato osnutek določa, da se z 
njegovim imenom smejo poi- 
menovati samo tiste prireditve, 
ki so splošnega jugoslovan- 
skega in memorialnega po- 
mena. 

VARSTVO PODOBE 
JOSIPA BROZA TITA 

Zaradi zavarovanja podobe 
Josipa Broza Tita, je poudarje- 
no v obrazložitvi zakona, z 
osnutkom zakona ni dovoljeno 
izdelovanje in dajanje v pro- 
met oblačil, na katerih bi bila 
njegova podoba. Izjema so 

oblačila namenjena za upora- 
bo na javnih prireditvah, kot je 
dan mladosti in podobno. 

Prav tako je predpisano, da 
predmetov s podobo Josipa 
Broza Tita ni dovoljeno upo- 
rabljati kot blagovno in stori- 
tveno znamko, vzorec ali mo- 
del in ne kot katerikoli drugi 
znak za zaznamovanje blaga 
ali storitev. Prav tako pa ni do- 
voljeno uporabljati predmetov, 
ki so poškodovani ali po svo- 
jem videzu neprimerni za upo- 
rabo. 

Osnutek zakona določa, da v 
prostorih, v katerih so državni 
organi, družbenopolitične or- 
ganizacije, organizacije zdru- 
ženega dela in druge samou- 
pravne organizacije in skup- 
nosti, družbene organizacije, 
društva in druge organizacije, 
smejo biti le tiste fotografije s 
podobo Josipa Broza Tita, za 
katere je Zvezni izvršni svet iz- 
dal dovoljenje. 

Določeno je tudi, da mora 
biti v primerih če je predmet s 

podobo Josipa Broza Tita raz- 
stavljen v Jugoslaviji skupaj s 
predmetom, na katerem je po- 
doba osebnosti iz domačega 
javnega življenja, predmet s Ti- 
tovo podobo na levi strani. V 
primerih, če se takšen predmet 
razstavlja skupaj s predme- 
tom, na katerem je podoba 
osebnosti tuje države ali me- 
dnarodne organizacije, ali 
skupaj z več predmeti, mora 
biti postavljen na častnem me- 
stu, praviloma v sredini med 
predmeti, ki so skupaj razstav- 
ljeni. 

KAZENSKE DOLOČBE 
Posebne določbe določajo 

denarne kazni za prekrške na 
tem področju ter varstvene 
ukrepe odvzema predmeta, s 
katerim je bil storjen prekršek 
ter odvzem premoženjske ko- 
risti, dosežene s takšnim pre- 
krškom. 

Med drugim so predvidene 
denarne kazni od 10.000 do 

100.000 dinarjev za organiza- 
cije združenega dela, drugo 
organizacijo ali skupnost, če 
uporabi ime Josipa Broza Tita, 
če izdela ali da v promet pred- 
mete s podobo Josipa Broza 
Tita brez dovoljenja pristojne- 
ga organa, Za prekršek zlora- 
be Titovega imena je predvide- 
na kazen tudi za odgovorno 
osebo v organizaciji združene- 
ga dela, kot tudi v organu 
družbenopolitične skupnosti, 
drugem državnem organu ali 
krajevni skupnosti in to od 
2.000 do 20.000 dinarjev. 

In končno osnutek zakona 
predvideva, da se določbe ve- 
ljavnega Zakona o uporabi 
grba, zastave in himne SFR Ju- 
goslavije, ki se nanašajo na iz- 
dajanje dovoljenja za uporabo 
imena Josipa Broza Tita in na 
dajanje v promet predmetov z 
njegovo podobo, nehajo upo- 
rabljati, ko začne veljati ta za- 
kon, uporabljal pa se bo za 
prošnje, vložene pred uveljavi- 
tvijo tega zakona. 

Samoupravno sodstvo v neposredni 

funkciji potreb združenega dela  

• Sodišča združenega dela morajo sodno funkcijo opravljati na samoupravni 
način, tako da samoupravljala sami oblikujejo ta sodišča in v njih opravljajo 
sodno funkcijo kot samoupravno pravico in dolžnost 
• Sodišča združenega dela se ustanavljajo s samoupravnim splošnim aktom, 
oblikovati pa jih je treba predvsem v organizacijah združenega dela 
• Postopek pred sodišči združenega dela je v primerjavi s sedaj veljavnim 
zakonom, celoviteje in natančneje določen 
• Uvaja se postopek posredovanja za sporazumno reševanje spornega razmerja, 
s čemer je poudarjena preventivna vloga sodišča združenega dela 
• Predvideno je novo izredno pravno sredstvo - preskus pravnomočne odločbe 
sodišča združenega dela, izdane na drugi stopnji 
• Javna razprava o osnutku zakona bo trajala 6 mesecev 

Delegati Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ so dobili v 
obravnavo Osnutek zakona o 
sodiščih združenega dela (AS 
509). Predlagatelj tega zakon- 
skega dokumenta je Odbor 
Zveznega zbora za pravosodje, 
ki je po analizi o dosedanjem 
razvoju samoupravnega sod- 
stva in sklepih o nadaljnjem 
razvoju tega sistema, pripravil 
spremembe in dopolnitve ve- 
ljavnega Zakona o sodiščih 
združenega dela. Pri pripravi 
Osnutka zakona je predlaga- 
telj upošteval tudi mnenja, pri- 
pombe in predloge razprav o 
Predlogu za izdajo tega za- 
kona. 

Ko je Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ obravnaval Osnutek za- 

kona o sodiščih združenega 
dela na svoji zadnji seji (21. 
aprila) drugega delegatskega 
sklica, je sklenil, da da Osnu- 
tek zakona v javno razpravo, ki 
bo trajala 6 mesecev od spre- 
jetja Osnutka zakona. Zbor je 
pri tem upošteval, da omenjeni 
Zakon ureja vprašanja družbe- 
noekonomskih in družbeno- 
političnih odnosov, ki so izre- 
dno pomembna za delavski ra- 
zred in vse delovne ljudi, kakor 
tudi za združeno delo v celoti. 

SAMOUPRAVNA 
SODNA FUNKCIJA 

Dosedanje analize so poka- 
zale, da se temeljne ustavne 
določbe o samoupravnem 

sodstvu, ki so podrobneje raz- 
členjene v veljavnem Zakonu, 
v praksi dosledno ne izvajajo. 
Tako na primer sodišča zdru- 
ženega dela niso ustanovljena 
s samoupravnimi akti, čeprav 
Ustava to zahteva. So zunaj 
združenega dela, ki nima no- 
benih pristojnosti ne glede nji- 
hovega oblikovanja, ne pri vo- 
litvah sodnikov, prav tako pa 
ne spremlja njihovega dela. 
Sodišča združenega dela se 
oblikujejo tako kot redna sodi- 

šča, in sicer kot »družbeni« 
oziroma državni organi. Skrat- 
ka, sodišč^zflruženega dela v 
praksi niso postala tista oblika 
samoupravnega sodstva, kot si 
jih je zamislila in določila 
ustavna ureditev, saj še niso v 
dovolj veliki meri neposredno 
v funkciji združenega dela. 

Temeljni namen predlaga- 
nega Osnutka zakona je, da bi 
zagotovil opravljanje sodne 
funkcije na sodiščih združene- 
ga dela na samoupraven na- 
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čin. To pomeni, da bi samou- 
pravljali sami ustanavljali so- 
dišča združenega dela in v njih 
opravljali sodno funkcijo kot 
samoupravno pravico in dolž- 
nost. Eden od ciljev, ki naj bi ' 
jih dosegel Osnutek zakona, je 
tudi, da bi učinkovito in ažurno 
sodno reševali spore na sa- 
moupraven način, kar je, ob 
upoštevanju sedanjega stanja, 
izredno pomembno vprašanje. 

Praksa opravljanja sodne 
funkcije v samem združenem 
delu bo po mnenju predlagate- 
lja teh določb nesporno mobi- 
lizatorsko in spodbujevalno 
vplivala na obnašanje vseh 
subjektivnih sil. S pritegnitvijo 
velikega števila samoupravljal- 
cev v neposredno opravljanje 
sodne funkcije, se bo razširil 
tudi krog zainteresiranih ljudi, 
demokratično izvoljenih v svo- 
jih okoljih, da bodo opravljali 
to funkcijo. V primerjavi z do- 
sedanjim stanjem bi bil to po- 
memben dosežek. 

Sicer pa je po sedaj veljav- 
nem Zakonu na teritorialnem 
načelu ustanovljenih skupaj 48 
temeljnih sodišč združenega 
dela, 4 posebna sodišča in 8 
najvišjih sodišč združenega 
dela v republikah in pokraji- 
nah. 

VLOGA SODIŠČ 
ZDRUŽENEGA DELA 

V splošnih določbah Osnu- 
tek zakona predpisuje, da so 
sodišča združenega dela sa- 
mostojni samoupravni organi, 
ki v enotnem sistemu oblasti in 
samoupravljanja delavskega 
razreda in vseh delovnih ljudi 
opravljajo sodno funkcijo v 
mejah svoje pristojnosti, dolo- 
čene z Ustavo in Zakonom. 

Ob upoštevanju samouprav- 
nega značaja sodišč združene- 
ga dela Osnutek zakona vse- 
buje načelo, da sodno funkcijo 
opravljajo delavci in delovni 
ljudje, izvoljeni za sodnike, kot 
svojo samoupravno pravico in 
dolžnost, ne pa kot svoj poklic. 

V splošnih določbah je pov- 
zeto tudi ustavno načelo, da so 
sodišča združenega dela pri 
opravljanju svoje funkcije neo- 
dvisna in sodijo po ustavah, 
zakonih in samoupravnih 
splošnih aktih. 

Osnutek zakona določa tudi 
imuniteto za delavce in delov- 
ne ljudi, ki opravljajo sodno 
funkcijo v sodiščih združene- 
ga dela, da bi bila tako zago- 
tovljena objektivnost, samo- 
stojnost in neodvisnost v po- 
stopku odločanja. 

Delo sodišča združenega 
dela je javno. To se zagotavlja 
predvsem z javno obravnavo 
pred sodiščem, z dajanjem ob- 
vestil o poteku sodnega po- 

stopka zainteresiranim ose- 
bam, omogočanjem delovnim 
ljudem in občanom, da spoz- 
najo delo sodišča, kakor tudi z 
obveščanjem organov uprav- 
ljanja samoupravnih organiza- 
cij in skupnosti, ki so sodišča 
ustanovile, in skupščin druž- 
benopolitičnih skupnosti o de- 
lu sodišč, pa tudi z objavlja- 
njem sodnih odločb. 

Odločbe sodišča združene- 
ga dela veljajo in so izvršljive 
na vsem območju SFRJ. 

Pri opravljanju svoje funkci- 
je sodišča združenega dela 
spremljajo in preučujejo druž- 
bene odnose in pojave, po- 
membne za varstvo samou- 
pravnih pravic in družbene 
lastnine ter dajejo ustreznim 
organizacijam združenega de- 
la, drugim samoupravnim or- 
ganizacijam in skupnostim in 
skupščinam družbenopolitič- 
nih skupnosti predloge za pre- 
prečevanje družbeno nevarnih 
in škodljivih pojavov in za utr- 
jevanje zakonitosti, družbene 
odgovornosti in morale socia- 
listične samoupravne družbe. 

Osnutek zakona predvideva, 
da najvišja sodišča združene- 
ga dela republik in pokrajin za- 
sedajo na skupni seji, da bi 
preučila vprašanja enotne 
uporabe zveznih zakonov, 
splošnih aktov in drugih pred- 
pisov, pomembnih za njihovo 
delo. Na ta način bi odpravili 
razlike pri izvajanju pravic in 
zagotovili enakost pred zako- 
nom, saj ima vsaka republika 
oziroma pokrajina svoj sistem 
izhodišč združenega dela in je 
zaradi tega mogoče tudi ra- 
zlično pravno razumevanje 
izvajanja istega zveznega 
predpisa. 

Prav tako je predvideno, da 
bi imela sodišča združenega 
dela republik in pokrajin, vr- 
hovna sodišča republik in po- 
krajin in Zvezno sodišče, po 
medsebojnem dogovoru, 
skupno sejo za zagotavljanje 
trajnega sodelovanja in obrav- 
navanja vprašanj, ki so po- 
membna tako za delo sodišč 
združenega dela kot rednih 
sodišč. 

ORGANIZACIJA IN 
SESTAVA SODIŠČ 

Doslednejše uresničevanje 
vladajočega položaja delavcev 
v združenem delu in družbi v 
celoti terja, da so poleg tega, 
da sami urejajo družbenoeko- 
nomske in druge samouprav- 
ne odnose v organizacijah 
združenega dela, tudi nepo- 
sredno odgovorni za odprav- 
ljanje neskladij in sporov, ki 
nastajajo iz teh odnosov zaradi 
pluralizma samoupravnih inte- 
resov. Družbenoekonomske- 

mu položaju delavca v združe- 
nem delu torej ustreza, da so 
delavci tudi nosilci sodne 
funkcije, in sicer predvsem v 
organizacijah združenega dela 
in drugih samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih, kjer se 
odražajo vsi odnosi družbene 
reprodukcije in delegatskega 
sistema. 

Zaradi tega Osnutek zakona 
predvideva, da se sodišča 
združenega dela organizirajo: 

1. v organizacijah združe- 
nega delain drugih samou- 
pravnih organizacijah in skup- 
nostih; 

2. za združeno delo ene ali 
več občin; 

3. za združeno delo republi- 
ke oziroma pokrajine. 

Sodišča združenega dela se 
morajo oblikovati tudi za reše- 
vanje sporov o pravicah in ob- 
veznostih na posameznih po- 
dročjih samoupravnega inte- 
resnega organiziranja. 

Določanje organizacije in 
sestave sodišč združenega de- 
la se podrobneje ureja z zako- 
ni republik in pokrajin. 

Osnutek zakona predvideva, 
da sodišče združenega dela v 
organizaciji združenega dela 
in drugi samoupravni organi- 
zaciji in skupnosti ustanovijo 
delavci in delovni ljudje s sa- 
moupravnim splošnim aktom. 

Na območju občine se sodi- 
šče združenega dela ustanovi 
z odlokom občinske skupšči- 
ne. Skupščine dveh ali več ob- 
čin pa lahko ustanovijo eno 
sodišče združenega dela. 

Za območje republike in po- 
krajine se sodišče združenega 
dela ustanovi z zakonom kot 
najvišje sodišče združenega 
dela v republiki in pokrajini. 

Sodnike sodišč združenega 
dela v organizacijah združene- 
ga dela in drugih samouprav- 
nih organizacijjah in skupno- 
stih volijo neposredno delavci, 
ki so sodišče ustanovili, in si- 
cer na način, določen s sa- 
moupravnim splošnim aktom v 
skladu z zakonom. Sodniki se 
volijo iz vrst delavcev v tej or- 
ganizaciji, sodno funkcijo pa 
opravljajo kot samoupravno 
pravico in dolžnost. Za sodni- 
ka sodišča združenega dela ne 
more biti izvoljen individualni 
poslovodni organ ali član kole- 
gijskega poslovodnega organa 
v organizaciji združenega 
dela. 

Za sodnika združenega dela 
občine je lahko izvoljen dela- 
vec v organizaciji ali skupno- 
sti, ki ima sedež na območju te 
občine. Podobno je lahko za 
sodnika sodišča združenega 
dela republike oziroma pokra- 
jine izvoljen delavec v organi- 
zaciji oziroma skupnosti, ki 

ima sedež na območju te repu- 
blike oziroma pokrajine, 

Sodnike sodišč združenega 
dela občine in republike oziro- 
ma pokrajine voli skupščina 
pristojne družbenopolitične 
skupnosti na predlog sindikal- 
ne organizacije. 

Osnutek zakona posebej 
poudarja vlogo sindikatov, da 
bi na ta način zagotovili sa- 
moupravni demokratični po- 
stopek. Predvidene rešitve gle- 
de oblikovanja sodišč in voli- 
tev sodnikov v občini in repu- 
bliki oziroma pokrajini, kjer je 
določena pristojnost občinske 
skupščine ali republiške oziro- 
ma pokrajinske skupščine, na- 
mreč pomenijo določena od- 
stopanja od avtentičnega sa- 
moupravnega odnosa, po ka- 
terem bi morali o teh vpraša- 
njih neposredno odločati de- 
lavci. Prav zaradi tega je pou- 
darjena vloga sindikata, pri če- 
mer mora biti pri odločanju v 
skupščinah družbenopolitič- 
nih skupnosti pristojen zbor 
združenega dela. 

Osnutek predvideva, da je 
lahko samo določen del sodni- 
kov sodišč združenega dela v 
občini in republiki oziroma po- 
krajini izvoljen za stalno delo 
na tem sodišču. Odprto je 
vprašanje, če je mogoče z 
zveznim zakonom uzakonjati 
možnost profesionalnega 
opravljanja sodne funkcije na 
sodiščih združenega dela, ko 
gre vendar za samoupravni 
značaj teh sodišč. Podobno se 
zastavlja tudi vprašanje odno- 
sov med profesionalnimi so- 
dniki in vsemi drugimi, ki so za 
to funkcijo izvoljeni in jo 
opravljajo kot svojo samou- 
pravno pravico in dolžnost. 
Tukaj prihaja tudi do problema 
določanja mandata vseh so- 
dnikov, kakor tudi do vprašanj 
nagrajevanja oziroma določa- 
nja nadomestila osebnega do- 
hodka za čas opravljanja so- 
dne funkcije, posebej pa je od- 
prto tudi vprašanje virov sred- 
stev za te namene. 

PRISTOJNOST SODIŠČ 
Sodišča združenega dela, 

določa Osnutek zakona, odlo- 
čajo o obstoju pogojev za or- 
ganiziranje temeljnih organi- 
zacij združenega dela in delov- 
nih skupnosti ter o zahtevkih 
za varstvo pravic in družbene 
lastnine. Sodišča rešujejo tudi 
spore o spremembah pri orga- 
niziranju organizacij združe- 
nega dela, o sklepanju in izva- 
janju samoupravnih sporazu- 
mov o združevanju in medse- 
bojnih odnosih v združenem 
delu. 

Pristojnost sodišč združene- 
ga dela je določena v skladu z 
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Ustavo in Zakonom o združe- 
nem delu. 

Sodišča združenega dela v 
organizaciji združenega dela 
in drugi samoupravni organi- 
zaciji in skupnosti so izključno 
prvostopna sodišča. Odločajo 
o vseh sporih, ki so v pristoj- 
nosti sodišč združenega dela, 
razen o tistih, ko je določeno, 
da jih na prvi stopnji rešujejo 
sodišča združenega dela obči- 
ne ali pa najvišje sodišče zdru- 
ženega dela republike oziroma 
pokrajine. 

Sodišče združenega dela 
občine je prvostopno in dru- 
gostopno sodišče. V Osnutku 
zakona je taksativno našteto, 
kdaj to sodišče odloča na prvi 
stopnji: 
1) o obstoju pogojev za usta- 
novitev organizacije združene- 
ga dela; 
2) o izločitvi temeljne organi- 
zacije iz sestava delovne orga- 
nizacije; 
3) o usklajenosti samouprav- 
nega splošnega akta z drugim 
samoupravnim splošnim ak- 
tom, s katerim mora biti uskla- 
jen; 
4) o sklenitvi delovnega ra- 
zmerja; 
5) o zakonitosti arbitražnih 
odločb v sporih, ki izhajajo iz 
družbenoekonomskih in dru- 
gih samoupravnih odnosov, 
6) med organizacijami zdru- 
ženega dela, drugimi samou- 
pravnimi organizacijami in 
skupnostmi, kakor tudi med 
organizacijami družbenopoli- 
tičnih skupnosti, ki niso skupaj 
ustanovile sodišča združenega 
dela prve stopnje. 

Potemtakem odloča to sodi- 
šče na prvi stopnji o vseh spo- 
rih, ki niso v pristojnosti sodišč 
združenega dela v organizaci- 
jah združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacijah 
in skupnostih. Sodišče združe- 
nega dela občine odloča na 
drugi stopnji o pritožbah zoper 
odločbe sodišč združenega 
dela v organizacijah združene- 
ga dela in drugih samouprav- 
nih organizacijah in skupno- 
stih. 

Ob tej rešitvi ponuja Osnu- 
tek zakona tudi alternativo, po 
kateri bi bila sodišča združe- 
nega dela v organizacijah 
združenega dela in drugih sa- 
moupravnih organizacijah in 
skupnostih pristojna, da na 
prvi stopnji odločajo o vseh 
vprašanjih, ki sodijo v pristoj- 
nost sodišč združenega dela, 
razen v primerih, ko gre za 
spore med organizacijami 
združenega dela in drugimi sa- 
moupravnimi organizacijami 
in skupnostmi, ki niso skupaj 
ustanovile sodišča, oziroma, 
če gre za vprašanja, fto nasta- 
jajo spori v organizacijah zdru- 

ženega dela v ustanavljanju. 
Pri tem pa se zastavlja vpraša- 
nje, če je mogoče z zveznim 
zakonom omejiti pristojnost 
sodišč združenega dela v or- 
ganizacijah združenega dela 
in drugih samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih za spo- 
re, ki nastajajo iz družbenoe- 
konomskih in drugih samou- 
pravnih odnosov, ki jih delovni 
ljudje sami samoupravno ure- 
jajo. 

Najvišje sodišče združenega 
dela republike ali pokrajine 
odloča na prvi in zadnji stopnji 
o sporih glede zakonitosti ak- 
tov skupščine družbenopoli- 
tične skupnosti, s katerimi se 
odrejajo začasni ukrepi druž- 
benega varstva samoupravnih 
pravic in družbene lastnine. To 
sodišče odloča tudi o pritož- 
bah zoper odločbe, ki so jih na 
prvi stopnji izdala sodišča 
združenega dela občin in o 
izrednih pravnih sredstvih v 
vseh primerih, ko je to določe- 
no v omenjenem Zakonu. Ta 
sodišča so izključno pristojna 
tudi za reševanje sporov o za- 
konitosti začasnih ukrepov 
družbenega varstva. Prav tako 
pa je sodišče združenega dela 
republike ali pokrajine najbolj 
odgovorno za enotno uporabo 
predpisov in usklajevanje 
prakse na vseh sodiščih zdru- 
ženega dela ha območju repu- 
blike in pokrajine. 

KRAJEVNA 
PRISTOJNOST SODIŠČ 

Krajevna pristojnost sodišč 
združenega dela se določa le 
za tiste primere, ko to ni jasno 
že po sami logiki akta o usta- 
novitvi sodišča združenega 
dela. 

Za reševanje sporov med 
udeleženci, ki imajo sedež na 
območju iste občine, vendar 
niso ustanovili skupnega sodi- 
šča, je krajevno pristojno sodi- 
šče združenega dela, ustanov- 
ljeno za občine. Za reševanje 
sporov med udeleženci, ki 
imajo sedež na območju ra- 
zličnih občin, je krajevna pri- 
stojnost sodišča združenega 
dela občine, kjer je sedež ude- 
leženca, proti kateremu je po- 
stopek začet. Če je več udele- 
žencev, proti katerim se lahko 
začne postopek, nimajo pa se- 
deža na območju iste občine, 
je krajevno pristojno tisto so- 
dišče združenega dela, ki je 
najprej dobilo predlog za za- 
četek postopka. 

Za reševanje sporov o pravi- 
cah in dolžnostih delavcev, da 
organizirajo temeljno organi- 
zacijo združenega dela, je kra- 
jevno pristojno sodišče obči- 
ne, kjer je del organizacije 
združenega dela, ki je sprejel 
sklep o organiziranju temeljne 

organizacije. Za reševanje 
sporov o izločitvi temeljne or- 
ganizacije iz sestave delovne 
organizacije, je krajevno pri- 
stojno sodišče združenega de- 
la občine, kjer je sedež delov- 
ne organizacije. 

Če organizacija ali skupnost 
ni ustanovila sodišča združe- 
nega dela za reševanje sporov 
o pravicah in obveznostih iz 
delovnih razmerij, je krajevno 
pristojno sodišče združenega 
dela občine, kjer je sedež te 
organizacije ali skupnosti. Če 
sodišče v organizaciji združe- 
nega dela in drugi samouprav- 
ni organizaciji in skupnosti za- 
radi izločitve sodnika ne more 
oblikovati senata, o sporu od- 
loča sodišče združenega dela 
občine, kjer je sedež te organi- 
zacije ali skupnosti. 

POSTOPEK PRED 
SODIŠČI 
ZDRUŽENEGA DELA 

Osnutek zakona natančno 
ureja tudi postopek pred sodi- 
šči združenega del ?. V primer- 
javi z veljavnim Zakonom je ta 
postopek precej dopolnjen in 
natančneje določen. Te določ- 
be predvsem želijo ugoditi za- 
htevam prakse in so plod izku- 
šenj dosedanjega dela sodišč 
združenega dela. Po predlaga- 
teljevem mnenju pomeni to 
prispevek k zagotavljanju 
učinkovitejšega varstva sa- 
moupravnih pravic in družbe- 
ne lastnine. 

Ob upoštevanju samouprav- 
nega značaja sporov, ki jih re- 
šujejo sodišča združenega de- 
la in potrebe, da se rešujejo na 
samoupraven način, Osnutek 
zakona dovoljuje, da bi pred 
začetkom postopkov za sodno 
reševanje sporov, lahko spro- 
žili postopek za sporazumno 
rešitev spornega odnosa. Pri 
tem gre za postopek posredo- 
vanja. Na ta način bo poudar- 
jena preventivna vloga sodišč 
združenega dela. 

Sicer pa je postopek pred 
sodišči združenega dela ra- 
zlično urejen za vsako skupino 
sporov, o katerih sodišča odlo- 
čajo. Spore je mogoče razvr- 
stiti v tri temeljne skupine. 

V prvo skupino sodijo spori 
med organizacijami združene- 
ga dela oziroma drugimi druž- 
benimi pravnimi osebami. Po- 
stopek za reševanje teh sporov ■ 
lahko začne vsak udeleženec v 
samoupravnem razmerju. 

Drugo skupino tvorijo spori 
zaradi varstva samoupravlja- 
nja in družbene lastnine v or- 
ganizaciji združenega dela 
oziroma drugi družbeno prav- 
ni osebi, kjer lahko postopek 
začnejo zbor delavcev, delav- 
ski svet ali drug organ uprav- 

ljanja in organ samoupravne 
delavske kontrole. 

Pri tretji skupini sporov gre 
za spore o pravicah ali obvez- 
nostih posameznega delavca 
iz delovnega razmerja. Posto- 
pek v tem sporu sproži dela- 
vec, ki sodi, da je bila njegova 
pravica kršena. Sproži pa ga 
lahko tudi organizacija ali 
skupnost, kjer je delavec v de- 
lovnem razmerju. 

Civilno pravna oseba oziro- 
ma delovna skupnost v tej 
pravni osebi kot tudi posamez- 
nik lahko sprožijo postopek 
zaradi varstva svojih samou- 
pravnih pravic. Družbenopoli- 
tična skupnost, organizacija 
sindikata in družbeni pravo- 
branilec samoupravljanja pa 
lahko začnejo postopek pred 
sodiščem združenega dela, če 
gre za varstvo samoupravlja- 
nja in družbene lastnine. 

Sodišče združenega dela 
praviloma odloča na temelju 
ustne, neposredne in javne 
obravnave. V posameznih pri- 
merih je javnost mogoče izk- 
ljučiti med vso razpravo ali 
njenim delom, če to zahtevajo 
interesi varovanja tajnosti ali 
pa je to upravičeno zaradi var- 
stva posebnega interesa druž- 
bene skupnosti. 

Udeleženci v postopku lah- 
ko do sprejetja odločbe prvo- 
stopenjskega sodišča sklenejo 
sporazum o spornem razmerju 
(poravnavo). Če sodišče po- 
ravnave ne dcjvoli, se postopek 
ustavi do pravnomočnosti od- 
ločbe. Sicer pa v postopku 
pred sodiščem združenega de- 
la ne more nastopiti njegovo 
mirovanje. 

Sodišče sprejema odločitve 
v obliki odločbe ali sklepa. 
Proti prvostopenjski odločbi 
se lahko vsak udeleženec v po- 
stopku pritoži v roku 15 dni od 
dneva sprejetja odločbe. Sodi- 
šče, pristojno za odločanje na 
drugi stopnji, po službeni 
dolžnosti obravnava vsako pr- 
vostopenjsko odločbo v celoti 
in odloča o pritožbi praviloma 
brez razprave. 

Glede vprašanj, ki niso v ce- 
loti urejena med določbami o 
postopku, Osnutek zakona za- 
hteva ustrezno uporabo do- 
ločb Zakona o pravdnem po- 
stopku, če ne nasprotujejo do- 
ločbam tega zakona oziroma 
naravi spora, o katerem sodi- 
šče odloča. 

Osnutek zakona prav tako 
predvideva, da se lahko kon- 
čan postopek po izdaji pravno- 
močne odločbe, na predlog 
udeležencev ali družbenega 
pravobranilca samoupravlja- 
nja, ki v njem ni sodeloval, iz 
več razlogov ponovi. 

Obnova postopka je dovolje- 
na v primeru, ko zaradi neza- 
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konitega ravnanja sodišča 
udeleženec v postopku ni imel 
možnosti, da bi razpravljal 
pred sodiščem. Prav tako bo 
postopek mogoče obnoviti, če 
odločitev sodišča sloni na laž- 
nem pričevanju ali lažnem 
izvedenskem mnenju ali pa, če 
odločitev sloni na falsificira- 
nem dokumentu z lažno vsebi- 
no. Ponavljanje postopka bo 
mogoče tudi v primerih, ko je 
do odločitve prišlo s kaznivim 
dejanjem sodnika, udeleženca 
v postopku, njegovega zastop- 
nika ali tretje osebe. Prav tako 
bo to možno, ko udeleženec 
pridobi možnost, da uporabi 
prej sprejeto pravnomočno 
odločbo ali pa, če se zve za 
nova dejstva in uporabi nove 
dokaze. 

Predlog za obnovo postopka 
je mogoče predložiti v roku, ki 
velja za vložitev predlogov za 
obnovo pravdnega postopka, 
pri čemer pa ga ni mogoče dati 
po izteku dveletnega roka od 
dneva, ko je odločba sodišča 
združenega dela postala prav- 
nomočna. 

V primerjavi z dosedanjim 
zakonom Osnutek zakona uva- 
ja novo pravno sredstvo - za- 
htevek za preskus pravnomoč- 
ne odločbe. Udeleženec v po- 
stopku lahko zahteva preskus 
pravnomočne odločbe sodišča 
združenega dela druge stop- 
nje, če je z njo težje kršeno 
samoupravno pravo ali pa gre 
za kršitev družbene lastnine. 
Zahtevek je mogoče predložiti 
tudi proti pravnomočni odloč- 
bi, ki jo je na prvi stopnji izdalo 
sodišče združenega dela repu- 
blike ali pokrajine. Tak zahte- 
vek lahko vloži tudi družbeno- 
politična skupnost, organiza- 
cija sindikata in družbeni pra- 
vobranilec samoupravljanja, 
Že niso bili udeleženci v po- 
stopku. 

Proti odločbi o zakonitosti 
odločitve glede pravic in ob- 
veznosti delavca iz delovnega 
razmerja ali o disciplinski od- 
govornosti, je mogoče vložiti 
zahtevek za preskus samo, če 
gre pri tem za prenehanje de- 
lovnega razmerja. 

Pravnomočno odločbo je 
mogoče izpodbijati tudi zaradi 
napačne uporabe materialne- 
ga prava ter zaradi bistvenih 
kršitev določb o postopku. To 
se dogaja, če je v nasprotju z 
določbami tega Zakona sodi- 
šče ^prejelo odločitev na pod- 
lagi nedovoljenega razpolaga- 
nja udeležencev, če so v od- 
ločbi pomanjkljivosti ali pa je 
nerazumljiva, sama v nasprot- 
ju oziroma si nasprotujejo v 
njej navedeni razlogi. 

O zahtevku za preskus prav- 
nomočne sodne odločbe odlo- 
ča sodišče združenega dela 
republike oziroma pokrajine, 
in sicer v posebnem senatu. 
Zahtevek je mogoče vložiti v 
60 dneh od dneva, ko je dobil 
odločbo tisti udeleženec, ki jo 
je dobil najkasneje. 

POSEBNI POSTOPKI 
Osnutek zakona ločeno pri- 

naša nekatera pravila, ki velja- 
jo za poseljne postopke za ne- 
katere spore. Ti postopki prav 
tako veljajo za spore, ki sodijo 
v pristojnost sodišč združene- 

ga dela, torej za spore iz druž- 
benoekonomskih in drugih sa- 
moupravnih odnosov. V pri- 
merjavi s splošnimi pravili po- 
stopka pa so v posebnih po- 
stopkih predvidene določene 
posebnosti, tako da jih je bilo 
treba posebej urediti. 

Tudi v posebnih postopkih 
se uporabljajo splošna proce- 
sna pravila, ki veljajo za sodi- 
šča združenega dela oziroma 
za ravnanje pred njimi. 

Tudi veljavni Zakon o sodi- 
ščih združenega dela posebej 
ureja postopek obravnavanja 
arbitražnih odločb. Osnutek 
zakona pa prinaša tudi poseb- 
na pravila, predvidena za ne- 
katere druge spore. Med dru- 
gim za reševanje sporov o 
medsebojni usklajenosti sa- 
moupravnih splošnih aktov, o 
presojanju arbitražnih odločb, 
o sklenitvi delovnega razmerja 
in o obravnavi odločb, spreje- 
tih v disciplinskem postopku. 

Osnutek zakona določa tudi 
okvirni dveletni rok za sprejem 
republiških in pokrajinskih za- 
konov, ki bi omogočili izpelja- 
vo zakonskih načel v praksi. 

Pravica in obveznost pravočasnega, 

resničnega, objektivnega in popolnega 

obveščanja javnosti   

• Z javnim informiranjem razumemo dajanje, zbiranje, obdelavo, razširjanje in 
uporabo informacij, ki so namenjene javnosti zaradi obveščanja delovnih ljudi in 
občanov o vseh vprašanjih, ki so pomembna za njihov družbenoekonomski 
položaj in odločanje 
• Sistem javnega informiranja je zasnovan na načelu svobode javnega * 
obveščanja in odprtosti tega sistema za izražanje vseh samoupravnh interesov in 
pravic delovnih ljudi in občanov, da aktivno sodelujejo pri obveščanju in da so 
obveščeni 
• Viri informacij so dolžni, da zagotovijo javnost svojega dela in da določijo način 
dajanja informacij 
• Sredstva javnega obveščanja - časopisne agencije, tisk, radio, televizija, film in 
drugi viri razširjanja informacij - morajo pravočasno, resnično, objektivno in 
popolno obveščati javnost 
• O pobudi zainteresiranih za ustanovitev in izdajanje sredstev javnega 
obveščanja dajo mnenje organizacije Socialistične zveze 

Delegatom v Skupščini ka zakona je bila objavljena tu- vsem svojim razvojem, organi- lovnega človeka in občana. 
SFRJ je bil poslan v obravnavo di v Glasilu Skupščine SFRJ ziranjem in vsebino spremljati Glede na sedanjo stopnjo ra- 
Osnutek zakona o temeljih si- konec leta 1980. Novo besedi- spremembe v družbenopolitič- zvoja družbenopolitičnih in 
stema javnega informiranja lo osnutka zakona predstavlja nem sistemu in o položaju de- družbenoekonomskih razmerij 
(AS 334) s katerim se določajo začetek druge faze, ki se bo 
enotni temelji sistema na tem iztekla s časom, ki bo določen 
področju. Predlog za izdajo za začetek javne razprave, 
zakona je Zvezni zbor sprejel V obrazložitvi o potrebi za 
22. aprila 1981 in ob tej prilož- izdajo tega zakona je poudar- 
nosti sklenil, da se postopek jeno, da mora informativna de- 
za sprejem opravi v treh fazah, javnost kot sestavni del druž- 

Prva verzija besedila osnut- benopolitičnega sistema z 

SOOOOSOOOOGOSOS 

OSNUTEK ZAKONA O TEMEUNIH SISTEMA JAVNEGA 
INFORMIRANJA AS-334 
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je ocenjeno, da obstaja potre- 
ba za izdajo zveznega zakona 
s katerim bi uredili temelje si- 
stema javnega informiranja. 

V osnutku zakona so, kot je 
podčrtano, podane rešitve za 
katere je ocenjeno, da pred- 
stavljajo temelje sistema s tem, 
da niso zajeta tista vprašanja, 
ki so urejena z drugimi zvezni- 
mi ali republiškimi oziroma 
pokrajinskimi zakoni. Domne- 
va je da se bodo v javni razpra- 
vi o tem zakonu ponudile dofo- 
čene konkretnejše rešitve, s 
tem pa se bo tudi razširil ob- 
seg vprašanja o temeljih siste- 
ma javnega informiranja. 

Osnutek zakona sicer ureja 
načelna vprašanja sistema jav- 
nega informiranja, vira infor- 
macij, ustanavljanje sredstev 
javnega obveščanja in po- 
družbljanje javnega informira- 
nja. Razen tega vsebuje zakon 
tudi kazenske določbe. 

DEFINIRANJE 
JAVNEGA 
INFORMIRANJA 

Po osnutku zakona o teme- 
ljih sistema javnega informira- 
nja sestavljajo ta sistem ra- 
zmerja, ki se vzpostavljajo v 
procesu javnega informiranja 
med udeleženci v njem zaradi 
uresničevanja ^samoupravnih 
pravic in dolžnosti delovnih 
ljudi in občanov, da odločajo o 
vprašanjih, ki so skupnega po- 
mena. V obrazložitvi je pou- 
darjeno, da je takšen način si- 
stema edino mogoč glede na 
specifičnost socialističnega 
samoupravnega sistema, v ka- 
terem obstaja povezanost in 
prežemanje pravic in odgovor- 
nosti vseh subjektov v družbi, 
ki se pojavljajo kot nosilci in 
aktivnr subjekti v tem sistemu. 

Funkcija sistema javnega in- 
formiranja, kot ena bistvenih 
komponent temeljev sistema 
po zakonu je, da udeležencem 
v informiranju zagotovi izme- 
njavo informacij, ki so po- 
membne za njihovo življenje in 
delo, za uresničevanje njihovih 
pravic in dolžnosti, izražanje, 
usklajevanje in uresničevanje 
njihovih samoupravnih intere- 
sov in drugih samoupravnih 
pravic in svoboščin, kot tudi 
informiranje o dogodkih doma 
in v svetu. Razen tega je treba 
s sistemom javnega informira- 
nja zagotoviti obveščenost ju- 
goslovanskih državljanov v tu- 
jini, tuje javnosti, delov naro- 
dov Jugoslavije, ki živijo v dru- 
gih državah, kot narodne 
manjšine ter jugoslovanskih 
izseljencev - o vprašanjih in 
temah v SFR Jugoslaviji in o 
njeni mednarodni aktivnosti. 

Osnutek zakona določa, da 
so udeleženci v javnem infor- 

miranju delovni ljudje in obča- 
ni organizirani v temeljne in 
druge organizacije združene- 
ga dela, krajevne skupnosti, 
samoupravne interesne skup- 
nosti in druge samoupravne 
organizacije in skupnosti, or- 
gani družbenopolitičnih skup- 
nosti, državni in drugi organi, 
družbenopolitične organizaci- 
je, druge družbene organizaci- 
je in društva ter drugi subjekti 
političnega sistema sociali- 
stičnega samoupravljanja. 

Pojem javnega informiranja 
je definiran kot dajanje, zbira- 
nje, obdelovanje, širjenje in 
uporabljanje informacij za jav- 
nost, ki se objavljajo v sred- 
stvih javnega informiranja za- 
radi informiranja delovnih ljudi 
in občanov o vseh vprašanjih, 
ki so pomembna za uresniče- 
vanje njihovega družbenoeko- 
nomskega položaja ter za po- 
polnejše in bolj kvalificirano 
odločanje pri opravljanju funk- 
cij oblasti in upravljanju dru- 
gih družbenih zadev. Informa- 
cije za javnost so po tem zako- 
nu vesti, podatki, mnenja in 
druga poročila, ne glede na 
njihovo vsebino in obliko, ki so 
namenjena za neomejeno šte- 
vilo uporabnikov in ki so ob- 
javljena v tisku, po radiu in te- 
leviziji ter drugih sredstvih jav- 
nega informiranja. 

TEMELJI SISTEMA 
JAVNEGA 
INFORMIRANJA 

Poseben člen določa teme- 
lje na katerih je zasnovan si- 
stem javnega informiranja. To 
so med drugim načela svobo- 
de javnega informiranja, in od- 
prtosti tega sistema za izraža- 
nje vseh samoupravnih intere- 
sov, pravica delovnih ljudi in 
občanov, da kot subjekti aktiv- 
no sodelujejo pri informiranju 
in so informirani, javnost dela 
vseh samoupravnih organov, 
organizacij in skupnosti ter 
nosilcev javnih in drugih druž- 
benih pooblastil. Ta sistem te- 
melji na obveznosti pravoča- 
snega, resničnega, objektivne- 
ga in popolnega dajanja in ob- 
javljanja informacij in na nače- 
lu svobodne izmenjave infor- 
macij med SFRJ in drugimi dr- 
žavami. 

Osnutek zakona določa tudi 
temeljne vrednosti, ki afirmira- 
jo sistem javnega informiranja 
oziroma popolneje določa vlo- 
go tega sistema pri spodbuja- 
nju razvoja socialističnega sa- 
moupravljanja in delegatskega 
sistema. 

Načelo svobode informira- 
nja, kot eno temeljnih načel 
državljanskih svoboščin in 
pravic določenih z Ustavo je 
eno od temeljev sistema. Re- 

čeno je da je javno informira- 
nje svobodno in se sme omeje- 
vati le z zakonom. Pri tem je 
ponujena alternativna rešitev, 
da se objavljanje in širjenje in- 
formacij sme omejiti le pod 
pogojem in v primerih, določe- 
nih z zakonom. 

V obrazložitvi tega člena je 
poudarjeno, da je v načelu 
svobode informiranja vsebo- 
vana pravica vsakega občana, 
da lahko izraža s sredstvi in- 
formiranja svoje mnenje in da 
je obveščen s sredstvi informi- 
ranja. Prav zaradi pomena te- 
ga načela je določeno, da se 
sme omejiti le z zakonom. 

Predloženo je, da se udele- 
ženci v informiranju, v skladu s 
svojimi pravicami in dolžnost- 
mi, samostojno določajo na 
način, vrsto in vsebino infor- 
miranja, ki služi za zadovolje- 
vanje skupnih interesov in po- 
treb ter organizacijskih, mate- 
rialnih, kadrovskih in drugih 
pogojev za uresničevanje in 
napredek vloge in funkcije si- 
stema javnega informiranja. 

IZMENJAVA IN 
ŠIRJENJE 
INFORMACIJ NA 
MEDNARODNEM 
PODROČJU 

Osnutek zakona določa tudi 
način za pospeševanje izme- 
njave in širjenja informacij v 
mednarodnem komunikacij- 
skem prostoru in to s pospeše- 
vanjem in spodbujanjem me- 
dnarodnega sodelovanja med 
organizacijami za informativne 
dejavnosti in s sklepanjem me- 
dnarodnih pogodb in drugih 
aktov s področja informiranja. 
Udeleženci v javnem informi- 
ranju imajo obveznost, da s 
svobodno in enakopravno me- 
njavo in širjenjem informacij v 
mednarodnih odnosih prispe- 
vajo k utrjevanju miru v svetu, 
enakopravnemu sodelovanju, 
medsebojnemu spoznavanju 
držav in narodov in podobno, 
posebej pa, da sodelujejo z 
neuvrščenimi državami in dr- 
žavami v razvoju pri vzpostav- 
ljanju nove mednarodne infor- 
macijske ureditve. 

Informacije iz tujih virov se 
objavljajo v skladu z določba- 
mi zakona, mednarodnimi 
konvencijami in pogodbami, ki 
jih je sklenila naša država. Če 
se informacija v domačem 
sredstvu javnega obveščanja 
objavi iz tujega vira, je treba 
navesti njen vir. 

V skladu z načelom o javno- 
sti dela so v osnutku zakona 
določene obveznosti državnih 
organov, organov upravljanja 
organizacij združenega dela, 
drugih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti ter .organov 

družbenopolitičnih skupnosti 
in organizacij in društev in no- 
silcev javnih in drugih družbe- 
nih pooblastil, da zagotovijo 
dostopnost podatkov in infor- 
macij iz svojih dejavnosti. 

V zvezi s tem vprašanjem je v 
obrazložitvi osnutka zakona 
poudarjeno, da so se pojavili 
resni problemi v praksi in to 
glede poslovne tajnosti in od- 
prtosti virov informacij. Z izgo- 
vorom, da so poslovna tajnost, 
viri informacij namreč s svoji- 
mi samoupravnimi splošnimi 
akti razglašajo relativno veliko 
število podatkov za poslovno 
tajnost in tako s kratitvijo in- 
formacij zapostavljajo širši 
družbeni interes. To avtonomi- 
jo utemeljujejo viri informacij z 
določbami o združenem delu 
in glede na to s tem zakonom 
ni mogoče zmanjšati avtono- 
mije virov pri določanju kaj za- 
jema poslovna tajnost. 

VIRI INFORMACIJ 
Poseben del osnutka zakona 

je posvečen virom informacij- 
ter njihovim pravicam in dolž- 
nostim. Tako je določeno, da 
so viri informacij, delovni lju- 
dje in občani organizirani v te- 
meljne in druge organizacije 
združenega dela, krajevne 
skupnosti, samoupravne inte- 
resne skupnosti in druge sa- 
moupravne organizacije in 
skupnosti, organi družbeno- 
političnih skupnosti, družbe- 
nopolitične organizacije in 
druge družbene organizacije 
in društva, kot tudi njihovi or- 
gani in delegacije ter nosilci 
samoupravnih javnih in drugih 
družbenih pooblastil. 

Pravice in odgovornosti vira 
informacij imajo občani ter ci- 
vilne pravne osebe. 

Viri informacij so po osnut- 
ku zakona dolžni, da zagotovi- 
jo pogoje, ki so potrebni za 
uresničevanje javnosti svojega 
dela in da določijo način daja- 
nja informacij. Pod enakimi 
pogoji morajo biti odprti in do- 
stopni sredstvom javnega ob- 
veščanja ter delovnim ljudem 
in občanom. V tem smislu je 
posebej poudarjena njihova 
odgovornost za pravočasnost, 
popolnost in pristopnost (po 
vsebini in obliki)informacij, ki 
jih dajejo za javnost. 

Glede na to, da je določanje 
pojma vira informacij tesno 
povezano z določanjem pojma 
sredstev javnega obveščanja 
so v osnutku zakona kot sred- 
stva javnega obveščanja dolo- 
čene periodične in druge pu- 
blikacije namenjene informira- 
nju javnosti, kot tudi radijske 
in televizijske emisije in infor- 
mativni film. Istočasno pa je 
kot alternativna rešitev predlo- 
ženo, da so sredstva javnega 
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obveščanja časopisne agenci- 
je, tisk, radio, televizija, film in 
druge oblike širjenja informa- 
cij. 

USTANOVITEV IN 
IZDAJANJE JAVNIH 
OBČIL 

Delovni ljudje in občani or- 
ganizirani v temeljne in druge 
organizacije združenega dela, 
krajevne skupnosti, samou- 
pravne interesne skupnosti in 
druge samoupravne organiza- 
cije in skupnosti, kot tudi or- 
gani družbenopolitičnih skup- 
nosti, družbenopolitične in 
druge organizacije in društva 
smejo zaradi uresničevanja 
svojih pravic in interesov usta- 
navljati javna občila. Kot usta- 
novitelji so ti subjekti odgovor- 
ni za programsko zasnovo in 
uredniško politiko občila, ki so 
ga ustanovili. 

Občani in organizacije ter 
združenja občanov lahko, pod 
pogoji, ki jih določa zakon, iz- 
dajajo tisk in širijo informacije 
prek drugih sredstev informi- 
ranja. V zvezi s tem je v osnut- 
ku zakona izdelan minimum 
pogojev pod katerimi občani, 
kot tudi drugi subjekti, lahko 
izdajajo tisk in širijo informaci- 
je. Med drugim mora za usta- 
novitev in izdajanje sredstev 
javnega obveščanja dati zain- 
teresirani subjekt pobudo o 
kateri da svoje mnenje Sociali- 
stična zveza. O pobudi za usta- 
novitev in izdajanje javnega 
občila, ki je namenjeno za in- 
formiranje delavcev v temeljni 
in drugi organizaciji združene- 
ga dela in delovni organizaciji, 
daje mnenje organizacija Zve- 
ze sindikatov te organizacije. 

Pobuda za ustanovitev sred- 
stva javnega obveščanja mora 
vsebovati idejno zasnovo, pro- 
gramsko usmeritev in obrazlo- 
žitev, zakaj je potrebno uvesti 
novo sredstvo javnega obve- 
ščanja, kakšen bo njegov po- 
ložaj in vloga v sistemu infor- 
miranja, kot tudi oceno mož- 
nih uporabnikov ter kadrovske 
in materialne pogoje za njeno 
uresničitev. 

Predvidena je tudi možnost, 
da organi družbenopolitičnih 
skupnosti in družbenopolitič- 
nih organizacij v republikah in 
pokrajinah ter v federaciji lah- 
ko po dogovoru ustanovijo 
sredstva javnega obveščanja 
skupnega pomena. Prav tako 
tudi zvezni organi in organi 
družbenopolitičnih in drugih 
organizacij v federaciji lahko, 
zaradi uresničevanja svojih 
funkcij, izdajajo sredstva jav- 
nega obveščanja. 

UREJANJE SREDSTEV 
JAVNEGA 
OBVEŠČANJA 

Urejanje sredstva javnega 
obveščanja temelji na kolektiv- 
nem delu ter osebni in skupni 
odgovornosti. Način dela, pra- 
vice, obveznosti in odgovorno- 
sti pri urejanju sredstva javne- 
ga obveščanja urejata zakon in 
samoupravni splošni akt. 

Pravica in obveznost pravo- 
časnega, resničnega, objektiv- 
nega in popolnega informira- 
nja javnosti je določen v oseb- 
nem členu osnutka zakona, 
kot ena temeljnih predpostavk 
uspešnega delovanja javnega 
informiranja. Prav tako so do- 
ločene obveznosti sredstev 
javnega obveščanja, da v skla- 
du z zakonom, drugimi predpi- 
si in s svojo uredniško politiko 
objavljajo informacije in mne- 
nja organov, organizacij in ob- 
čanov, ki so pomembne za jav- 
nost. 

Sredstva javnega obvešča- 
nja morajo, po osnutku zako- 
na, objaviti popravek v zvezi z 
objavljeno informacijo, s kate- 
ro sta prizadeta pravica ali in- 
teres človeka, organizacije ali 
organa ter odgovor na objav- 
ljeno informacijo ali mnenje. 
Razen tega je določena tudi 
obveznost, da morajo sredstva 
javnega obveščanja na zahte- 
vo pristojnega organa čim prej 
objaviti sporočila, ki so poseb- 
nega pomena za občane in or- 
ganizacije - o nevarnostih za 
življenje in zdravje ljudi, njiho- 
vo premoženje, družbena 
sredstva, državno varnost, 
splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito ter jav- 
ni red in mir. 

Ko je govor o objavljanju 
ekonomsko-propagandnih 

sporočil in drugih vrst oglasov 
iz države ali tujine v sredstvih 
javnega obveščanja, je določe- 
no, da to poteka v skladu z 
zakonom, drugimi predpisi in 
uredniško politiko sredstva 
javnega obveščanja. Zaradi te- 
ga, je poudarjeno v obrazloži- 
tvi, morajo republiški in pokra- 
jinski zakoni obdelati pogoje 
in način objavljanja takšnih 
sporočil, glede na možnost, da 
je mogoče prek njih razširjati 
tudi nezaželene teme. 

Za institut imenovanja po- 
slovodnega organa ter glavne- 
ga in odgovornega urednika 
sredstev javnega obveščanja 
sta v osnutku zakona ponujeni 
dve alternativni rešitvi. Po prvi 
imenuje poslovodni organ ter 
glavnega in odgovornega ure- 
dnika ustanovitelj v soglasju z 
mnenjem organa upravljanja 
delovne organizacije, ki izdaja 
sredstvo javnega obveščanja. 

Alternativna rešitev pa je, da 
jih imenuje organ upravljanja 
delovne organizacije, ki izdaja 
sredstvo javnega obveščanja, 
v soglasju z ustanoviteljem. 
(Takšne rešitve so bile predlo- 
žene tudi v prvi verziji Osnutka 
tega zakona). 

Argument za prvo rešitev je, 
kot je poudarjeno v obrazloži- 
tvi, v povečani odgovornosti za 
opravljanje te funkcije, pose- 
bej glede možnih morebitnih 
nezaželenih posledic za jav- 
nost. V nasprotju s tem pa dru- 
go mnenje zastopa tezo, da bi 
morali ljudi za te funkcije ime- 
novati organi upravljanja v so- 
glasju z ustanoviteljem. 

Alternativne rešitve so pred- 
ložene tudi takrat, ko je govor 
o prenehanju izhajanja oziro- 
ma dela sredstva javnega ob- 
veščanja. V prvi rešitvi je dolo- 
čeno, da je za prenehanje 
izhajanja potrebno soglasje 
ustanovitelja. V alternativi pa 
je predloženo, da je za to po- 
trebno soglasje ustanovitelja 
sredstva javnega obveščanja 
oziroma organizacije združe- 
nega dela, v okviru katere to 
sredstvo javnega obveščanja 
izhaja oziroma dela. 

PODRUŽBLJANJE 
JAVNEGA 
INFORMIRANJA 

V posebnem delu osnutka 
zakona je obdelano vprašanje 
podružbljanja javnega informi- 
ranja kot ene bistvenih kom- 
ponent temeljev vsega siste- 
ma. V tem smislu je v osnutku 
zakona predvidena možnost, 
da delovni ljudje in občani, za- 
radi uresničevanja družbene- 
ga vpliva, družbene koordina- 
cije in usklajevanja samou- 
pravnih interesov, posebej pa 
zaradi odločilnega vpliva na 
razvoj in delovanje javnega in- 
formiranja, sodelujejo nepo- 
sredno in prek svojih delega- 
tov v družbenih organih uprav- 
ljanja organizacij združenega 
dela, ki se ukvarjajo z javnim 
informiranjem in sredstvih jav- 
nega obveščanja, v drugih 
družbenih telesih, ki jih usta- 
novijo udeleženci v procesu 
javnega informiranja, v ustrez- 
nih organih v telesih Sociali- 
stične zveze in v različnih obli- 
kah interesnega organiziranja. 

V osnutku zakona so izpu- 
ščene določbe o organiziranju 
samoupravnih interesnih 
skupnosti za informiranje (v 
prvi verziji so bile predložene 
ustrezne rešitve). V obrazloži- 
tvi je navedeno, da so v zako- 
nih o javnem informiranju v re- 
publikah in pokrajinah različ- 
no obdelani pogoji, pod kateri- 
mi se lahko ustanovijo in 
opravljajo svojo dejavnost te 

skupnosti. V zvezi s tem je pre- 
vladovalo mnenje, da tega 
vprašanja ne bi bilo treba ure- 
diti z zveznim zakonom, predv- 
sem še ker so tudi različna 
mnenja o načinu in oblikah, ki 
bi na najustreznejši način ure- 
sničevalo podružbljanje infor- 
mativne dejavnosti. 

VAROVANJE PRAVIC 
DO INFORMIRANJA 

Eno od spornih vprašanj se 
nanaša na tako imenovana 
družbena telesa pri Sociali- 
stični zvezi za varstvo pravic 
do informiranja. Rešitev, v ka- 
teri je predloženo ustanavlja- 
nje takšnih teles, je dana kot 
alternativa (prva rešitev je, da 
se takšna določba briše). V 
njej je določeno, da ta družbe- 
na telesa sestavljajo delegati 
družbenopolitičnih in družbe- 
nih organizacij ter društev ob- 
čanov, aktivov in združenj no- 
vinarjev, družbenopolitičnih 
skupnosti, drugih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti, 
društvenih in znanstvenih or- 
ganizacij. V njihovem delu lah- 
ko sodelujejo tudi delovni lju- 
dje in občani oziroma delegati 
organizacij organov in sred- 
stev javnega obveščanja, ka- 
kor tudi drugi udeleženci, na 
katere se nanaša delo tega te- 
lesa. 

Delo teh družbenih teles je 
po osnutku zakona javno in 
svoja stališča objavljajo v sred- 
stvih javnega obveščanja. 

Zagovorniki rešitve o usta- 
novitvi družbenih teles pou- 
darjajo, je rečeno v obrazloži- 
tvi, da ni razloga za strah, da bi 
ta telesa prevzela neke vrste 
zunanjo kontrolo sredstev jav- 
nega obveščanja, njihovih ure- 
dništev in novinarjev (kot so 
poudarjali tisti, ki so proti tej 
rešitvi) oziroma nekakšna vi- 
soka instanca, ki bi razsojala, 
izrekala sodbe, s tem pa tudi 
ovirala pobudo in ustvarjal- 
nost uredništev in delavcev v 
informativni dejavnosti. Na- 
sprotno, omenjena telesa bi 
morala varovati družbeni inte- 
res, ne glede na to, ali gre za 
uredništva sredstev javnega 
obveščanja, uredniško politi- 
ko, odgovornost ustanovitelja, 
vire informiranja ali za obnaša- 
nje in odgovornost katerega- 
koli dejavnika, ki sodeluje pri 
procesu javnega informiranja. 

Z druge strani, pa je tudi 
mnenje, da obstaja in deluje 
dovolj teles za isti namen in ni 
treba ustanavljati novih, am- 
pak okrepiti delovanje obsto- 
ječih. 

Osnutek zakona vsebuje tu- 
di kazenske določbe, ki dolo- 
čajo denarne kazni za določe- 
ne vrste prekrškov na tem po- 
dročju. 
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Trajno oprostiti SAP Kosovo vračanja 

anuitet, ki so zapadle v prejšnjih dveh 

letih 

• Predvidena je trajna oprostitev SAP Kosova obveznosti do republik in pokrajin, 
ki so jih prevzele za vračanje anuitet OZD s področja Kosova za kredite Sklada 
federacije, ki so zapadli 1. januarja 1980 oziroma 1981, v skupni vrednosti 2,296 
milijard dinarjev 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ v obravnavo in 
sprejem Osnutek zakona o 
spremembi Zakona o prevze- 
manju obveznosti republik in 
avtonomnih pokrajin za vrača- 
nje anuitet za kredite, odobre- 
ne SAP Kosovu iz sredstev 
Sklada federacije za kreditira- 
nje hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik 
in avtonomnih pokrajin v ob- 
dobju do leta 1S80 (AS 557). 
Namen sprememb, predlaga- 
nih z Osnutkom, je trajna 
oprostitev SAP Kosovo za pla- 
čilo obveznosti republikam in 
pokrajinama, ki so spejele vra- 
čanje anuitet organizacij zdru- 
ženega dela z območja Kosova 
za kredite Sklada federacije, ki 
so dospeli v plačilo 1. januarja 
1980 oziroma leta 1981. 

Za sprejetje tega zakonske- 
ga osnutka je pristojen Zbor 
republik in pokrajin. 

Po veljavnem Zakonu so or- 

ganizacije združenega dela z 
območja SAP Kosovo in druge 
samoupravne organizacije in 
skupnosti, pravi obrazložitev 
Osnutka, bile oproščene pla- 
čevanja anuitet za kredite, 
odobrene iz sredstev Sklada 
federacije za kreditiranje hi- 
trejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin, ki so dospele 
v plačilo 1. januarja 1980 in 1. 
januarja 1981. 

Ker pa Sklad ni mogel po- 
ravnati obveznosti odplačeva- 
nja anuitet za obveznice vplač- 
nikom obveznega posojila za- 
radi pomanjkanja sredstev, so 
dodatna sredstva zagotovile 
republike in pokrajini, s tem da 
se, v okviru ukrepov za razvoj 
SAP Kosovo v Družbenem pla- 
nu Jugoslavije za obdobje 
1981 do 1985, določijo način in 
pogoji, pod katerimi bi SAP 
Kosovo poravnalo prevzete 
obveznosti republik in pokra- 

jin Skladu federacije v skup- 
nem znesku 2,296 milijard di- 
narjev. 

V skladu s tem bi moralo 
SAP Kosovo do leta 1985 za- 
gotoviti sredstva v višini opro- 
ščenih vplačil organizacij 
združenega dela s svojega ob- 
močja, dospelih 1. januarja 
1980 (968 milijonov dinarjev) 
in 1. januarja 1981 (1,327 mili- 
jard dinarjev) in jih nakazati 
Skladu federacije, da bi bila 
lahko ta sredstva vrnjena repu- 
blikam in pokrajinama. 

Zaradi težav gospodarstva 

SAP Kosovo in potemtakem 
nezmožnosti, da bi zagotovili 
ta sredstva, so se Zvezni izvrš- 
ni svet in izvršni sveti republik 
in avtonomnih pokrajin obve- 
zali, da z Dogovorom o poseb- 
nih ukrepih za uresničevanje 
politike najhitrejšega razvoja 
SAP Kosovo v obdobju od 
1981 do 1985, predlagajo tudi 
sprejetje predpisov, s katerimi 
bo SAP Kosovo trajno opro- 
ščeno poravnavanja obvezno- 
sti republikam in pokrajinama 
za omenjene oprostitve anui- 
tet, kar ureja Osnutek tega za- 
kona. 

Mooooooeecoooecoosooaosoeoe« 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O 8 
PREVZEMANJU OBVEZNOSTI REPUBLIK IN 
AVTONOMNIH POKRAJIN ZA VRAČANJE ANUITET ZA 0 
KREDITE, KI SO BILI DANI SAP KOSOVO IZ SREDSTEV S 
SKLADA FEDERACIJE ZA KREDITIRANJE HITREJŠEGA 6 

8 RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH REPUBLIK 8 
8 IN AVTONOMNIH POKRAJIN V OBDOBJU DO 1980. N 
S LETA - AS 557 8 

Odložitev vračanja zapadlih anuitet SAP 

Kosovo zaradi težke gospodarske situacije 

• Temeljnim organizacijam združenega dela s področja Kosova se odlaga 
vračanje anuitet za kredite, ki so jih dobile od Sklada federacije, ki zapadejo 1. 
januarja 1982 oziroma 1983 do konca leta 1985 
9 Nujno je, da republike in pokrajine zagotovijo Skladu federacije brezobrestno 
posojilo za izpolnjevanje obveznosti na podlagi odloženih anuitet OZD s področja 
Kosova v skupni vrednosti 4,086 milijarde dinarjev 

Po podatkih zaključnih ra- 
čunov temeljnih organizacij 
združenega dela za leto 1981, 
gospodarska gibanja na Koso- 
vem kažejo, da se akumulacij- 
ska in reprodukcijska sposob- 
nost gospodarstva počasneje 
razvija kot v povprečju za vse 
jugoslovansko gospodarstvo. 
Tako sredstva iz čistega do- 
hodka za poslovni sklad (in- 
deks 117,6)in za razvijanje ma- 
terialnih temeljev dela (indeks 
68,7) počasneje naraščajo v 

primerjavi s povprečno rastjo 
sredstev jugoslovanskega go- 
spodarstva za te namene (in- 
deks 152,6 oziroma 153,6). 

V temeljnih organizacijah 
združenega dela na območju 
te pokrajine so izgube v pri- 
merjavi z letom poprej narasle 
(indeks 172,9, za vse jugoslo- 
vansko gospodarstvo pa 
144,1). Odplačila za dolgoroč- 
ne kredite, ki dospejo letos v 
plačilo so za 34,2 odstotka 
večja kot leta 1981, medtem ko 

so v Jugoslaviji večja za 24,2 
odstotka. 

Tak gospodarski položaj v. 
lanskem ter prejšnjih letih je 

temeljni razlog, da je Zvezni 
izvršni svet poslal v obravnavo 
Skupščini SFRJ Osnutek zako- 
na o odložitvi vračanja anuitet 

VOOCOB-OOOOOOCOSO-eOOBOeOCOSOOOOOOBOOSC 
OSNUTEK ZAKONA O ODLOGU VRAČANJA ANUITET 8 
ZA KREDITE, KI SO BILI DANI ORGANIZACIJAM h 
ZDRUŽENEGA DELA S PODROČJA SAP KOSOVO IZ 8 
SREDSTEV SKLADA FEDERACIJE ZA KREDITIRANJE S 
HITREJŠEGA RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ 0 
RAZVITIH REPUBLIK IN AVTONOMNIH POKRAJIN - 8 
AS 558 v 
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za kredite, odobrene organiza- 
cijam združenega dela z ob- 
močja SAP Kosovo iz sredstev 
Sklada federacije za kreditira- 
nje hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik 
in avtonomnih pokrajin (AS 
558). Namen sprejetja tega Za- 
kona je, da bi odločili vračanje 
anuitet, ki dospejo 1. januarja 
1982 oziroma leta 1983, do 
konca leta 1985, in sicer orga- 
nizacijam združenega dela z 
območja Kosova. Nadaljnji na- 
men pa je, da bi Skladu federa- 
cije republike in pokrajini za- 
gotovile brezobrestno pdsojilo 
v višini in rokih dospelosti od- 
loženih anuitet, tako da bi 
Sklad lahko nemoteno izpol- 
njeval svoje obveznosti vplač- 

nikom tega posojila. 
Za sprejem tega Zakona je 

pristojen Zbor republik in po- 
krajin. 

ODLOŽENE ANUITETE 
BI VRNILI V OBDOBJU 
OD LETA 1986 DO 1990 

Osnutek zakona predlaga, 
da bi organizacijam združene- 
ga dela z območja SAP Kosovo 
odložili vračanje anuitet do 
konca leta 1985 za krediter ki 
jih je odobril Sklad federacije 
in se obračunavajo do konca 
leta 1981 oziroma leta 1982, v 
plačilo pa dospejo 1. januarja 
1982 oziroma leta 1983. Prav 
tako je predvideno, da bi ome- 
njene organizacije združenega 

dela vrnile te anuitete v petih 
enakih obrokih, ki bi jih začele 
odplačevati 1. januarja 1986, 
odplačevale pa bi jih do leta 
1990. 

Kakor pravi obrazložitev 
Osnutka zakona, mora Sklad 
federacije vplačnikom posoji- 
la, v skladu z roki odplačila za 
izdane obveznice, zagotoviti 
potrebna sredstva za odplače- 
vanje anuitet za dospele kupo- 
ne obveznic. Zaradi tega mo- 
rajo nujno republike in pokra- 
jini zagotoviti Skladu sredstva 
v obliki brezobrestnega poso- 
jila v skupnem znesku 4,086 
milijard dinarjev za izpolnitev 
obveznosti na temelju odlože- 
nih anuitet temeljnih organiza- 
cij z območja SAP Kosovo, in 

sicer z rokom dospetja 1. ja- 
nuarja 1982. leta 1,750 milijard 
dinarjev oziroma 2,336 milijard 
dinarjev leta 1983. 

Ker pa je že potekel rok do- 
spetja posojila za to leto, 
Osnutek predlaga, da republi- 
ke in pokrajini obveznost za 
tekoče leto izpolnijo v treh 
obrokih, in sicer tako, da prvi 
obrok dospe v plačilo 15. dan 
po začetku veljavnosti Zakona. 

Sklad federacije bi vrnil bre- 
zobrestno posojilo republikam 
in pokrajinama v petih enakih 
obrokih, tako da bi ga začel 
vračati 1. januarja 1986 in ga v 
celoti odplačal leta 1990. 

Osnutek zakona tudi predla- 
ga, da se ta Zakon sprejme po 
skrajšanem postopku. 

IZVAJANJE ZAKONOV . " 

Skupščina družbenopolitične skupnosti 

ne more razpustiti organa samoupravne 

delavske kontrole  

• Začasni ukrepi družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine 
ne vključujejo razpustitve organa samoupravne delavske kontrole ali disciplinske 
komisije 
• Delavci v organizacijah združenega dela imajo pravico, da predpišejo posebne 
pogoje za imenovanje posameznega poslovodnega organa 
• Odlok o pristopu k samoupravnemu sporazumu o združevanju v sestavljeno 
organizacijo združenega dela je mogoče sprejeti samo z referendumom 
• Spremembe in dopolnitve splošnih aktov se spremenijo po istem postopku s 
katerim so bili ti akti sprejeti 

Na podlagi vprašanj, ki so jih 
poslale Komisiji Skupščine 
SFRJ za spremljanje izvajanja 
Zakona o združenem delo po- 
samezne organizacije združe- 
nega dela, druge samouprav- 
ne organizacije in skupnosti, 
organi, delavci in drugi delovni 
ljudje, je Komisija na svojem 
zadnjem sestanku v drugem 
delegatskem sklicu dala mne- 
nja o nekaterih načelnih vpra- 
šanjih uporabe posameznih 
določb Zakona o združenem 
delu. 

ORGANI, KI JIH 
LAHKO RAZPUSTI 
SKUPŠČINA 
DRUŽBENOPOLITIČNE 
SKUPNOSTI 

V zvezi z vprašanjem, ali lah- 
ko skupščina občine ali druge 
z zakonom določene družbe- 
nopolitične skupnosti kot za- 
časen ukrep družbenega var- 

poročevalec 

stva samoupravnih pravic in 
družbene lastnine sprejmejo 
(odredijo) razpustitev organa 
samoupravne delavske kon- 
trole in razpustitev disciplin- 
ske komisije, je bilo na komisiji 
poudarjeno, da po Zakonu o 
združenem delu skupščina 
družbenopolitične skupnosti 
ne more sprejeti teh ukrepov. 

Če Skupščina družbenopoli- 
tične skupnosti ugotovi, da 
obstaja dejanska podlaga za 
sprejem začasnih ukrepov 
družbenega varstva (čl. 617- 
621 ZZD), ni pooblaščena, da 
po svoji prosti presoji izbira, 
katere začasne ukrepe bo 
sprejela (uporabila) v konkret- 
nem primeru. Lahko sprejme 
samo enega ali več ukrepov 
med tistimi, ki so predvideni z 
zakonom, s tem da zbere med 
njimi tiste, ki po njenem mne- 
nju ustrezajo okoliščinam kon- 
kretnega primera. Začasni 
ukrepi družbenega varstva, ki 

se lahko sprejmejo za organi- 
zacije združenega dela oziro- 
ma za druge samoupravne or- 
ganizacije in skupnosti, so do- 
ločeni v 622. členu Zakona o 
združenem delu. S tem zako- 
nom je določeno, da je mogo- 
če določiti tudi druge z zako- 
nom predpisane začasne ukre- 
pe (622. člen, 1. odstavek, 7. 
točka). 

Med začasnimi ukrepi druž- 
benega varstva, ki jih je mogo- 
če sprejeti in ki so našteti v 
622. členu ZZD, niso predvide- 
ni ukrepi za razpustitev organa 
samoupravne delavske kon- 
trole in razpustitev disciplin- 
ske komisije. Torej po Zakonu 

o združenem delu teh ukrepov 
ni mogoče sprejeti. 

V zvezi s tem je v 631. členu 
ZZD določeno, da je z odlo- 
kom skupščine družbenopoli- 
tične skupnosti, s katerim se 
imenuje začasni organ, dolo- 
čeno, ali preneha delo »vseh 
ali posameznih organov orga- 
nizacije združenega dela«. 
Vendar se to nanaša na tiste 
organe - vse ali posamezne 
med njimi - ki so našteti v 622. 
členu ZZD, ne pa na organe 
nasploh, ki so v organizaciji 
združenega dela oziroma dru- 
gi samoupravni organizaciji ali 
skupnosti. 

Ko je govor o organih orga- 

MNENJA KOMISIJE SKUPŠČINE SFRJ ZA 
SPREMLJANJE IZVAJANJA ZAKONA O ZDRUŽENEM 
DELU O NEKATERIH NAČELNIH VPRAŠANJIH 
UPORABE POSAMEZNIH DOLOČB TEGA ZAKONA 
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nizacije oziroma skupnosti, za 
katero se lahko uporabijo za- 
časni ukrepi družbenega var- 
stva, pridejo v poštev organi, ki 
opravljajo funkcijo upravlja- 
nja, izvršno funkcijo ali poslo- 
vodno funkcijo, to pa pomeni: 
delavski svet, izvršni organ in 
poslovodni organ. To so orga- 
ni zaradi dela (oziroma nedela, 
napak in podobno) katerih naj- 
pogosteje tudi nastajajo mot- 
nje v samoupravnih organih 
oziroma so oškodovani druž- 
beni interesi ali šo porušene z 
zakonom predpisane obvez- 
nosti do družbene skupnosti, 
kar so tudi zakonski razlogi za 
sprejetje začasnih ukrepov 
družbenega varstva. 

Vendar je funkcija organa 
samoupravne delavske kon- 
trole kontrolna (Ustava SFRJ, 
107. čl.; ZZD 556. čl. in dr ), 
disciplinske komisije pa - dis- 
ciplinska oziroma odločanje o 
disciplinskih zadevah (ZZD 
181. čl. 4 odstavek, 199. čl.). Te 
funkcije po svoji naravi niso 
takšne, da bi lahko z njihovim 
delovanjem povzročili takšna 
stanja, ki so z zakonom predvi- 
dena kot podlaga za sprejema- 
nje začasnih ukrepov družbe- 
nega varstva. Zato tudi ne mo- 
rejo biti odgovorni za takšna 
stanja in zaradi tega ni z zako- 
nom predvidena njihova raz- 
pustitev. Še več, svojo funkcijo 
opravljajo tudi v primeru raz- 
pustitve delavskega sveta ali 
tudi izvršnega organa oziroma 
zamenjave poslovodnega or- 
gana. Ni razloga, da ne bi 
opravljali svojih funkcij tudi v 
primeru imenovanja začasne- 
ga organa. V zvezi s tem je v 
Zakonu o združenem delo pre- 
dvideno, da se v primeru raz- 
pustitve delavskega sveta in 
izvršnega organa oziroma za- 
menjave poslovodnega organa 
(če ni sprejet tudi začasni 
ukrep o imenovanju začasne- 
ga organa), volijo novi člani 
delavskega sveta oziroma 
izvršnega organa ali se imenu- 
je novi poslovodni organ (624., 
625., 626. čl. ZZD). Vendar pa 
izvolitve novih članov organa 
samoupravne delavske kon- 
trole in članov disciplinske ko- 
misije niso predvidene v zvezi 
z uporabo začasnih ukrepov 
družbenega varstva prav zara- 
di tega, ker se ti ukrepi za te 
organe ne sprejemajo. Z druge 
strani se ob imenovanju zača- 
snega organa določi, katere 
funkcije upravljanja oziroma 
izvršilne ali poslovodne funk- 
cije sprejema ta poslovodni or- 

gan (631. čl. ZZD). Ni predvide- 
no, da ta organ sprejema tudi 
funkcije organa samoupravne 
delavske kontrole in funkcije 
disciplinske komisije, kar tudi 
kaže na to, da se za te organe 
ne sprejemajo ukrepi razpusti- 
tve. Iz naštetih razlogov izhaja, 
da po Zakonu o združenem 
delu ni mogoče sprejeti razpu- 
stitve organa samoupravne 
delavske kontrole in disciplin- 
ske komisije kot začasnega 
ukrepa družbenega varstva sa- 
moupravnih pravic in družbe- 
ne lastnine. 

POSEBNI POGOJI ZA 
IMENOVANJE 
POSAMEZNEGA 
POSLOVODNEGA 
ORGANA 

V zvezi z vprašanjem, ali je 
lahko v samoupravnem sploš- 
nem aktu organizacije združe- 
nega dela, kot poseben pogoj 
za imenovanje posameznega 
poslovodnega organa predvi- 
deti, da so udeleženci za raz- 
pis dolžni, da predložijo pred- 
log programa razvoja organi- 
zacije združenega dela, ki ga 
mora sprejeti delavski svet, je 
bilo na komisiji poudarjeno, da 
je samoupravna pravica delav- 
cev v organizacijah združene- 
ga dela, da v samoupravnih 
splošnih aktih predpišejo po- 
sebne pogoje za zasnovo de- 
lovnega razmerja delavca, 
vključujoč tudi posebne pogo- 
je za imenovanje posamezne- 
ga poslovodnega organa. 

Pri urejanju omenjenega 
vprašanja v samoupravnih 
splošnih aktih so delavci dolž- 
ni upoštevati, da udeleženci 
razpisa niso v neenakoprav- 
nem položaju. 

S tem v zvezi je mogoče pre- 
dvideti, da je, kadar je govor o 
imenovanju posameznega po- 
slovodnega organa, mogoče 
predvideti s samoupravnim 
splošnim aktom in predvsem s 
statutom, da bi imel prednost 
pri razpisu tisti kandidat, ki bo 
predložil boljši in sprejemlji- 
vejši predlog programa razvo- 
ja organizacije združenega de- 
la, o čemer odloča delavski 
svet. V tem primeru je organi- 
zacija združenega dela dolžna, 
da na ustrezen način omogoči 
udeležencem razpisa pregled 
dokumentov in podatkov, ki so 
nujni za izdelavo omenjenega 
predloga razvojnega progra- 
ma (zaključni račun in po- 
dobno). 

ZDRUŽEVANJE V 
SESTAVLJENO 
ORGANIZACIJO 
ZDRUŽENEGA DELA 

V zvezi z vprašanjem, na ka- 
teri način se odloča v primeru 
pristopa k samoupravnemu 
sporazumu o združevanju v 
sestavljeno organizacijo zdru- 
ženega dela, je bilo na seji ko- 
misije poudarjeno: Prvič, de- 
lavci temeljnih organizacij, ka- 
terih delovne organizacije pri- 
stopajo k samoupravnemu 
sporazumu o združevanju v 
sestavljeno organizacijo zdru- 
ženega dela, ki je bil že sprejet 
med drugimi delovnimi orga- 
nizacijami združenega dela, o 
pristopu k samoupravnemu 
sporazumu odločajo edino 
lahko z referendumom. Sicer 
pa je težnja Zakona o združe- 
nem delu, da so samoupravni 
sporazumi o združevanju, 
vključevanju in samoupravni 
sporazumi o združevanju v 
SOZD odprti oziroma, da k tem 
sporazumom lahko pristopijo 
tudi druge organizacije, če 
sprejmejo pogoje iz spora- 
zuma. 

Drugič, če je s samouprav- 
nim sporazumom o združeva- 
nju v SOZD konstituirana od- 
govornost združenih organiza- 
cij za obveznosti, v tem prime- 
ru o sprejetju pristopa k temu 
samoupravnemu sporazumu 
odločajo na referendumu lah- 
ko le delavci temeljne organi- 
zacije, katerih delovne organi- 
zacije so že združene v SOZD. 
V tem primeru delavski svet ne 
more biti pooblaščen, da odlo- 
ča o sprejetju omenjenega pri- 
stopa k samoupravnemu spo- 
razumu o združevanju v SOZD. 
To pa zato, ker je sprejemanje 
odgovornosti za obveznosti 
akt razpolaganja z dohodkom, 
o čemer se lahko izjasnijo le 
delavci v temeljnih organizaci- 
jah, ker oni te svoje pravice ne 
morejo prenesti na delavski 
svet kot organ upravljanja z 
delom in poslovanjem. 

Tretjič, če s samoupravnim 
sporazumom o združevanju v 
SOZD ni konštituirana ome- 
njena odgovornost za obvez- 
nosti, je s tem samoupravnim 
sporazumom lahko poobla- 
ščen delavski svet temeljne, 
delovne ali sestavljene organi- 
zacije, da odloči o sprejemu 
pristopa k samoupravnemu 
sporazumu o združevanju v 
SOZD, za katerega se z refe- 
rendumom izjasnijo delavci 

drugih organizacij, ki niso v 
sestavi SOZD. 

Četrtič, če je delavski svet 
pooblaščen za sprejem ome- 
njenega odloka, bi morali s sa- 
moupravnim sporazumom o 
združevanju, da se zaradi po- 
mena omenjenega vprašanja 
predvidi, da se sklep sprejme 
enoglasno v delavskem svetu 
oziroma, da je treba soglasje 
delavskih svetov vseh temelj- 
nih ali delovnih organizacij, 
odvisno od tega, kateri delav- 
ski sveti so pooblaščeni, da 
odločajo. Če je pooblaščen 
delavski svet SOZD, je dovolj 
soglasje vseh delegatov v tem 
svetu. 

SPREMEMBE IN 
DOPOLNITVE 
SAMOUPRAVNIH 
SPLOŠNIH AKTOV 

V zvezi z vprašanjem, na ka- 
teri način se odloča o spre- 
membah in dopolnitvah sa- 
moupravnih splošnih aktov, je 
bilo na seji komisije poudarje- 
no, da se o spremembah in 
dopolnitvah samoupravnih 
splošnih aktov odloča po 
istem postopku, po katerem so 
bili ti akti sprejeti. 

V zvezi s tem je treba, kadar 
je govor o spremembah in do- 
polnitvah samoupravnega 
sporazuma, na primer samou- 
pravnih sporazumov o združe- 
vanju, da spremembe in do- 
polnitve sprejmejo vse tiste or- 
ganizacije, ki so samoupravni 
sporazum tudi sprejele. Če 
sprememb in dopolnitev sa- 
moupravnega sporazuma ne 
sprejmejo vse organizacije, ki 
so sprejele samoupravni spo- 
razum, čeprav ga ne bi spreje- 
la samo ena ali več organiza- 
cij, v tem primeru spremembe 
in dopolnitve niso sprejete in 
tudi referendum, na katerem 
so se izjasnjevali o spremem- 
bah in dopolnitvah samou- 
pravnega sporazuma, ni uspel. 

V primeru, da vse organiza- 
cije, ki so sklenile samouprav- 
ni sporazum, ne sprejmejo 
sprememb in dopolnitev tega 
sporazuma, ni mogoče spreje- 
ti, da spremembe in dopolnitve 
veljajo za tiste organizacije, ki 
so sprejele spremembe in do- 
polnitve, ampak za vse organi- 
zacije velja prej sprejeti sa- 
moupravni sporazum, spre- 
membe in dopolnitve pa niso 
sprejete, ker se zanje niso izja- 
snile vse organizacije, ki so 
sprejele samoupravni spora- 
zum. 
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 Ljubljana, 14. 6. 1982 

POROČILO 

Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju 

družbenega plana Jugoslavije za obdobje 

1981-1985 v letih 1981 in 1982 z oceno 

možnosti za uresničevanje plana v letu 

1983 

OPOMBE 

V skladu z zakonom o temeljih sistema družbenega 
planiranja in družbenem planu Jugoslavije je Zvezni 
izvršni svet za seji 3. junija 1982 oblikoval poročilo o 
uresničevanju družbenega plana Jugoslavije za obdobje 

1981-1985 v letih 1981 in 1982 z oceno možnosti za ure- 
sničevanje plana v letu 1983. 

Poročilo je bilo pripravljeno na podlagi analize uresni- 
čevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 198185 
v letih 1981 in 1982 z oceno možnosti za razvoj v letu 1983, 
ki se kot gradivo Zveznega zavoda za družbeno planiranje 
pošlje Skupščini SFRJ kot priloga k poročilu: 

Na podlagi 3., 8., 18. in 121. člena zakona o temeljih 
sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugo- 
slavije daje Zvezni izvršni svet Skupščini SFRJ 

POROČILO 
Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1981-1985 v letu 1982 z oceno možnosti za 
uresničevanje plana-v letu 1983 

i. 

.1. V skladu z zakonom o temeljih sistema družbenega 
planiranja in o družbenem planu Jugoslavije Zvezni izvršni 
svet obvešča Skupščino SFRJ o uresničevanju družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v letih 1981 in 1982 in 
opozarja na prve ocene možnosti za uresničevanje plana v 
letu 1983. 

Uresničevanje plana in ocene možnosti za njegovo uresni- 
čevanje v prihodnjem letu ugotavljamo v času intenzivnega 
delovanja, da bi dognali smeri in metode za premostitev 
nakopičenih težav, ki v tem obdobju obremenjujejo gospo- 
darski in celoten družbenoekonomski razvoj pri nas. Vse to 
prav tako poteka ob začetku dela delegatskih skupščin in 
izvršilnih organov v novih sestavah na vseh ravneh ter v času 
kongresov Zveze komunistov republik in konference Zveze 
komunistov avtonomnih pokrajin ter priprav za XII. kongres 
Zveze komunistov Jugoslavije. 

Pri vseh teh prireditvah in delovanju smo posvetili veliko 
pozornost uresničevanju plana, ugotavljanju in iskanju rešitev 
za premostitev zdajšnjih težav, pri čemer prevladujejo stali- 
šča, da je glavna pot za premostitev teh težav nadaljnji in 
hitrejši razvoj družbenoekonomskih odnosov na podlagi sa- 
moupravljanja in intenzivnega delovanja ekonomskih zakoni- 
tosti. Izražena je bila potreba po višji stopnji pripravljenosti za 
dodatne napore in odrekanja, po drugačnem obnašanju in 
ustreznih spremembah mehanizmov sistema, da bi čim hitreje 

ublažili delovanje neugodnih pojavov in negativnih tendenc iz 
prejšnjega obdobja. Veliko podporo so dobila stališča, da 
morajo vsi udeleženci nujno več prispevati pri procesu druž- 
bene reprodukcije in iskanju rešitev iz sedanjih težav. Opo- 
zorjeno je bilo, da za to imamo potenciale in da je treba 
čimprej razdelati in odločno uporabiti napovedane ukrepe iz 
dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije. 

2. Družbeni plan Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v letih 
1981 in 1982 se uresničuje v neugodnih razmerah in z nezado- 
voljivimi rezultati. Za gospodarska gibanja so značilni upoča- 
snitev rasti proizvodnje, vedno večji problemi v ekonomskih 
odnosih s tujino, zlasti glede odplačevanja zapadlih obvezno- 
sti, vedno večje motnje na trgu, visoka inflacija in vedno bolj 
izraženi pritiski za rast cen in inflacijska rast dohodkov ter za 
nadaljnjo večjo porabo od proizvodnje. Tudi socialni pro- 
blemi so vse bolj zaostreni. Večja postaja uravnilovka, eko- 
nomska motivacija za delo ne pride dovolj do izraza, izražene' 
so velike razlike v osebnih dohodkih po panogah in grupaci- 
jah za enaka ali podobna dela. Povečuje se število prebival- 
stva, ki ga je treba preživljati. Vedno več je nezaposlenih, 
šolani kadri dalj čakajo na delo. 

Gospodarska situacija v letu 1982 je posebej težka zaradi 
problema poravnave zapadlih obveznosti do tujine in ohrani- 
tve zunanje likvidnosti države. Ker rast izvoza v prvih petih 
mesecih tega leta ni bila zadostna, je pričakovati, da se bodo 
te težave nadaljevale tudi v naslednjih mesecih. Poleg tega po 
zadnjih ocenah ne bomogoče uporabljati dela predvidenih 
finančnih kreditov. Poseben problem so oteženi pogoji za 
podaljšanje rokov za odplačevanje kratkoročnih kreditov. Vse 
kaže, da v tem letu ne moremo računati s primanjkljajem 
plačilne bilance! Zaradi takšne situacije v zvezi z odplačeva- 
njem zapadlih obveznosti so izredno omejene možnosti za 
uvoz surovin in reprodukcijskega materiala za ohranitev do- 
sežene ravni proizvodnjetin za njeno predvideno rast. 

Zato je bila upočasnjena dinamika gospodarske rasti. Po 
drugi strani je zaradi velikih obveznosti do tujine, ker je treba 
zaposliti nezaposlene delavce in zardi naravnega prirastka 
prebivalstva, ker je potreben hitrejši razvoj gospodarsko manj 
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razvitih republik in SAP Kosovo ter zaradi dejstva, da se 
problemi pospešenega tehničnp-tehnološkega razvoja ne 
morejo reševati v razmerah upočasnjene dinamike rasti, za 
našo državo nujno, da bo težišče na uresničevanju optimalne 
dinamike gospodarske rasti in na njeni kakovosti, zato je 
treba ustvarjati pogoje za učinkovitejše izkoriščanje razpolož- 
ljivih človeških in materialnih potencialov, da bi zagotovili bolj 
dinamično rast, kot je bila v zadnjih dveh letih, zlasti v dejav- 
nostih, ki niso veliko odvisne od uvoza, ter večje kakovosti 
gospodarske rasti. 

Nakopičene probleme v materialnih tokovih spremlja neu- 
činkovito delovanje posameznih instrumentov in mehanizmov 
gospodarskega sistema. Na nekaterih pomembnih področjih 
je prišlo do zastoja pri razvoju samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov, povečal pa se je vpliv državnih in upravnih 
elementov na vseh ravneh. 

Zaradi inflacije in pojavov spodkopavanja enotnosti jugo- 
slovanskega trga je bilo bistveno zmanjšano delovanje eko- 
nomskih meril pri gospodarjenju, storilnost živega dela stag- 
nira, storilnost celotnega družbenega dela ter učinkovitost 
gospodarjenja pa upadata. Trg se vse bolj zapira v ožje 
regionalne trge. Omejeni so akumulacijski tokovi, delež bla- 
govnega prometa med republikami in pokrajinama v skupnem 
prometu je vse manjši, devizni tokovi se zapirajo v republiške 
in pokrajinske meje, začel se je konstituirati sistem material- 
nega bilanciranja med republikami in pokrajinama, kar spod- 
buja zapiranje trga. Vse bolj se trgajo ekonomski odnosi med 
reprodukcijsko in dohodkovno odvisnimi proizvajalci, dohod- 
kovni odnosi pa niso vzpostavljeni v ustrezni meri. Ker ni 
razvit sistem samoupravnega planiranja, ne prideta v polni 
meri do izraza združeno delo in skupna razvojna politika. 

3. Glavni vzroki sedanje neugodne gospodarske situacije 
so povečane neusklajenosti v tokovih družbene reprodukcije, 
ki so dosegle svoj vrhunec v letih 1979 in 1980 in bile prene- 
sene v tekoče srednjeročno plansko obdobje, ter neizvrševa- 
nje nalog in obveznosti iz družbenega plana Jugoslavije za, 
obdobje 1981-1985 i'n ukrepov tekoče ekonomske politike. 

V dosedanjem družbenoekonomskem razvoju nismo uspeli 
najti mehanizmov in instrumentov ter izvesti politike, ki bi 
zagotovila dinamično usklajevanje proizvodne strukture in 
večje angažiranje vseh razpoložljivih človeških in materialnih 
potencialov, da bi uresničili planirano dinamiko in dosegli 
kakovost gospodarske rasti. Uspehi pri proizvodnji in gospo- 
darskem razvoju v celoti so veliko manjši, kot so lahko glede 
na stopnjo razvitosti produkcijskih sil pri nas. Imamo po- 
membno tehnično bazo z relativno visoko stopnjo mehanizi- 
ranosti (avtomatizirano je več kot 40%, na polavtomate in 
avtomate pa odpade več kot 2/3 vsega delovnega orodja v 
industriji). Toda kljub relativno zadovoljivi ravni razvitosti 
tehnične baze ter številnem delovno sposobnem prebivalstvu, 
velikim strokovnim in znanstvenim potencialom že dalj časa 
upada učinkovitost osnovnih sredstev. Hitreje so se razvijale 
predelovalne zmogljivosti od zmogljivosti za pridobivanje 
energije in surovin ter od proizvodnje osnovnih kmetijskih 
pridelkov. Zato je proizvodnja postala zelo odvisna od uvoza 
in v takšni situaciji ne izkoriščamo dovolj naših komparativnih 
prednosti. * 

V prejšnjem planskem obdobju nismo uresničili politike 
usklajevanja porabe s proizvodnjo in razpoložljivimi sredstvi, 
ker se je vse do leta 1979 poraba povečevala hitreje od rasti 
družbenega proizvoda. Razliko smo krili z velikimi zadolži- 
tvami. Zelo se je razvil sistem zajemanja iz dohodka in družbe- 
nega proizvoda na inflacijskih podlagah, raven zajemanja 
sredstev za zadovoljevanje splošnih družbenih in skupnih 
potreb pa presega možnosti materialne proizvodnje. Del tako 
vnovično deljenega družbenega proizvoda in dohodka se je 
velikokrat rabil nesmotrno za prekomeren razvoj, na primer 
administracije, visokega šolstva, vzporednih zdravstvenih 
zmogljivosti, dragih upravnih stavb, reprezentativnih športnih 
in drugih objektov, ki so po eni strani obremenjevali mate- 
rialno proizvodnjo in porabljali njeno akumulacijo, po drugi 
strani pa povečevali povpraševanje ter splošno in strukturno 
neskladje med blagovnimi in kupnimi skladi. 

Skupna razvojna politika ni dovolj razdelana in počasi smo 
o tem dosegli soglasje tudi zaradi nezadostne razdelanosti in 
realnosti planov. Vendar tudi tako dogovorjene skupne ra- 
zvojne politike nismo uspešno izvajali. Gospodarstvo republik 
in pokrajin se je vse bolj zapiralo v svoje meje in se usmerjalo 

k samozadostnosti. Gradili smo zmogljivosti, čeravno so bile 
takšne zmogljivosti že zgrajene v drugih republikah, ne ene 
ne druge pa se ne izkoriščajo dovolj. Zelo majhen je bil delež 
investicij iz enih na območju drugih republik oziroma pokra- 
jin. Bistveno se je zmanjšal delež prometa med organizacijami 
združenega dela iz različnih republik oziroma pokrajin pri 
skupnem prometu. 

Izraženi so bili pojavi avtarkičnega razvoja tako v državi kot 
tudi do tujine. Jugoslovanski proizvajalci so bili močno zava- 
rovani pred vplivi konkurence na svetovnem trgu, zato ni bilo 
pozitivnega vpliva svetovne delovne storilnosti in svetovnih 
cen na domačo delovno storilnost in cene. V razmerah nene- 
hno večjega povpraševanja od ponudbe se je pospešila rast 
inflacije, povečanje cen je postalo glavni način za povečeva- 
nje dohodka in kritje visokih proizvajalnih stroškov, zapostav- 
ljeni in degradirani pa so bli kakovostni dejavniki gospodarje- 
nja kot so delovna storilnost, gospodarnost, učinkovitost, 
ekonomija obsega, optimalnost zmogljivosti, specializacija in 
delitev dela, integracija, zboljšanje proizvodnje, prilagajanje 
zahtevam trga, zboljšanje kakovosti proizvodov, obogatitev 
izbire ter drugi izrazi kakovosti gospodarjenja. 

Vse do začetka tega leta (ko so se začeli uporabljati pred- 
pisi o višjih amortizaciskih stopnjah in višjih obrestih), druž- 
bena sredstva niso bila dovolj vrednotena, kar je spodbujalo 
vse večje zahteve po kreditih in investicijah, del družbenih 
sredstev pa je bil prenesen v končno porabo. Zaradi takšnega 
odnosa do družbenih sredstev je bila ekonomska odgovor- 
nost za napake pri investiranju in poslovanju v celoti majhna 
in ni imela ustreznih ekonomskih posledic (in drugih). 

Zaradi neustreznega vrednotenja družbenih sredstev ter 
zaradi znatne odtujenosti sredstev in odločitev o investicijah 
od neposrednih proizvajalcev se je nenehno poglabljalo nes- 
kladje med obsegom investicij in razpoložljivimi sredstvi. Ta 
problem se je bolj zaostroval, ker je nenehno upadala učinko- 
vitost investicij, podaljševal čas graditve, povečevala prekora- 
čitev predračunske vrednosti, pri tem pa sredstva niso bila 
ustrezno usmerjana h graditvi objektov, ki so skupnega po- 
mena in so pomembnejši za skladnejši-razvoj proizvodnje in 
gospodarstva nasploh. 

Poleg tega veliko delovno sposobnega prebivalstva ni za- 
poslenega in tudi struktura zaposlenih je neugodna. Veliko je 
zaposlenih v negospodarstvu v primerjavi z zaposlenimi v 
gospodarstvu, v okviru gospodarstva pa je veliko zaposlenih 
zunaj neposredne proizvodnje. 

Nismo izvršili niti nekaterih pomembnih obveznosti iz III. 
dela družbenega plana Jugoslavije, ker o mnogih vprašanjih 
še nismo dosegli soglasja republik in avtonomnih pokrajin: 
niso bili določeni in ne usklajeni mehanizmi samoupravnega 
usmerjanja akumulacije in sredstev k razvoju prednostnih 
dejavnosti; ni bil sprejet trajen sistem zagotavljanja deviznih 
sredstev za uvoz surove nafte, naftnih derivatov in premoga 
za koksanje; ni bil sklenjen dogovor o proizvodnji, izvozu in 
uvozu osnovnih farmacevtskih surovin in polproizvodov; ni bil 
določen način trajnega zagotavljanja sredstev za kreditiranje 
izvoza opreme, ladij in investicijskih del v tujini. 

Poleg dolgoročnih vzrokov na sedanjo gospodarsko situa- 
cijo neugodno vpliva neuresničevanje nalog iz tekoče eko- 
nomske politike. Kljub temu, da je bilo sprejetih za uresniče- 
vanje plana v tem letu veliko ukrepov gospodarske politike, 
nismo pravočasno ukrenili vse potrebno. Niso bili sprejeti 
ukrepi za pripravo turistične sezone, za povečanje deviznega 
priliva in zmanjšanje deviznega odliva; niso bili medsebojno 
usklajeni in ne povezani programi za izvoz proizvodov in 
storitev; ne izvajajo se dosledno sprejeti ukrepi za umirjanje 
rasti cen in za omejevanje rasti prihodkov splošne in skupne 
porabe. Zamujamo s sklenitvijo dogovora o ukrepih za spod- 
bujanje odpiranja novih in modernizacijo sedanjih premogov- 
nikov in eksploatacijskih polj nafte in plina ter družbenega 
dogovora o uresničevanju politike razvoja agroindustrijskega 
kompleksa, določene z družbenim planom Jugoslavije za 
obdobje 1981-1985. 

4. Poleg neusklajenosti v materialnih odnosih so bile prene- 
sene iz prejšnjega obdobja, ki pa se sedaj vse bolj zaostrujejo, 
neusklajenosti in problemi v razvoju družbenoekonomnskih 
odnosov, kar se zlasti kaže v razlikah med osnovnimi samou- 
pravnimi družbenoekonomskimi opredelitvami - in njihovo 
uporabo v praksi, med glavnimi sistemskimi rešitvami, dolo- 
čenimi z ustavo SFRJ ter nerazvito samoupravno regulativo in 
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delovanjem posameznih mehanizmov in, instrumentov si- 
stema, ki niso dovolj pripravljeni, da bi spoštovali interese 
drugih in da bi se posamezni interesi uresničevali v mejah 
širšega, skupnega interesa, itd. Uresničevanje politike druž- 
benoekonomskega razvoja so zlasti oteževala izražena obna- 
šanja, da se ne spoštujejo ekonomske zakonitosti, kar se je 
med drugim videlo v raznih prepovedih, omejevanju prometa 
blaga, deviz in akumulacije. To zanemarjanje delovanja trga 
in ekonomskih zakonitosti v celoti neugodno vpliva na celo- 
ten razvoj družbenoekonomskih odnosov, ker se ti odnosi ne 
morejo razvijati na samoupravnih temeljih le v razmerah delo- 
vanja ekonomskih zakonitosti kot njegove objektivne osnove 
in splošnega pogoja. 

5. Za premagovanje težav in izhod iz sedanje situacije je 
odločilno, da se čim prej sprejme dolgoročni kompletni pro- 
gram ekonomske stabilizacije, da se sprejmejo mehanizmi, ki 
bodo zagotovili, da se vključi v uresničevanje tega programa 
celotna družba. Uspešno izvajanje programa gospodarske 
stabilizacije bo zagotovljeno z odločnim in organiziranim 
skupnim družbenim delovanjem, z mobilnostjo in angažira- 
njem vseh organiziranih subjektov socialistične samoupravne 
demokracije. 

Izhajajo iz temeljnih sistemskih rešitev, določenih z ustavo 
SFRJ in družbenopolitičnih opredelitev, določenih z doku- 
menti zveze komunistov ter iz -izhodišč dolgoročnega pro- 
grama gospodarske stabilizacije« je treba na vseh ravneh 
dognati in določiti možnosti in ukrepe za uresničevanje poli- 
tike gospodarske stabilizacije. To mora biti glavna vsebina 
sprememb in dopolnitev družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje 1981-1985 in dokumentov o planih organizacij zdru- 
ženega dela in družbenopolitičnih skupnosti. 

II. 

6. Cilji in naloge politike družbenoekonomskega razvoja za 
leto 1981 so bili le delno uresničeni. Industrijska proizvodnja 
se je povečala za 4,2%, kar je v skladu s predvidevanji. Izvoz 
blaga in storitev se je povečal za 12,2% (predvideno 7%), ker 
je bil uvoz zmanjšan za 3,5% (kar je v skladu s planom) in 
primanjkljaj plačilne bilance se je bistveno zmanjšal, in sicer s 
približno 3,7 milijarde dolarjev v letu 1979 oziroma 2,3 mili- 
jarde dolarjev v letu 1980 na 635 milijonov dolarjev, vendar z 
večjo zunanjo zadolženostjo. Obseg investicij v osnovna sredr 
stva se je zmanjšal približno za 8%. Število zaposlenih se je 
povečalo za 2,9% (predvideno 2%). 

Toda na nekaterih pomembnih področjih ekonomske poli- 
tike v letu 1981 smo se bistveno odmaknili od predvidevanj. 
Delovna storilnost je upadla za približno 1% (predvideni po- 
rast 1,3%). Fizični obseg celotne kmetijske proizvodnje se je v 
letu 1981 povečal za 1,3% (predvideno 4%), tako da že v 
prvem letu novega planskega obdobja ne uresničujemo plan- 
skih postavk (predvidena stopnja rasti 4,5%). Eden največjih 
problemov družbenoekonomskega razvoja v letu 1981 je bila 
inflacija. Cene so rasle hitreje kot kdajkoli prej po vojni, in to v 
času, ko smo jih poskušali umiriti in ko so upadle cene 
nekaterih proizvodov na svetovnem trgu: cene proizvajalcev 
industrijskih proizvodov so porasle za 45%, cene proizvajal- 
cev kmetijskih proizvodov za 53%, nadrobne cene za 46%, 
življenjski stroški pa za 41%. Izločanja za splošno in skupno 
porabo so rasla hitreje, kot je bilo predvideno z resolucijo: 
prihodki za splošno porabo so porasli za 36%, za skupno 
porabo pa za 32%, tako da je bila skupna rast prihodkov 
splošne in skupne porabe 34%. Zaradi visoke rasti življenjskih 
stroškov je življenjski standard upadel za 4,3%, osebna po- 
raba za 3,2%, družbeni standard p£ 8%. Sodimo, da so 
povprečni realni osebni dohodki zmanjšani za približno 5%. 

7. Pri določanju politike ekonomskega razvoja za leto 1982 
je bilo ocenjeno, da mora izvoz blaga in storitev porasti za 
približno 8,5% (na konvertibilno območje približno 12%), da 
primanjkljaj plačilne bilance ne sme biti večji kot 500 milijo- 
nov dolarjev, uvoz pa mora biti v mejah realnih možnosti. Pri 
tem je bilo ocenjeno, da sme družbeni proizvod porasti za 
2,5% industrijska proizvodnja približno za 3,5% in kmetijska 
proizvodnja približno za 4%, obseg investicij v osnovna sred- 
stva pa naj bi se zmanjšala za približno 6%. Predvideno je, da 
se zaposlenost poveča za približno 2%, delovna storilnost pa 
0,5%. 

Predvidena je znatno počasnejša rast sredstev za zadovo- 
ljevanje skupnih in splošnih družbenih potreb od družbenega 

proizvoda. Raven cen ob koncu leta se ob približno 20% 
povprečni stopnji inflacije ne bi smela dvigniti več kot 15%. 
Denarna masa in bančni plasmaji bi morali rasti počasneje od 
nominalnega družbenega proizvoda. 

8. V prvih mesecih 1982 se na nekaterih bistvenih področjih 
ekonomske politike ne uresničujejo cilji in naloge, določeni v 
resoluciji. Industrijska proizvodnja raste počasneje, zaloge 
surovin in reprodukcijskega materiala pa se zmanjšujejo. Za- 
kasnela je spomladanska setev. Rast izplačil za investicije je 
visoka. Izvoz se povečuje, vendar počasneje od predvidevanj, 
medtem ko se uvoz zmanjšuje, s tem pa tudi primanjkljaj 
trgovinske bilance, toda, zmanjšuje se tudi uvoz surovin in 
reprodukcijskega materiala, ki je nujen za proizvodnjo. Pro- 
met v trgovini se povečuje precej hitreje od proizvodnje. 
Osebni dohodki rastejo nad ustrezno rastjo proizvodnje in 
produktivnosti dela. Prihodki splošne in skupne porabe prav 
tako rastejo hitreje, kot je določeno z ekonomsko politiko. 
Cene in življenjski stroški rastejo počasneje kot pred letom 
dni, vendar hitreje kot je bilo dogovorjeno, pritiski na porast 
cen pa so vse večii. Pogostejše so tudi motnje na trgu. 

9. Rast industrijske proizvodnje je počasnejša. Fizični ob- 
seg industrijske proizvodnje je bil v prvih štirih mesecih letoš- 
njega leta 2,1 % večji kot v enakem obdobju lani, medtem ko je 
bil v aprilu letos 1,1% večji kot v aprilu 1981. Počasnejša rast 
industrijske proizvodnje je predvsem posledica težav pri pre- 
skrbi proizvodnje s surovinami, reprodukcijskim materialom 
in energijo. Celotne zaloge in zaloge uvoznih surovin so bile v 
prvih treh mesecih letošnjega leta manjše kot v enakem ob- 
dobju lani, kar je značilno za večino industrijskih panog. 
Vendar pa je manjša proizvodnja v nekaterih panogah, ki niso 
v večji meri odvisne od uvoza, predvsem posledica skaljenih 
odnosov v reprodukcijskih tokovih, ker se že vzpostavljeni 
poslovni odnosi hitreje razdirajo, novi pa počasi vzpostav- 
ljajo. Na neredno preskrbo industrije z nujnimi surovinami, 
reprodukcijskim materialom in energijo vpliva tudi zadrževa- 
nje dobav in njihovo pogojevanje z višjimi cenami, plačilom v 
devizah, uvedbo razvojnih premij idr. 

Eden izmed vzrokov počasnejše rasti proizvodnje v posa- 
meznih gospodarskih panogah je nezadostna preskrba z 
energetskim gorivom, med drugim tudi zaradi počasnejšega 
priliva deviz za uvoz nafte, kot smo računali.Da bi ublažil 
negativne posledice energetske situacije in poskrbel za stalno 
preskrbo proizvodnje z vsemi vrstami goriva, je Zvezni izvršni 
svet sprejel vrsto ukrepov in aktivnosti: zagotovil je uvoz nafte 
in naftnih derivatov - ob garancijah in plačilu Narodne banke 
Jugoslavije, interveniral pa je tudi iz materialnih rezerv. 

10. Med glavne naloge ekonomske politike za leto 1982 
sodita povečanje kmetijske proizvodnje in ustvarjanje pogo- 
jev za odkup ustreznih količin kmetijskih proizvodov, da bi 
bilo kar najbolj poskrbljeno za preskrbo domačega trga in 
zmanjšan uvoz teh proizvodov. 

Zaradi ukrepov za večjo setev pšenice je bilo zasejanih 13% 
več površin. Vendar pa je zaradi premajhnih količin mineral- 
nih gnojil in neugodnih vremenskih razmer po zimi in spo- 
mladi pričakovati povprečno letino pšenice (prva ocena stati- 
stike po stanju 10. maja je 5.155 tisoč ton). Trenutno je v 
kmetijstvu najpomembnejša naloga organizirati pravočasno 
žetev in odkup pšenice. Odkupiti je treba približno 3 milijone 
ton pšenice. Dane so bile pobude za ukrepe in sprejetje 
programa za odkup pšenice, ki mora biti enoten za vso dr- 
žavo, s konkretnimi obveznostmi vseh nosilcev odkupa v 
republikah in avtonoijnnih pokrajin. 

Program spomladanske setve industrijskih rastlin ni bil 
uspešno izpolnjen, medtem ko so bile s koruzo zasejane 
planirane površine. Številčno stanje živine omogoča zmer- 
nejšo rast živinorejske proizvodnje. Vendar pa je precej izra- 
žen problem pomanjkanja krme in njene visoke cene, kar 
zmanjšuje možnosti za uspešno uporabo razpoložljivih proi- 
zvodnih potencialov v živinoreji. 

Sedanja ocene rasti fizičnega obsega kmetijske proizvod- 
nje v letu 1982 se gibljejo od 3 do 4% oziroma v obdobju 
1981-1982 med 2% in 2,5% ali dvakrat manj, kot je predvi- 
deno v Družbenem planu Jugoslavije za obdobje 1981-1985 
(4,5%). Zato je treba ukreniti vse, da se poveča kmetijska 
proizvodnja in tako odpravijo večstranske neugodne posle- 
dice za uresničevanje politike ekonomske stabilizacije (ogro- 
žanje življenjskega standarda, povečanje uvoza, neizpolnje- 
vanje izvoznih programov, rast cen idr.). 

priloga poročevalca 
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11. V prvih petih mesecih 1982 se ekonomska izmenjava s 
tujino ni uresničevala v skladu s predvidevanji. Vrednost ce- 
lotnega izvoza blaga je bila nominalno večja za 5%, medtem 
ko je bil uvoz manjši za 14%, vrednost izvoza na konvertibilno 
področje je bila 5% večja kot v enakem obdobju lani. 

Po ocenah bo celoten izvoz nekoliko večji kot lani, medtem 
ko bi moral biti izvoz na konvertibilno območje približno 8% 
večji od lanskoletnega. 

Precejšen del zunanjih kreditov (vštevši tudi obresti) je 
zapadel v plačilo ob začetku leta in ti krediti so do sedaj 
največje obveznosti, ki zapadejo v plačilo v enem letu. Zgodilo 
se je tudi, da naše banke niso pravočasno izpolnjevale obvez- 
nosti do tujih bank, kar je resno zmanjšalo zaupanje tujih 
bank v naše banke. Za odplačilo nekaterih kreditov do tujine 
so bila najeta začasna posojila pri Narodni banki Jugoslavije. 

Stanje ekonomskih odnosov s tujino precej oteškoča tudi 
dejstvo, da devize za že izvoženo blago počasi pritekajo tako 
da je efektivni devizni priliv približno 3% manjši od deviznega 
priliva v enakem obdobju lani. 

Zaradi uresničevanja določene politike ekonomskih odno- 
sov s tujino je bil sprejet zakon o pogojih in načinu razpolaga- 
nja ter uporabe ustvarjenih konvertibilnih deviz v plačilih do 
tujine ter o zadolževanju v tujini v letu 1982, ki naj bi zagotovil 
večjo mobilnost deviz, hitrejše prinašanje deviz v državo, 
poravnavo obveznosti do tujine in dopolnitev deviznih rezerv. 

12. V letu 1982 so bili iz prejšnjega obdobja preneseni vsi 
problemi na trgu. Izražena so bila trajnejša in občasna po- 
manjkanja posameznih proizvodov, ki so bistvenega pomena 
za zadolženost trga in reprodukcijski proces. 

Lani in ob začetku letošnjega leta smo si prizadevali ublažiti 
motnje pri preskrbi. V ta namen je bil sprejet tudi družbeni 
dogovor o ukrepih za preskrbo enotnega jugoslovanskega 
trga s proizvodi, ki so posebnega pomena za neposredno 
porabo delovnih ljudi in občanov v letu 1982. Za ublažitev 
motenj na trgu je bilo intervenirano tudi iz materialnih rezerv 
in deviznih rezerv, sprejeti pa so bili tudi začasni ukrepi za 
omejitev izvoza posameznih proizvodov. 

13. Ko se je rast cen ob koncu leta 1981 in ob začetku leta 
1982 nekoliko umirila, na kar so najbolj vplivali začasni ukrepi 
za njeno omejitev, so cene začele rasti hitreje. V maju 1982 je 
bila raven cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za 
24,1% večja kot leto dni poprej, cen na drobno za 26,3% in 
življenjskih stroškov za 29,4%. Cene industrijskih proizvodov 
pn proizvajalcih so bile v maju 1982 v primerjavi z decembrom 
1981 višje za 9,6%, cene na drobno za 11,7% in življenjski 
stroški za 15%. Cene na drobno so bile v maju v primerjavi z 
aprilom 1982 višje za 3,7%, življenjski stroški za 4,6%, cene 
industrijskih proizvodov pri proizvajalcih pa za 3,2%. Do tega 
je prišlo predvsem zaradi podražitve hrane, katere stroški so v 
letošnjem letu rastli hitreje od poprečnih življenjskih stroškov. 
Zaradi takšne rasti cen v prvih mesecih 1982, njihove pospe- 
šene rasti in velikih pritiskov na nadaljnjo rast cen grozi 
nevarnost, da bo inflacijska stopnja v letu 1982 (čeprav je 
nižja kot v letu 1981) višja od predvidene. 

naknn^pnihStnCeM °b začetku let°šnjega leta je posledica nakopičenih problemov in neusklajenosti v prejšnjem ob- 
*£/u sedanjega gospodarskega položaja. Med prenese- nimi neusklajenostmi iz prejšnjega obdobja, na rast cen naj- 
bolj vplivajo velika neusklajenost proizvodne strukture dol- 

rifn«J»a 't po*aba od proizvodnje, premajhna delovna sto- rilnost n nizka učinkovitost gospodarjenja, velika izločanja za 

fnftH?ilehanje spl°š"ih in skuPnih Potreb, ki temeljijo na inflacijskih osnovah idr. 
Glede na stanje na področju cen si je treba prizadevati za 

umiritev rasti cen in njihovo ohranitev v družbenoekonomsko 
sprejemljivih okvirih, za kar bi morali računati na učinkovi- 
tejše ukrepe, vštevši tudi uvedbo ukrepov neposredne kon- 
trole cen v primerih nespoštovanja dogovora o izvajanju poli- 
li Ke cen. 

14. Rast denarne mase v prvem trimesečju ie bila Drecei * 
Zmernejša (16%), kot je bilo določeno (3,2%), v apnlu na fe 
prišlo do občutnejšega sezonskega porasta (5,9%) Na umik 

tarnf A® T3!,6 v.Prv,h ,reh mesecih so bistveno vplivali mone- 
Združen^a HV'.Znih transakcii Denarna sredstva organizacij združenegža dela iz gospodarstva so bila bolj zmanjšana kot 

darslva ®e,50nskl!71 "Panjem, tako da je bil tudi delež gospo- darstva v denarni masi manjši. 

Bančni plasmaji so bili ,če gledamo njihova mesečna giba- 
nja, v prvih dveh mesecih večji, kot bi ustrezalo okviru 
predvidenim za prvo trimesečje. 

V skladu z resolucijo za leto 1982 so se ob začetku leta 
precej povečale obrestne mere Narodne banke Jugoslavije (v 
poprečju s 3,2% na 6,7 %) in obrestne mere temeljnih bank, 
kar mora prispevati k smotrnejši uporabi sredstev in spodbu- 
jevanju varčevanja. 

Neugodna gospodarska gibanja, zlasti pa visoka rast vseh 
oblik porabe in inflacija, zahtevajo, da rast denarne mase in 
bacnih plasmajev ostane v predvidenih okvirih in da z izvaja- 
njem določene monetarno-kreditne politike prispevamo k 
uresničevanju nalog, določenih z resolucijo. 

15. V minulih mesecih 1982 je bila pospešena rast vseh 
oblik porabe, in sicer precej nad okviri, določenimi v resoluciji 
o uresničevanju plana v letu 1982. Zaradi tega se je promet v 
trgovini povečeval hitreje kot proizvodnja. Po ocenah je bil 
promet na drobno v obdobju januar-april 1982 približno 4% 
večji kot v enakem obdobju lani, zaradi česar se glede na 
povečanje izvoza in zmanjšanje uvoza zmanjšujejo zaloge in 
rezerve, kar se bo neugodno odrazilo na trgu. 

Pri določitvi politike družbenoekonomskega razvoja za leto 
1982 je bilo predvideno, da lahko v letošnjem letu računamo s 
približno 5% nižjo rastjo sredstev za porabo od rasti družbe- 
nega proizvoda, da bi tako zagotovili sredstva za poravnavo 
obveznosti do tujine, ki presegajo možnosti za novo zadolže- 
vanje, zaradi česar moramo takoj in radikalno zmanjšati rast 
vseh oblik porabe in njihov obseg uskladiti z razpoložljivimi 
sredstvi. 1 

To je tudi prva skupina ukrepov, ki jih je treba sprejeti takoj 
16. V prvem trimesečju 1982 se je nadaljevala tendenca 

visoke nominalne rasti celotnega prihodka in dohodka, pri 
čemer je upadala ekonomičnost gospodarjenja. Pri 31,4% 
porastu celotnega prihodka so porabljena sredstva porastla 
za 32,8%, dohodek pa 27,4%. Na počasnejšo rast dohodka in 
čistega dohodka gospodarstva so vplivala tudi večja izločanja 
gospodarstva za amortizacijo in obresti za kredite. Za amorti- 
zacijo po predpisanih stopnjah je gospodarstvo v tem ob- 
dobju izločilo 69,4 milijarde dinarjev (74% več kot v prvih treh 
mesecih 1981), kar je posledica učinka revalorizacije in pove- 
čanja amortizacije osnovnih sredstev, čeprav je bilo za amor- 
tizacijo nad predpisanimi stopnjami izločenih 28% manj, tako 
da se je skupna amortizacija povečala za 65%. 

Pri globalni delitvi dohodka se ne uresničujejo sorazmerja 
določena v resoluciji za leto 1982, ker hitreje rastejo izločanja 
za skupne potrebe (30,6%) in splošne družbene potrebe 
(24,3%), kar je vplivalo na to, da se je delež gospodarstva v 
razdeljenem dohodku s 63,6% v prvem trimesečju 1981 
zmanjšal na 62,0% v enakem obdobju letos, na kar so delno 
vplivale tudi spremembe v obračunskem sistemu. 

Pri delitvi čistega dohodka so najhitreje rastli osebni do- 
hodki - 34%, medtem ko je znašal porast sredstev za poveča- 
nje in zboljšanje materialne osnove dela vsega 16% 
V obdobju januar-marec 1982 so se zelo povečale izgube v 

gospodarstvu. Celotne tekoče izgube znašajo 43,4 milijarde 
dinarjev in so za 69,6% večje kot v enakem obdobju lani. 
Menimo, da se bo problem izgub še naprej zaostroval. 

17. V prvih štirih mesecih 1982 je bila masa osebnih dohod- 
kovno^ večja kot pa v enakem obdobju lani. Pri 29% porastu 
življenjskih stroškov in 2,7% porastu števila zaposlenih, me- 
nimo, da je poprečni osebni dohodek na delavca realno 
približno 6% večji kot v enakem obdobju lani. Res je, da to 
povečanje nima realnega kritja v proizvodnji za končno po- 
rabo. Ker delovna storilnost ob začetku leta v gospodarstvu 
stagnira, realno povečanje osebnih dohodkov, zlasti v nekate- 
rih panogah, ni v skladu z ekonomsko politiko, določeno za 
leto 1982. Realno povečanje osebnih dohodkov je opravičeno 
samo v tistih delih materialne proizvodnje, kjer temelji na 
ustreznem dvigu delovne storilnosti. Ta gibanja moramo 
stalno in pazljivo spremljati in analizirati v sodelovanju z 
Zvezo sindikatov, da ne bi objektivno širila inflacijske verige. 
Vztrajati moramo pri osnovni nalogi, da mora rast osebnih 
dohodkov temeljiti na povečanju proizvodnje in dvigu de- 
lovne storilnosti. 

18. Politika družbenoekonomskega razvoja za leto 1982 
predvideva, da smejo prihodki splošne oziroma skupne po- 
rabe rasti največ do 17% oziroma 18% (s posameznimi izje- 
mami, kjer je rast pmejena na 23% - razen tistih, ki imajo 
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značaj osebnih prejemkov, kot tudi prispevki proračunu fede- 
racije in sredstva za spodbujanje izvoza). Predvideva tudi, da 
je treba zmanjšati stopnje davkov in prispevkov ter povečati 
delež gospodarstva v družbenem proizvodu in dohodku. 

Za uresničitev teh nalog so bili sprejeti ustrezni začasni 
ukrepi o razpolaganju s presežkom prihodkov splošne ozi- 
roma skupne porabe, predvideno pa je tudi sprejetje predpi- 
sov, ki bodo zagotovili, da se prihodki, ko bodo dosegli raven, 
določeno z resolucijo, ne bodo več vplačevali v dobro nosil- 
cev splošne družbene oziroma skupne porabe. 

Vendar pa je bila rast prihodkov splošne in skupne porabe 
že v prvih štirih mesecih 1982 visoka-32% višja kot v enakem 
obdobju 1981. Prihodki splošne porabe so se povečali za 
31%, skupne porabe za 32%, prihodki za druge potrebe 
(interesnih skupnosti za vodno gospodarstvo, ceste, stanova- 
nje in posojila za gospodarsko nerazvita območja idr.) za 
30%. Tako visoka rast prihodkov splošne in skupne porabe ni 
v skladu z dogovorjeno ekonomsko politiko za leto 1982. 

Zato moramo te prihodke nujno omejiti v predvidene okvire 
in v ta namen ugotoviti, ali je treba za izvajanje te politike 
sprejeti še dodatne ukrepe. 

19. V prvih štirih mesecih letošnjega leta so bila izplačila za 
investicije v osnovna sredstva večja za 26,7% kot v enakem 
obodbju 1981. Ker je bila rast cen v tem obdobju počasnejša 
in ker se je lani precej povečala neplačana realizacija v pano- 
gah, ki proizvajajo investicijske dobrine, je vidno, da se obseg 
investicij v osnovna sredstva ne zmanjšuje tako, kot je bilo 
predvideno. Struktura investicij se bistveneje ni spremenila. V 
okviru gospodarskih investicij je delno večji delež industrije in 
kmetijstva, manjši pa delež prometa in zvez. V celotnih izpla- 
čilih za investicije je večji delež organizacij združenega dela iz 
gospodarstva, manjši pa delež bank. 

Sektor investicij s problemi, kot so velik obseg, široka 
fronta, zlasti nezadostna usmerjenost k osnovnim prednost- 
nim razvojnim smerem, je še naprej eden izmed glavnih gene- 
ratorjev nestabilnosti. Po drugi strani pa so investicije eden 
bistvenih pogojev za takšno dimaniko gospodarskega ra- 
zvoja, ki bi omogočila reševanje nakopičenih ekonomskih in 
socialnih problemov, predvsem pa problema nezaposlenosti. 
Objektivno pa je, da v letošnjem letu in do konca srednjeroč- 
nega plana ne moremo računati na sedanje vire akumulacije 
iz tujine, tako da moramo investicije nujno usklajevati z raz- 
položljivimi sredstvi. 

20. V letu 1982 je še posebej zaostren problem nezaposle- 
nosti. Ker je celotna gospodarska aktivnost manjša, je manjša 
tudi možnost gospodarstva za zaposlitev večjega števila de- 
lavcev in za ohranitev stopnje rasti zaposlenosti iz prejšnjega 
obdobja. 

Vedno bolj prihaja do izraza problem zaposlovanja mladih 
delavcev, ki smo ga do sedaj odlagali z njihovim usmerjanjem 
na nadaljnje šolanje ter zaradi odhoda na začasno delo v 
tujino. Po statističnih podatkih je v začetku leta skoraj 850 
tisoč oseb iskalo zaposlitev, medtem ko je evidentiranih samo 

. približno 45 tisoč prostih delovnih mest. 
21. V družbenoekonomskem razvoju gospodarsko manj 

razvitih republik in SAP Kosovo so bili doseženi določeni 
rezultati. 

V letu 1981 je industrijska proizvodnja porasla za 6,1%, kar 
je za 45% nad povprečjem za državo. Najvišji je bil porast v 
industriji Bosne in Hercegovine ter Kosova (po približno 7%), 
medtem ko je v Črni gori in Makedoniji precej pod povpreč- 
jem države. Gospodarske investicije so se nominalno pove- 
čale za 19,4% oziroma približno 7% nad povprečjem države. 
Največ so porasle investicije v Črni gori (39,2%), najmanj pa 
na Kosovu (8,2%). Še naprej je dinamično rasla zaposlenost v 
družbenem sektorju v vseh gospodarsko manj razvitih druž- 
benopolitičnih skupnostih, povprečno 4,3% oziroma cca 48% 
nad povprečjem države. Hkrati še naprej raste število nezapo- 
slenih - po 6^3% (Jugoslavija 2,9%). 

Finančni rezultati gospodarskega poslovanja v teh SR in 
SAP Kosovo ter v vsej državi kažejo, da se je leta 1981 znova 
poslabšal položaj gospodarstva pri delitvi družbenega proi- 
zvoda - najbolj na Kosovu. Pri notranji delitvi pa so hitreje 
rasla sredstva za razširitev materialne osnove dela (skupaj z 
rezervami), kot pa sredstva za osebno in skupno porabo. 
Povprečni čisti osebni dohodek je rastel hitreje od produktiv- 
nosti dela v vseh gospodarsko manj razvitih republikah, zlasti 

na Kosovu. Stopnja akumulativne zmožnosti je še vedno pre- 
cej pod splošnim povprečjem (od 25% v Bosni in Hercegovini 
do 62% na Kosovu), čeprav se je nekaj zboljšala. 

Izguba se je zelo povečala zlasti zaradi nekritih izplačanih 
akontacij osebnih dohodkov in drugih obveznosti iz čistega 
dohodka. Najbolj so izgube porasle v Bosni in Hercegovini ter 
na Kosovu (približno dvakrat), medtem ko so se v Crni gori 
zmanjšale. Najhujše stanje glede izgub je na Kosovu - te 
tvorijo 16,4% dohodka, kar je približno 3,3-krat več od pov- 
prečja države. 

V začetku leta 1982 je bila v gospodarsko manj razvitih SR 
in SAP Kosovo občutneje zavrta industrijska proizvodnja 
(2,9% v obdobju januar - april), vendar pa je rast še naprej 
nad povprečjem države. Investicijska poraba je precej bolj 
dinamična kot lani - v prvih štirih mesecih je za 28% večja, kar 
je nekaj nad povprečjem države (26,1%). Dosegajo tudi dolo- 
čene rezultate pri zaposlovanju - zaposlenost je povečana za 
4,6%, kar je nad povprečjem države. 

Redno smo ukrepali za spodbujanje hitrejšega razvoja go- 
spodarsko manj razvitih SR in SAP Kosovo. Iz sklada federa- 
cije je bilo leta 1981 danih 21,4 milijarde dinarjev, iz prora- 
čuna federacije kot dopolnilna sredstva približno 16 milijard 
dinarjev in iz drugih naslovov skoraj 2 milijardi dinarjev. 
Posebno smo ukrepali za spodbujanje najhitrejšega razvoja 
SAP Kosovo. Iz proračuna federacije smo za te namene dali 
približno 1,2 milijarde dinarjev. Z izvajanjem dogovorjene 
politike spodbujanja hitrejšega razvoja smo nadaljevali tudi v 
prvih mesecih leta 1982. 

Glede združevanja dela sredstev sklada smo dosegli pre- 
cejšnje rezultate, čeprav začetne. Do sedaj je bilo sklenjenih 
119 samoupravnih sporazumov, katerih predračunska vre- 
dnost znaša približno 49 milijard dinarjev; približno 13 mili- 
jard dinarjev (približno 27%) teh sredstev je iz sklada. Stanje 
sklenjenih samoupravnih sporazumov po posameznih ob- 
močjih je naslednje: v Bosni in Hercegovini bodo z združeva- 
njem dela in sredstev gradili 57 objektov (29 programov od- 
pade na združevalce iz te republike); v Črni gori štiri objekte; v 
Makedoniji 39 objektov (23 projektov odpade na združevalce 
iz te republike); na Kosovu 19 projektov. Največ objektov na 
podlagi združevanja sredstev bomo gradili v kovinsko-prede- 
lovalni dejavnosti, proizvodnji električnih aparatov, gradbe- 
nega materiala, v tekstilni in živilski industriji. Poleg tega 
poteka usklajevanje 51 samoupravnih sporazumov, obravna- 
vajo in usklajujejo pa še 273 pobud za združevanje dela in 
sredstev, in se za mnoge pričakuje pozitiven izid. 

22. Razvojni plani splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite v letu 1981 so bili uspešno uresničeni. Zahvalju- 
joč posebnim prizadevanjem v razvoju in modernizaciji obo- 
roženih sil so bile v glavnem uresničene temeljne prednostne 
naloge. Večji sta tudi učinkovitost civilne zaščite in službe 
opazovanja, javljanja, obveščanja ali alarmiranja ter kakovost 
obrambnih priprav gospodarskih in družbenih dejavnosti za 
delovanje v vojni. V celoti gledano se je še bolj okrepil sistem 
splošne ljudske obrambe, družbene varnosti in samozaščite. 

Nadaljnji razvoj in krepitev splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite bosta odvisna od uresničevanja mate- 
rialnih domnevanj družbeno-gospodarskega razvoja ter od 
celotnih prizadevanj družbe, da bi v neugodnem gospodar- 
skem položaju z dodatnimi prizadevanji uresničil tem. -jne 
cilje in politiko usposabljanja družbe za splošno ij. ilio 
obrambo in družbeno samozaščito. 

23. Med sprejemanjem resolucije o gospodarskem razvoju v 
letu 1982 smo sprejeli precej ukrepov gospodarske politike, 
da bi zagotovili njeno izvrševanje. Hkrati smo nastopili z 
določenimi ukrepi, zlasti na področju ekonomskih odnosov s 
tujino, cen, proizvodnje, splošne in skupne porabe in investi- 
ranja. 

Zaradi izpolnjevanja nalog na področju ekonomskih odno- 
sov s tujino smo sprejeli projekcijo plačilne devizne bilan 
Jugoslavije (kot začasne ukrepe), predpise o začasni omejit, j 
uvoza blaga, ki se plačuje s konvertibilnimi devizami, o zača- 
sni zgotovitvi deviz za plačevanje uvoza nafte in premoga za 
koksanje s konvertibilnega območja v letu 1982 ter predpise o 
spodbujanju in pospeševanju ekonomskih odnosov s tujino. 
Določili smo monetarno-kreditno politiko Izdali zakon o za- 
časni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za 
financiranje graditve novih termoelektrarn, toplarn in ener- 
getskih objektov na kurilno olje - mazut v letu 1982. Izdali 
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smo predpise o amortizaciji in revalorizaciji osnovnih sred- 
stev, ki naj bi pomagali preprečiti prelivanje družbenih sred- 
stev v končno porabo. K uresničevanju določene politike na 
področju delitve naj bi prispevali ukrepi za začasno prepoved 
razpolaganja z delom družbenih sredstev za izplačevanje do- 
ločenih izdatkov v letu 1982, predpisi o načinu razpolaganja s 
presežki prihodkov samoupravnih,interesnih skupnosti v letu 
1982, o začasni prepovedi uporabe družbenih sredstev za 
financiranje negospodarskih in neproizvodnih investicij v letu 
1982, ter predpisi o povečanju lastne udeležbe pri investicij- 
skem kreditu. Na področju cen smo izdali odloke o zaščitnih 
in proizvajalsko-prodajnih cenah kmetijskih pridelkov poseb- 
nega pomena za vso državo (za ekonomsko leto 1982). 

V prvih mesecih leta 1982 smo intenzivno uresničevali 
ukrepe ekonomske politike. Zaradi urejanja ekonomskih 
odnosov s tujino smo sprejeli sporazume o skupnem nastopu 
na tujem trgu za nakup surove nafte in naftnih derivatov v letu 
1982 ter ukrepe za zagotovitev sredstev za kreditiranje izvoza 
opreme in ladij ter izvajanje investicijskih del v tujini. Sprejeli 
smo energetsko bilanco za leto 1982, nato materialno bilanco 
pomembnejših surovin, reprodukcijskega materiala in blaga 
široke porabe za leto 1982, bilance osnovnih kmetijskih pri- 
delkov in živil za ekonomsko leto 1982, samoupravni spora- 
zum o uvozu premoga za koksanje ter samoupravni sporazum 
o delitvi premoga za koksanje na posamezne koksarne v letu 
1982. V začetku maja smo izdali zakon o začasnih pogojih in 
načinu razpolaganja ter uporabe ustvarjenih konvertibilnih 
deviz v plačilih do tujine ter o zadolževanju v tujini v letu 1982. 

Zaradi uresničitve dogovorjene politike cen smo sprejeli 
dogovor o izvajanju politike cen v letu 1982 ter okvirni pro- 
gram premika cen v letu 1982, zaradi urejanja odnosov na 
trgu in enakomerne oskrbe trga pa družbeni dogovor o, ukre- 
pih za preskrbo enotnega jugoslovanskega trga s proizvodi 
posebnega pomena za neposredno porabo delovnih ljudi in 
občanov v letu 1982. V monetarno-kreditni politiki smo, da bi 
uresničili cilje in naloge, določene v resoluciji o gospodar- 
skem razvoju v letu 1982, izdali predpise o zadolževanju 
Narodne banke Jugoslavije v tujini za zagotovitev likvidnosti v 
mednarodnih plačilih, nato ukrepe za izvajanje selektivne 
kreditne politike in usmerjanje kreditnega potenciala bank na 
prednostne namene ter predpise o politiki obrestnih mer. 

III. 

24, Zaradi dosedanjih neugodnih gospodarskih gibanj in 
težkega gospodarskega položaja je prišlo do problemov ure- 
sničevanja politike družbeno-gospodarskega razvoja do 
konca leta. Ze sedaj je mogoče opaziti, da v letu 1982 ne bo 
mogoče uresničiti predvidenih stopenj rasti družbenega proi- 
zvoda, industrijske proizvodnje, izvoza in uvoza. Spomladan- 
ska setev ni bila opravljena v optimalnih rokih, pa bi, kljub 
temu, da smo zasejali večje površine, lahko prišlo do proble- 
mov v zvezi z letino, zlasti še zato, ker je bila maja v večjem 
delu države suša; jasno pa je tudi že, da struktura setve ne 
zadovoljuje povsem. 

Glede na gibanje v prvih mesecih letos bodo obseg investi- 
cij v osnovna jredstva, izdatki za splošno in skupno porabo 
ter osebni dohodki rasli hitreje, kot smo predvidevali, oziroma 
hitreje kot pa omogočajo rezultati v proizvodnji. Zato bi infla- 
cija utegnila doseči tudi 25% do 30% s tendenco pospešene 
rasti. Zaradi počasnejše rasti proizvodnje in zaviranja gospo- 
darske dejavnosti se bo še bolj zaostril problem nezaposleno- 
sti. 

Tudi v drugem delu leta 1982 bo velik problem poravnava- 
nje obveznosti do tujine. Po drugi strani pa ne moremo 
računati z uporabo dela predvidenega obsega kredita, pa bo 
treba sredstva za poravnavo obveznosti do tujine in tudi za 
nujen uvoz zagotoviti zlasti z izvozom proizvodov in storitev 
ter drugimi oblikami deviznega priliva, samo delno pa z novim 
zadolževanjem v tujini. 

GJeds na takšne ocene stanja je zaradi uresničitve politike 
družbeno-gospodarskega razvoja v tem letu treba ukreniti 
vse, da bi prekinili neugodne tendence v razvoju. Zlasti je 
treba ustaviti upadanje stopnje rasti industrijske proizvodnje. 
Bistven pogoj za to je tudi premagovanje problemov v pro- 
metu deviz, dosledno izvrševanje zakonov, ki določajo hi- 
trejše prinašanje deviz v državo, racionalizacija in zmanjšanje 

deviznih odhodkov ter ustvarjanje pogojev za uvoz osnovnih 
surovin in reprodukcijskega materiala, ki so najbolj po- 
membni za reprodukcijski proces in za povečanje obsega 
proizvodnje. Od možnosti uvoza surovin in reprodukcijskega 
materiala je odvisna tudi možnost proizvodnje in izvoza. 

Premala proizvodnja električne energije je eden izmed 
omejitvenih dejavnikov industrijske proizvodnje in celotne 
gospodarske dejavnosti, pa je torej treba pospešiti dogradnjo 
energetskih zmogljivosti, predvidenih za letošnje leto, ter delo 
v zvezi z objekti, ki jih kontinuirano gradimo. Zlasti si moramo 
prizadevati, da bi dosegli dogovor o zagotovitvi sredstev za 
modernizacijo obstoječih in odpiranje novih premogovnikov 
ter eksploatacijskih naftnih in plinskih polj. Sprejeti moramo 
tudi ukrepe za varčevanje z naftnimi derivati. Še bolj si mo- 
ramo prizadevati za uresničevanje dolgoročnega programa 
ukrepov za nadomestitev uvozne energije z domačo. 

Veliko zaostajanje pri uresničevanju planirane stopnje rasti 
kmetijske proizvodnje zahteva, da kompleksno proučimo in 
ocenimo vzroke za neuresničitev predvidenega obsega proi- 
zvodnje kmetijskih pridelkov glede na planirano bilanco 
hrane, industrijskega razvoja ter gospodarstva nasploh. Še 
vedno ni podpisan družbeni dogovor o izvajanju politike ra- 
zvoja agroindustrijskega kompleksa, določene v družbenem 
planu Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do leta 1985. 

Povečanje izvoza blaga in storitev ter deviznega priliva v 
celoti je glavni problem in primarna naloga gospodarske 
politike v letošnjem letu in tudi v naslednjih letih. Poleg 
veljavnih spodbujevalnih ukrepov moramo izdajati tudi nove 
ukrepe za povečevanje izvoza, zlasti na konvertibilno ob- 
močje. 

Upoštevajoč gibanje izvoza v prvih petih mesecih leta 1982 
bi lahko rekli, da ne bo dosežena predvidena rast izvoza, zlasti 
pa ne rast uvoza, če ne bomo nastopili z dopolnilnimi ukrepi. 
Glede na to in druge elemente bo nujno, da spremenimo in 
dopolnimo projekcije plačilne oziroma devizne bilance. 

Ker je rast cen in življenjskih stroškov v prvih mesecih leta 
1982 presegla okvire, določene z ekonomsko politiko, in ker 
to bistveno ogroža konkurenčno sposobnost našega gospo- 
darstva v izvozu ter vsebuje elemente za nove in globlje 
motnje v gospodarskih tokovih, je treba onemogočiti nadalj- 
njo rast cen izven okvirov, določenih v dogovorjenem pro- 
gramu. Gibanje cen je treba nenehno spremljati in nastopati z 
ustreznimi ukrepi tako na področju cen kot tudi na drugih 
področjih, predvsem pa v proizvodnji, pri delitvi in umirjanju 
porabe. Da bi zagotovili uresničevanje dogovora o izvajanju 
politike cen, je treba nastopiti z vsemi potrebnimi ukrepi. 

Ker rast plasmaja bank kljub njihovemu usklajevanju na 
koncu trimesečja v posameznih obdobjih meseca v določeni 
meri presega predvidene okvire, bi bilo treba njihovo rast 
limitirati ne le vsake tri mesece, temveč v krajšem obdobju 
oziroma vsak mesec. 

Zaradi premajhne rasti proizvodnje v preteklem obdobju in 
ocene, da bo ta rast manjša od'predvidene rasti družbenega 
proizvoda in razpoložljivih sredstev med vsem letom 1982, in 
zaradi velikih obveznosti do tujine in ker ne moremo dobiti 
predvidenih zunanjih kreditov, mora biti celotna poraba na 
nižji ravni kot je predvideno v resoluciji, dosedanje prekorači- 
tve rasti pa je treba odpraviti. 

V sodelovanju z Zvezo sindikatov je treba proučiti situacijo 
v zvezi z osebnimi dohodki in izvesti družbeno akcijo, tako da 
bo rast osebnih dohodkov v funkciji rasti dohodka, rast real- 
nih osebnih dohodkov pa je treba omejiti v okvire produktiv- 
nosti dela. Odločna uveljavitev proizvodnega in produktivnej- 
šega dela ter ustvarjalnosti morajo postati ključne naloge v 
zvezi z uresničevanjem politike ekonomske stabilizacije. 

Obseg investicij v osnovna sredstva v letu 1982 je treba v 
primerjavi s tem obsegom v letu 1981 zmanjšati bolj kot je 
predvideno v resoluciji ter v ta namen poleg vseh dosedanjih 
ukrepov destimuliranja posameznih investicij nadalje selek- 
cionirati in preložiti graditev nekaterih objektov. 

25. Gledano s stališča gospodarskih gibanj v prvih petih 
mesecih letos lahko ocenimo, da nalog ekonomske politike v 
letu 1982 ne bomo uresničili tako kot je predvideno v resolu- 
ciji. Ocenjeno je, da bo porast družbenega proizvoda, indu- 
strijske in kmetijske proizvodnje za 0,5% do 1 % manjši kot je 
predvideno. 

Spremembe in dopolnitve okyira rasti izvoza, uvoza in defi- 
cita plačilne bilance je treba bpraviti v projekcijah plačilne 
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oziroma devizne bilance in v plačilnobilančnih oziroma deviz- 
nobilančnih pozicijah republik in pokrajin. 

26. Zaradi resnosti motenj v tokovih družbene reprodukcije 
in zastoja v razvoju družbenoekonomskih odnosov je nujno, 
da nastopimo z ustreznimi ukrepi, s katerimi bomo odpravili 
neugodne tendence v gospodarskih gibanjih in v celotnem 
družbenoekonomskem razvoju ter ustvarili pogoje za stabi- 
lenjši in bolj dinamičen gospodarski razvoj in razvoj samou- 
pravnih družbenoekonomskih odnosov. 

Izhod iz sedanje situacije je treba iskati v proučitvi in dolo- 
čitvi celovitih rešitev v gospodarskem sistemu in družbenoe- 
konomskih odnosih, in sicer takšnih, ki bodo delovale nepo- 
sredno, hkrati pa bodo tudi dolgoročno usmerjale k stabilnej- 
šemu, bolj dinamičnemu in kakovostnejšemu gospodar- 
skemu in družbenoekonomskemu razvoju v celoti. Podlaga za 
nadaljnji razvoj sistemskih rešitev bodo poleg ustave SFRJ in 
dokumentov s kongresov Zveze komunistov tudi »Izhodišča 
dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije« in drugi 
dokumenti, ki bodo določeni in usklajeni na njihovi podlagi. 
Rezultati proučevanja in usklajevanja možnosti in načina za 
premostitev sedanje težke ekonomske situacije bodo oprede- 
lili vsebino, okvire in metode družbenoekonomskega razvoja, 
kar bo določeno tudi v dokumentih o spremembah in dopolni- 
tvah družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985, v 
katerih bo dana prednost razvoju proizvodnje, namenjene za 
izvoz in smotrni substituciji uvoza ter razvoju zmogljivosti za 
pridobivanje energije, surovin in hrane v zoženih okvirih 
glede na omejene možnosti za zagotavljanje sredstev za inve- 
sticije v te dejavnosti. V spremembah in dopolnitvah planskih 
dokumentov je treba določiti mehanizem samoupravnega 
usmerjanja sredstev in njihove smotrne uporabe za hitrejši 
razvoj teh dejavnosti. 

IV. 

27. Nakopičeni problemi v gospodarskem razvoju iz prejš- 
njega obdobja, ki se izražajo tudi v letu 1982, nas bodo 
obremenjevali z vso svojo težo tudi v naslednjem letu 1983. 
Ker so motnje in neusklajenosti v družbeni reprodukciji zelo 
globoke, je za njihovo odpravo potrebno daljše vztrajno in 
organizirano delo, veliko prizadevanj vseh družbeno-eko- 
nomskih dejavnikov ter precejšnja odrekanja. 

Upoštevajoč resnost motenj in dolgoročnost nastajanja ozi- 
roma reševanja problemov družbenoekonomskega razvoja 
ter razmere pri nas in v svetu, je treba za leto 1983 kot glavni 
cilj določiti izvajanje politike ekonomske stabilizacije, kar 
bomo dosegli z uresničevanjem naslednjih nalog: 

- izvoz na konvertibilno področje mora biti precej večji kot v 
letu 1982, da bi zagotovili sredstva za poravnavo obveznosti 
do tujine in za nujen uv 

- ustvariti je treba razmere za povečevanje industrijske 
proizvodnje, predvsem za izvoz in za zadovoljitev osnovnih 
potreb standarda, ter nastopiti z vsemi potrebnimi ukrepi, da 
bi se precej povečala kmetijska proizvodnja; 

- zagotoviti je treba uskladitev porabe z razpoložljivimi 
sredstvi, diferencirano in selektivno, ter preprečiti večje upa- 
nje življenjskega standarda; 

-znižati je treba stopnje inflacije, da bi prispevali h krepitvi 
konkurenčne sposobnosti gospodarstva pri izvozu, in zavaro- 
vati življenjski standard; 

- na podlagi samoupravljanja je treba ustvariti pogoje za 
hitrejši razvoj družbenoekonomskih odnosov. 

Poravnava obveznosti do tujine je prednostna naloga eko- 
nomske politike v letu 1983, pogoj za obravnavo teh obvezno- 
sti pa je povečanje izvoza, racionalizacija in omejitev uvoza na 
najnujnejše potrebe, kar največje spodbujanje priliva deviz iz 
vseh naslovov ter radikalno zmanjševanje odliva deviz, razen 
za odplačila dolgov in za nujen uvoz. Nujno je, da izvoz 
proizvodov in storitev v primerjavi z letom 1982 (glede na 
sedanje ocene za leto 1982) povečamo najmanj za 7%, od 
česar na konvertibilno področje približno za 8%. V okviru 
razpoložljivih sredstev je treba računati z bolj uravnovešeno 
menjavo in uvozom. 

Glede na to, da bo v letu 1983 problem uvoza reprodukcij- 
skega materiala zelo zaostren, moramo devizna sredstva upo- 
rabljati kar najbolj smotrno, in to za uvoz tistih surovin in 
reprodukcijskega materiala, ki so najpomembnejši za proces 
proizvodnje, zlasti pa za izvoz. Industrijska proizvodnja bo v 

naslednjem letu neposredno odvisna od smotrnega razpola- 
ganja z izredno omejenimi devizami. 

Pripraviti moramo dolgoročne progame in nastopiti z učin- 
kovitimi ukrepi, da bi povečali kmetijsko proizvodnjo, predv- 
sem z obdelovanjem neobdelanih površin, zanemarjenega in 
zapuščenega zemljišča in zemljišč gospodinjstev ostarelih 
kmetovalcev, z razširitvijo družbenega sektorja v kmetijstvu in 
z učinkovitejšo uporabo mehanizacije, kemičnih in drugih 
sredstev. Povečanje te proizvodnje z zmanjšanjem uvoza in 
povečanjem izvoza kmetijskih proizvodov bi moralo v precejš- 
nji meri omiliti probleme v ekonomskih odnosih s tujino. Zato 
je nujno, da se brez odlašanja lotimo široke družbene akcije 
in da pripravimo vse, da bo jesenska setev izvedena na čim 
večjih površinah. 

Inflacija je poseben problem, s katerim moramo računati 
tudi v letu 1983. Glede nato, da s svetovnega trga ne pričaku- 
jemo močnejše spodbujanje inflacije, ima ta problem predv- 
sem domač značaj. Z umiritvijo inflacije bi morali zagotoviti 
konkurenčno sposobnost domače proizvodnje pri izvozu in 
okrepiti ekonomsko zainteresiranost za gospodarjenje. S po- 
litiko razvoja v letu 1983, z ukrepi za izvajanje te politike in z 
določenimi spremembami sistema moramo zagotoviti, da bo 
stopnja inflacije precej nižja kot v letu 1982. 

K stabiliziraju gospodarskih tokov naj bi v precejšnji meri 
prispevala preudarna in učinkovita monetarno-kreditna poli- 
tika, in sicer v tem smislu, da bi bila rast monetarnih agrega- 
tov še naprej nižja od nominalne rasti družbenega proizvoda, 
da bi preprečili spodbujanje invstiranja, uvoza in inflacije in 
da bi prispevali k uresničevanju osnovnih razvojnih ciljev, 
predvsem pa k povečanju izvoza in proizvodnji, ki je bistve- 
nega pomena za proces reprodukcije in za življenjski stan- 
dard. 

Če se bo industrijska proizvodnja v letu 1983 v primerjavi z 
letom 1982 povečala za 3% ter kmetijska proizvodnja za 4% in 
če računamo na druge ukrepe, na katere je bilo opozorjeno, 
potem lahko računamo, da se bo družbeni proizvod povečal 
približno za 2,5%. Pri tem računamo s povečanjem povpreč- 
nih realnih osebnih dohodkov za 0,5%, celotna sredstva za 
življenjski standard pa bi se povečala za približno 1,5%. 

28. Mednarodne razmere ne gredo na roko gospodarskemu 
razvoju do konca leta 1982 in v letu 1983, vendar ne pričaku- 
jemo, da bi se situacija v primerjavi s sedanjo bistveneje 
poslabšala. V tem obdobju, in s tem lahko računamo tudi do 
konca letošnjega leta in v naslednjem letu, so se zaostrili 
problemi v mednarodnih političnih odnosih, ki bi utegnili 
imeti neprdvidljive globlje posledice za gospodarsko situacijo 
v svetu, pa tudi pri nas. Čedalje ostrejše so razlike med 
razvitimi industrijskimi državami zahoda v stališčih, s katermi 
gledajo na problem prednosti ekonomske politike (doseganje 
gospodarske stabilnosti ali reševanje socialnih problemov), 
pa tudi na ekonomske interese posameznih držav. V svetu se 
zaostrujejo bistveni ekonomski problemi kot so gospodarska 
rast, nezaposlenost, inflacija, investicije, v zadnjih letih pa 
tudi visoke obrestne mere. V industrijsko razvitih državah 
Zahoda je čedalje globlja gospodarska recesija, gospodarske 
težave pa so vedno večje tudi v državah Vzhodne Evrope. 

Splošna ocena je, da do konca letošnjega leta in v nasled- 
njem letu ni mogoče računati z bistvenejšim oživljanjem go- 
spodarske aktivnosti. Prejšnje ocene o oživljanju konjunkture 
v drugi polovici lanskega in v prvi polovici letošnjega leta se 
niso uresničile, tako da se po posameznih državah različno 
prestavljajo za naslednje obdobje letošnjega leta in za nasled- 
nje leto. Predvideno je, da bo obseg mednarodne trgovine v 
letu 1982 povečan približno za 1% (po nekaterih novih oce- 
nah pa tudi več), in to predvsem v okviru integracijskih blo- 
kov. Za leto 1983 je predvidena rahla oživitev gospodarske 
rasti v industrijsko razvitih državah Zahoda. Vendar je zaradi 
nizkih proizvodnih investicij, restriktivne monetarne politike 
in visokih obrestnih mer v razvitih državah Zahoda težko 
pričakovati večje spremembe v konjunkturnih gibanjih. 

Cene surovin in primarnih proizvodov padajo. Ocenjeno je, 
da bo cena nafte še naprej rahlo padala oziroma da ne bo 
rasla. V industrijsko razvitih državah Zahoda pričakujejo na- 
daljnje zmanjševanje inflacije (s približno 8,5% v letu 1981 na 
7,5% v letu 1982). 

Velika nezaposlenost v industrijsko razvitih državah Zahoda 
(približno 30 milijonov delavcev) postaja problem, za katerega 
za zdaj ni videti rešitve. Te razvite zahodne države si prizade- 
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vajo, da bi se večjim socialnim problemom izognile tako, da 
nezaposlenim delavcem zagotavljajo varstvo iz javnih virov 

Stagnacija konjunkture v svetu in zaviranje mednarodne 
blagovne menjave vsekakor neugodno vpliva tudi na naše 
gospodarstvo. Neugodno je predvsem dejstvo, da se zavira 
mednarodna blagovna menjava, vendar so posledice, glede 
na naš obroben delež v tej menjavi, za naš izvoz manjše kot 
izgleda. S podpisom sporazuma z Evropsko gospodarsko 
skupnostjo smo delno omilili protekcionizem teh držav na- 
sproti našemu izvozu, tako da bodo tudi rezultati izvoza v 
preostalem delu leta odvisni, predvsem od naših izvoznih 
sposobnosti glede količine, kakovosti in cene. Ker z vzho- 
dnimi državami na bilateralni podlagi določamo blagovne 
liste, zaviranje mednarodne blagovne menjave ne vpliva bi- 
stveno na naš izvoz na to področje. Najneugodnejši vpliv 
mednarodne ekonomije na naše gospodarstvo nastaja zaradi 
visokih obrestnih mer, nestabilnosti na trgu kapitala idr. 

V naslednjem obdobju je treba okrepiti prizadevanja, da 
zadržimo in razširimo naše trge v industrijsko razvitih drža- 
vah. Nadaljevati pa moramo tudi z razširitvijo ekonomskega 
sodelovanja z državami v razvoju. 

29. Na podlagi proučevanja rezultatov in problemov pri 
uresničevanju družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1981-1985 in možnosti za uresničevanje plana do konca le- 
tošnjega in v naslednjem letu je Zvezni izvršni svet ocenil, da 
je treba poleg dosedanjih že sprejetih ukrepov nastopiti tudi z 
drugimi ukrepi in delovati za premostitev težav in omilitev 
neugodnih tendenc, da bi ustvarili pogoje za uspešno uresni- 
čevanje plana v letošnjem letu in v prihodnjem obdobju. 

Delovanje in ukrepe moramo usmeriti h glavnim težiščem 
uresničevanja plana in ekonomske politike, predvsem pa k: 

- povečanju izvoza na konvertibilno območje in zagotavlja- 
nju deviz za poravnavo obveznosti do tujine ter k nujnemu 
uvozu; 

- ustvarjanju pogojev za rast industrijske proizvodnje za 
izvoz na konvertibilno območje in za osnovne potrebe doma- 
čega trga; 

- uresničitvi uspešne žetve in odkupu kmetijskih proizvo- 
dov letošnje letine in k pripravi za jesensko setev; 

- izvajanju politike cen in umiritvi inflacije;' 
- usklajevanju porabe z razpoložljivimi sredstvi; 
- prilagajanju nekaterih sistemskih rešitev realnim razme- 

ram in družbenopolitičnim opredelitvam. 
Zvezni izvršni svet bo do srede junija 1982 proučil delovanja 

in ukrepe, s katerimi moramo nastopiti, o čemer bo obvestil 
Skupščino SFRJ*/. Zvezni izvršni svet bo v čim krajšem roku 
sprejel ukrepe iz svoje pristojnosti, pripravil predloge ukrepov 
iz pristojnosti Skupščine SFRJ in opozoril na delovanja in 
ukrepe, s katerimi naj nastopijo republike in avtonomni po- 
krajini in vsi drugi družbenopolitični dejavniki socialističnega 
samoupravljanja. Pri tem izhajamo iz dejstva, da morajo delo- 
vanja in ukrepi, ki jih bomo sprejeli čimbolj učinkovito prispe- 
vati k nadaljnji krepitvi odnosov združenega dela in k prizade- 
vanjem vseh delovnih ljudi in občanov ter njihovih organizacij 
in skupnosti za uresničitev nalog ekonomske stabilizacije. 

Poleg ukrepov in delovanj, s katerimi moramo čimprej na- 
stopiti, bo Zvezni izvršni svet, izhajajoč iz »Izhodišč dolgoroč- 
nega programa gospodarske stabilizacije« ter njihove nadalj- 
nje razčlenitve, nastopal in predlagal delovanja in ukrepe, ki 
bodo usmerjeni k dolgoročni odpravi motenj v tokovih druž- 
bene reprodukcije in v družbenoekonomskem razvoiu v ce- 
loti. 

30. V skladu s sistemom planiranja bo Zvezni izvršni svet še 
naprej proučeval gospodarsko situacijo ter možnosti za ra- 
zvoj do konca leta, ocenil pa bo tudi možnosti za razvoj v letu 
1983 in o tem pravočasno obveščal Skupščino SFRJ ter druge 
družbene dejavnike. Na podlagi razprav v Skupščini SFRJ bo 
Zvezni izvršni svet izdal oziroma predlagal ustrezne ukrepe, ki 
naj bi v čim večji meri zagotovili uresničevanje politike druž- 
benoekonomskega razvoja v letu 1982. 

Zvezni izvršni svet bo proučil tudi glavne probleme razvoja 
v letu 1983 in v zakonsko določenem roku predlagal politiko 
razvoja in ukrepe za uresničevanje te politike. 

*/V zveznem izvršnem svetu je v pripravi predlog delovanj in ukrepov, ki ga je 
treba sprejeti, da bi se uresničil plan v letu 1982. Predlog bo dan ločeno, bo pa 
sestavni del tega poročila. 
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ODBOR UDELEŽENCEV DOGOVORA 
O URESNIČEVANJU DRUŽBENE 
USMERITVE RAZPOREJANJA DOHODKA 
V LETU 1981 

ODBOR UDELEŽENCEV DRUŽBENEGA 
DOGOVORA O SKUPNIH OSNOVAH 
ZA OBLIKOVANJE IN DELITEV 
SREDSTEV ZA OSEBNE DOHODKE 
IN SKUPNO PORABO 

POROČILO 

o uresničevanju družbene usmeritve 

razporejanja dohodka pri oblikovanju in 

delitvi sredstev za osebne dohodke in - 

skupno porabo v letu 1981 (ESA-56) 

POVZETEK IN SKLEPI 

Z dogovorom o uresničevanju družbene usmeritve raz- 
porejati ja dohodka v 1981. letu so udeleženci Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, izvršni sveti občinskih skupščin v 
SR Sloveniji, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, 
Gospodarska zbornica Slovenije in Službe družbenega 
knjigovodstva uveljavili selektivni način za konkretizacijo 
načel resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju 
SR Slovenije v 1981. letu na področju razpdrejanja do- 
hodka. 

Po usmeritvah resolucije naj bi zagotovili, da bi sredstva 
za osebne dohodke naraščala v materialni proizvodnji za 
5% počasneje od rasti dohodka. Po selektivnih usmeritvah 
dogovora pa je bilo zaostajanje sredstev za osebne do- 
hodke za rastjo dohodka lahko večje aH manjše, odvisno 
od prispevka živega dela ter od rezultatov pri opravljanju 
in gospodarjenju z družbenimi sredstvi, izvoznih dosežkov 
ter drugih kvalitetnih dejavnikov gospodarjenja. 

Zaostrene razmere gospodarjenja v 1981. letu na katere 
so vplivala tudi nesorazmerja v povečanju cen in poslab- 
šana oskrbljenost proizvodnje z reprodukcijskimi mate- 
riali, so se odrazile tudi v poslovnih rezultatih organizacij 
združenega dela. Načrtovani obseg proizvodnje in pove- 
čanje produktivnosti dela ni bil dosežen. Posledica je bila. 
da se je realni dohodek povečal le za 0,5%, kar je le petina 
načrtovane stopnje rasti. Pomembni pozitivni rezultati so 
bili doseženi pri uresničevanju plačilnobilančnega polo- 
žaja SR Slovenije v enotni plačilni bilanci Jugoslavije, 
vendar je zaskrbljujoče, ker naraščajo izgube, ki so se v 
primerjavi s 1980. letom povečale kar za 94,7%. 

Gospodarske razmere so tudi povzročile, da ni bila 
uresničena predvidena rast zaposlenosti, prav tako pa tudi 
ni bila uresničena usmeritev, da ohranijo realni osebni 
dohodki na zaposlenega raven iz 1980. leta. Znižanje real- 
nih osebnih dohodkov (za 8,8%) je'vplivalo na razporeja- 
nje dohodka predvsem zaradi upoštevanja socialnih ne pa 
ekonomskih osnov pri oblikovanju in delitvi sredstev za 
osebne dohodke. 

Dosežene stopnje porasta cen industrijskih proizvajal- 
cev za 42,5%, cen na drobno za 45,1% in cen življenjskih 
potrebščin za 42,6% kažejo na neuspešno izvajanje poli- 

tike cen, ki je razvrednotilo druge gospodarske dosežke. 
Nižja rast dohodka od načrtovane ni samo posledica nižje 
rasti celotnega prihodka (37,4%), ampak tudi višje rasti 
porabljenih sredstev, ki so se povečala za 39%. Tako seje 
poslabšala ekonomičnost poslovanja saj je gospodarstvo 
doseglo glede na porabljena sredstva manj celotnega pri- 
hodka kot prejšnje leto. 

Doseženi finančni rezultati kažejo, da so organizacije 
združenega dela s področja gospodarstva povečale doho- 
dek za 32,5%, osebne dohodke za 32,6% ter akumulacijo 
za 43,4%. Presežena je bila usmeritev razporejanja sred- 
stev za osebne dohodke, katerih porast je višji, namesto 
da bi zaostajal 5% za rastjo dohodka s ciljem zagotoviti 
večji porast sredstev za materialno osnovo dela. V globalu 
je bila uresničena usmeritev, da se sredstva za materialno 
osnovo dela hitreje povečujejo kot dohodek. Pri porastu 
dohodka za 32,5% bi lahko porasla sredstva za osebne 
dohodke le za 30,8%, ob upoštevanju usmeritve dogovora 
pri vseh temeljnih organizacijah pa le za 29,9%. 

Četudi sredstva za akumulacijo niso bila dosežena v 
načrtovanem obsegu so vsaj ohranila realno vrednost, kar 
ne velja za razporejena sredstva za osebne dohodke. 

V zadnjem četrtletju se je porušilo prej vzpostavljeno 
razmerje med rastjo dohodka in sredstvi za osebne do- 
hodke zaradi porasta oseb niti dohodkov, ki je bil v veliki 
meri odvisen od izjemno velikega porasta cen življenjskih 
potrebščin. Na porušenje tega razmerja je posredno vpli- 
va/ tudi izpad dohodka, saj se je med letom dosežena 
stopnja rasti zmanjšala ob koncu leta. 

Iz pregleda Službe družbenega knjigovodstva je razvi- 
dno, da je v 54% organizacij združenega dela s področja 
gospodarstva po zaključnem računu za 1981. leto večji 
porast sredstev za osebne dohodke, kot je bil možen po 
usmeritvah dogovora. Vendar je od teh preseglo le 12% 
organizacij porast sredstev za osebne dohodke nad 10%. 

V globalnih razmerjih so največja odstopanja v organi- 
zacijah, ki so dosegle več kot 50% povečanja dohodka, saj 
je več kot petina teh organizacij presegla za več kot 10% 
porast sredstev za osebne dohodke po merilih dogovora. 

V delovnih skupnostih materialne proizvodnje so bili po 
usmeritvah dogovora osebni dohodki odvisni od pri- 
spevka, ki ga s svojim delom dajo k povečanju dohod:.a 
temeljnih organizacij združenega dela, vendar so sredstva 
za osebne dohodke lahko porasla največ v sorazmerju z 
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rastjo sredstev za osebne dohodke v temeljnih organizaci- 
jah. V gospodarstvu Slovenije je bila od 544 delovnih 
skupnosti v okviru 513 delovnih organizacij kar v 169 
delovnih skupnosti ali 31% od vseh dosežena večja stop- 
nja rasti povprečnega osebnega dohodka, kot jo je dose- 
gla delovna organizacija. 

Vsi navedeni podatki, ki jih izračunava Služba družbe- 
nega knjigovodstva po sprejeti metodologiji za spremlja- 
nje uresničevanja dogovora, omogočajo sicer globalne 
ocene, ne pomenijo pa tudi, da so vse organizacije, kjer so 
presegli sredstva za osebne dohodke, tudi kršiteljice do- 
govora. Upravičeni razlogi za taka preseganja so statusne 
ali organizacijske spremembe, aktivirane naložbe, vpliv 
zaposlovanja pripravnikov in invalidov, doseženi rezultati 
po kazalnikih za doseganje načrtovanih nalog in ciljev, 
ugodnejša razmerja pri delitvi kot podskupina dejavnosti v 
preteklem letu itd. 

Izvršni sveti skupščin občin lahko skupaj z občinskimi 
sindikalnimi sveti po podrobnejši analizi podatkov šele 
ugotovijo, katere organizacije so upravičeno presegle po 
merilih dogovora izračunana sredstva za osebne dohodke, 
katere organizacije pa so kršiteljice sprejete politike v 
resoluciji in družbenih usmeritev, sprejetih z dogovorom. 
Zato bo poročilo o kršiteljih možno posredovati šele v 
juniju kot dodatek k temu Poglavju poročila. 

Po dogovoru so morali delavci v organizacijah združe- 
nega dela družbenih dejavnosti porast sredstev za osebne 
dohodke v letu 1981 usklajevati z doseženo rastjo osebnih 
dohodkov delavcev v gospodarstvu občine. Glede na ra- 
zlične stopnje rasti sredstev za osebne dohodke med 
občinami bo takšna usmeritev zagotovila enak materialni 
položaj delavcev v občini. 

Podatki za 1981. leto kažejo, da so dejavnostni v nego- 
spodarstvu povečale razporejena sredstva za osebne do- 
hodke za 30%, kar je za 3 indeksne točke nižje ed rasti 
osebnih dohodkov v gospodarstvu. 

Po usmeritvah dogovora za 1982. leto bodo morali de- 
lavci v teh dejavnostih upoštevati preveč ali prepizko raz- 
porejena sredstva za osebne dohodke v 1981.'letu, tako, 
da jih bodo uskladili kot je predpisano s posebno metodo- 
logijo. 

Dogovor je omejeval povečanje izplačil za namene 
skupne porabe do največ 18%, zato je odbor udeležencev 
kot osnovo za možno povečanje izplačil v 1982. letu dolo- 
čil dosežena izplačila v 1980. letu, povečana za 18%, zato 
da ne bi bilo možno upoštevati neupravičenih povečanj v 
1981. letu tudi v osnovi za 1982. leto. 

Izplačana sredstva skupne porabe brez sredstev za sta- 
novanjsko graditev in prehrano delavcev na zaposlenega 
so porasla v gospodarstvu za 32% ter v dejavnosti nemate- 
rialne proizvodnje za 15% v primerjavi s 1980. letom. 

Skupna izplačila za prehrano delavcev so znašala 608 
din povprečno na delavca na mesec in so višja za 27%. 

Temeljne organizacije združenega dela, kjer so po zak- 
ljučnem računu za 1981. leto ta izplačila neusklajena z 
dogovorom, bodo na zahtevo izvršnih svetov skupščin 
občin prevoč izplačani znesek morale poračunati v okviru 
izplačil v 1982. letu. 

II 
Zaradi neenotno opredeljenih skupnih osnov in meril za 

razporejanje dohodka in čistega dohodka v samoupravnih 
splošnih aktih, ki pogojujejo neenake pravice glede na 
vloženo delo pri oblikovanju sredstev za osebne dohodke 
in skupno porabo ter pri njihovi delitvi tudi nedosledno 
uveljavljeno načelo: za približno enako delovno učinkovi- 
tost, približno enak osebni dohodek, so udeleženci (Zveza 
sindikatov Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
Gospodarska zbornica Slovenije) sprejeli družbeni dogo- 
vor o skupnih osnovah za oblikovanje in delitev sredstev 
za osebne dohodke in skupno porabo. 

S sprejemom družbenega dogovora konec 1980. leta so 
se udeleženci dogovorili za pristop in poenoteno termino- 
logijo pri dopolnjevanju skupaj dogovorjenih izhodišč in 
nekaterih osnov na področju doslednejšega uveljavljanja 
sistema delitve osebnih dohodkov. S skupnim akcijskim 

programom za uveljavljanje družbenega dogovora so se 
dogovorili tudi za izdelavo strokovnih podlag, ki morajo 
temeljiti na dogovorjenih izhodiščih družbenega dogo- 
vora. Udeleženci družbenega dogovora so doslej pripravili 
naslednje strokovne podlage: 

- skupna metodološka izhodišča za oblikovanje razvida 
del in nalog, 

- skupna metodološka izhodišča za ugotavljanje sesta- 
vin zahtevnosti del in nalog, 

- osnove in merila za ugotavljanje zahtevnosti in uspeš- 
nosti dela delavcev, ki opravljajo dela in naloge poslovo- 
dnih organov v gospodarstvu,    ' 

- izhodišča za oblikovanje višine izplačil iz sredstev 
sklada skupne porabe v organizacijah združenega dela, 

- strokovne podlage za sestavo obroka hrane med de- 
lom. 

Na podlagi poročil in ankete o uveljavljanju sistema 
delitve osebnih dohodkov ugotavljamo, da delavci v pre- 
cejšnjem delu organizacij združenega dela v svojih sa- 
moupravnih splošnih aktih urejajo pravice do delitve po 
delu in rezultatih dela upoštevaje družbene usmeritve in 
izhodišča družbenega dogovora. Vendar pa se ta proces 
odvija relativno počasi in neusklajeno, ker ni ustreznih 
strokovnih podlag o poenotenih izhodiščih za opredelje- 
vanje osnov in meril v samoupravnih splošnih aktih, ki 
morajo upoštevati svojo naravo dela in specifične pogoje 
poslovanja. Ob tem pa se pogosto dobre rešitve v samou- 
pravnih splošnih aktih v praksi ne uresničujejo. Razlogi za 
to so različni od ekonomskih problemov, oportunizma, 
preveč kompliciranih sistemov obračuna osebnih dohod- 
kov do želje po ohranitvi starega sistema. 

Razvid del in nalog so sprejeli skoraj v vseh organizacijah 
združenega dela. Njihova vsebina še vse prepogosto 
izhaja iz statičnega delovnega mesta, namesto da bi bil ta 
akt podlaga za smotrnejšo in učinkovitejšo organizacijo 
dela in delitev dela. 

Zahtevnost del in nalog po posameznih elementih 
(usposobljenost, odgovornost, pogoji dela in delovne ra- 
zmere) ugotavljajo delavci v organizacijah združenega 
dela v glavnem z analitično metodo, ki jo predvideva tudi 
družbeni dogovor. Uporaba različnih metod, ki med seboj 
po vrednotenju niso usklajene in izhajajo iz različnih me- 
todoloških izhodišč, vpliva na nedosledno vrednotenje del 
in nalog že v izohdišču za enako zahtevane naloge in 
obseg dela. 

Delovno uspešnost za opravljena dela in naloge ugotav- 
ljajo delavci v organizacijah združenega dela po> dokaj 
razčlenjenem sistemu norm in normativov, predvsem za 
proizvodne delavce. Za ostale delavce, ki delajo na admi- 
nistrativno upravnih delih in strokovnih in drugih delih 
izven proizvodnih, so stimulirani predvsem z ocenami, ki 
so zaradi slabo izdelanih meril pogosto tudi subjektivne. 

Za zadnje obdobje je na podlagi ugotovitev ankete zna- 
čilno hitrejše povečevanje osebnih dohodkov proizvodnih 
delavcev, predvsem tistih z najnižjimi osebnimi dohodki. 
To kaže na uresničevanje političnih stališč o boljšem vre- 
dnotenju proizvodnega dela in dela pod težjimi pogoji, 
vendar poteka ta aktivnost preveč kampanjsko; posledica 
je v nekaterih sredinah le v večji uravnilovki med osebnimi 
dohodki. Pri stimulativnejšem vrednotenju ustvarjalnega 
dela, dela uspešnih organizatorjev itd. ni dosežena kakšna 
pomembnejša sprememba. 

III. 
A. Odbor udeležencev dogovora o uresničevanju druž- 

bene usmeritve razporejanja dohodka v letu 1981 ( v širši 
sestavi) je na seji dne 18. 5. 1982 obravnaval Poročilo o 
uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka 
v 1981. letu in v zvezi z volitvami sprejel naslednje sklepe: 

1. Iz predloženega gradiva navaja, da se v zaostrenih 
razmerah, v katerih so poslovale organizacije združenega 
dela s področja gospodarstva, ni uresničila v celoti dogo- 
vorjena politika počasnejše rasti sredstev za osebne do- 
hodke od rasti dohodka. Izvršni sveti občinskih skupščin 
kot udeleženci dogovora bodo skupaj z občinskimi sveti 
Zveze sindikatov in družbenimi pravobranilci samouprav- 
ljanja po zaključnem računu ugotavljali usklajenost rasti 
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sredstev za osebne dohodke z usmeritvami dogovora v 
posameznih temeljnih organizacijah in ugotovili primere 
in razloge za odstopanja od teh usmeritev. 

Izvršni sveti skupščin občin bodo zahtevali od vseh 
temeljnih organizacij in delovnih skupnosti, ki niso upo- 
števale usmeritev dogovora, oceno odgovornosti za 
takšne odločitve in proračun neupravičeno preveč razpo- 
rejenih in izplačanih sredstev za osebne dohodke. Skupaj 
z občinskimi sindikalnimi sveti bodo ugotovili katere te- 
meljne organizacije združenega dela so kršile dogovor in 
pri hujših kršitvah predlagali skupščinam občin sprejem 
začasnih ukrepov družbenega varstva. 

2. Izvršni sveti skupščin občin bodo posebej z družbe- 
nimi pravobranilci samoupravljanja ugotavljali, kako je 
urejena svobodna menjava dela v samoupravnih sporazu- 
mih med delovno skupnostjo in temeljnimi organizacijami, 
saj je kar 31 % teh skupnosti v 1981. letu bila dosežena 
večja stopnja rasti povprečnega osebnega dohodka, kot jo 
je dosegla delovna organizacija. 

3. V 1981. letu sprejeta nova usmeritev, da je porast 
sredstev za osebne dohodke v družbenih dejavnostih 
odvisen od porasta osebnih dohodkov v gospodarstvu 
družbenopolitične skupnosti, od izvršnih svetov skupščin 
občin kot udeležencev dogovora zahteva, da ugotavljajo 
in objavljajo stopnjo rasti razporejenih sredstev za osebne 
dohodke v gospodarstvu občine. Izvršni sveti skupščin 
občin na osnovi objavljene stopnje rasti ugotavljajo, aH so 
jo upoštevale temeljne organizacije združenega dela in 
delovne skupnosti dohodkov v 1981. letu oziroma ali so 
dosegle tudi zadostne dohodke in opravile s programi 
predvideni obseg dela v skladu z določili 35. člena dogo- 
vora. 

4. Po podatkih Službe družbenega knjigovodstva so 
bila po zaključnem računu za 1981. leto izplačila iz sred- 
stev skupne porabe na delavca v SR Sloveniji brez sred- 
stev za prehrano delavcev in stanovanjsko graditev višja 

za 32% od ustreznih izplačil v 1980. letu ter tudi v globalu 
presegajo z dogovorom omejeni porast teh izplačil (18%). 

Udeleženci dogovora, zlasti pa izvršni sveti skupščin 
občin, se bodo zavzeli, da delavci v temeljnih organizaci- 
jah in delovnih skupnostih, ki imajo po zaključnem računu 
za 1981. leto večja izplačila za skupno porabo, kot bi jih 
smeli imeti po usmeritvah dogovora, preveč izplačani zne- 
sek poravnajo v okviru izplačil v 1982. letu. 

Če organizacije združenega dela ne bodo poravnale 
preveč izplačanega zneska sredstev za 1981. leto v 1982. 
letu bo odbor predlagal ukrepe, ki bodo zagotovili izpla- 
čila v dogovorjeni ravni. 

B. Odbor udeležencev družbenega dogovora izpostavlja 
potrebo po temeljiti analizi samoupravnih splošnih aktov, 
ki urejajo delitev po delu in rezultatih dela. Še zlasti je 
treba primerjati usklajenost osnov in meri i v samouprav- 
nih splošnih aktih z usmeritvami družbenega dogovora in 
razdelanih izhodiščih v strokovnih podlagah. Sindikati 
bodo vztrajali, da bo čimveč delavcev v organizacijah 
združenega dela, ki opravljajo dela in naloge v nemate- 
rialni proizvodnji, za svoje delo stimuliranih z merili za 
kakovost, količino in gospodarnost dela. Osnova za to 
aktivnost bodo ustrezne strokovne podlage, ki so jih pri- 
pravile in so jih še dolžne pripraviti delovne skupine udele- 
žencev. 

Stalno spremljanje dopolnjevanja sistema delitve oseb- 
nih dohodkov terja ustrezno strokovno usposobljenost in 
izobraževanje delavcev in drugih, ki se ukvarjajo s temi 
vprašanji. Komisije, ki so jih imenovali samoupravni or- 
gani tega ne morejo opraviti saj se njihovi člani zaradi 
svojih obveznosti ne morejo poglobljeno strokovno ukvar- 
jati z dopolnjevanjem sistema delitve osebnih dohodkov. 
Zato vse prepogosto ostajajo, družbeno sprejete usmeritve 
delitve osebnih dohodkov ie pri načelih ter se prepočasi in 
z velikimi napori uresničujejo. 

I. UVOD 

Skupščina SR Slovenije je na zborih 12. novembra 
1981 obravnavala poročilo, ki ga je predložil odbor 
udeležencev dogovora o uresničevanju družbene 
usmeritve razporejanja dohodka pri oblikovanju 
sredstev za osebne dohodke (po periodičnih obraču- 
nih za I. polletje 1981) in naložila Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije, da skupaj z drugimi udele- 
ženci pbeh dogovorov, t. j. družbenega dogovora o 
skupnih osnovah za oblikovanje in delitev sredstev 
za osebne dohodke in skupno porabo in dogovora o 
uresničevanju družbene usmeritve razporejanja do- 
hodka v letu 1981, pripravi in predloži poročilo po 
zaključnem računu za leto 1981. V poročilu naj bi bile 
ugotovitve o uveljavljanju soodvisnosti osebnih do- 
hodkov od ustvarjenega dohodka in kvalitetnih de- 
javnikov gospodarjenja v skladu z načelom delitve po 
delu in delovnih rezultatih. Poročilu naj bi bil priložen 
tudi pregled organizacij združenega dela, ki so v 
1981. letu kršile dogovor, s predlogi ukrepov izvršnih 
svetov občinskih skupščin. 

Zato so v predloženem poročilu v II. poglavju po- 
datki in ocene o uresničevanju družbene usmeritve 
razporejanja dohodka pri oblikovanju sredstev za 
osebne dohodke v 1981. letu. Delavci v temeljnih 
organizacijah združenega dela uresničujejo te usme- 
ritve pri sprejemanju svojih planskih aktov za tekoče 
leto ter pri razporejanju dohodka ob periodičnih obra- 
čunih in zaključnem računu. 

Družbeni dogovor o skupnih osnovah za oblikova- 
nje in delitev sredstev za osebne dohodke in skupno 
porabo pa vsebuje poleg družbenih usmeritev za 

oblikovanje tudi usmeritve za delitev sredstev za 
osebne dohodke na posameznega delavca glede na 
njegov prispevek k delu in skupaj dosežene rezultate. 
Delavci v temeljnih organizacijah uporabljajo te 
usmeritve pri dopolnjevanju svojih sistemov delitve 
osebnih dohodkov v samoupravnih splošnih aktih. 
Zato je v III. poglavju poročila posebej prikazano, 
kako so se uresničevale naloge za katere so se 
zavezali udeleženci sistemskega družbenega dogo- 
vora o skupnih osnovah za oblikovanje in delitev 
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo. 

II. RAZPOREJANJE DOHODKA, ČISTEGA 
DOHODKA IN OBLI KOVANJE SREDSTEV 
ZA OSEBNE DOHODKE V MATERIALNI 
IN NEMATERIALNI PROIZVODNJI V1981. LETU 

1. Globalna ocena uresničitve gospodarskega 
razvoja in razmerij pri razporejanju dohodka 

Z družbenim planom SR Slovenije za obdobje od 1981. do 
1985. leta in dogovorom o temeljih družbenega plana je bila 
sprejeta usmeritev za tako razporejanje dohodka, da bi zago- 
tovila povečanje deleža sredstev organizacij združenega dela 
za izboljšanje in razširitev materialne osnove dela, zato pa bi 
sredstva za osebne dohodke in skupno porabo v temeljnih 
organizacijah združenega dela ter za zadovoljevanje skupnih 
in splošnih družbenih potreb naraščala za 10% počasneje od 
realne rasti dohodka. Realni osebni dohodki na delavca bi 
naraščali v skladu z rastjo produktivnosti. 

V okviru materialnih možnosti so v resoluciji o družbenoe- 
konomski politiki in razvoju SR Slovenije v 1981. letu postav- 
ljene kot prednostne naloge: 
- zagotovitev skladnejših odnosov v deviznobilančnem in 
plačilnobilančnem položaju republike s povečanjem izvoza 
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blag§ in storitev, kar naj bi najbolj spodbudilo rast v 1981. 
letu; 
- povečevanje proizvodnje in drugih dejavnosti ter dohodka 
predvsem z učinkovitejšo izrabo obstoječih kadrovskih, mate- 
rialnih, finančnih in drugih zmogljivosti; 
- skladnejša razmerja v blagovno denarnih odnosih in poča- 
snejša rast cen kot v 1980. letu; 
- krepitev deleža sredstev za razširitev materialne osnove 
dela v doseženem dohodku in oblikovanje vseh vrst porabe 
pod rastjo dohodka. 

Po usmeritvah resolucije morajo sredstva za osebne do- 
hodke naraščati za 5% počasneje od rasti dohodka. Raven in 
rast osebnih dohodkov v posameznih organizacijah združe- 
nega dela naj bi se razlikovala glede na doseženo rast do- 
hodka, odvisno od prispevka živega dela ter rezultatov pri 
upravljanju in gospodarjenju z družbenimi sredstvi. Višjo rast 
osebnih dohodkov naj dosežejo v tistih organizacijah združe- 
nega dela, kjer bodo nadpovprečno povečali delovno storil- 
nost, merjeno s fizičnimi kazalniki, in se bo odrazila tudi v 
nadpovprečnem povečanju dohodka, in v tistih organizacijah 
združenega dela, kjer bodo več izvažali. 

Sredstva za osebne dohodke delavcev v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela družbenih dejavnosti bodo rasla največ 
do rasti sredstev za osebne dohodke v materialni proizvodnji. 

Sredstva za osebne dohodke v državni upravi, bankah in 
zavarovalnicah, trgovini na debelo ter delovnih skupnostih 
skupnih služb organizacij združenega dela, samoupravnih 
interesnih skupnostih in drugih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih naj zaostajajo za rastjo sredstev za osebne 
dohodke v materialni proizvodnji. 

Realni osebni dohodki na zaposlenega v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela materialne proizvodnje in družbenih 
dejavnosti naj v globalu ohranijo raven iz 1980. leta. Osebni 
dohodki delavcev v drugih organizacijah in skupnostih kakor 
tudi osebni dohodki delavcev v delovnih skupnostih in delav- 
cev, ki opravljajo režijska dela, naj rastejo počasneje od 
osebnih dohodkov v materialni proizvodnji in ne bodo prese- 
gli realne ravni iz 1980. leta. 

Doseženi so bili naslednji rezultati: 
Stopnje Resolucija 

rasti v % 1981 
Doseženo 

1981 
Druž.plan 
1981-85 

Dohodek (družbeni proizvod) 
- realni 
- nominalni 
Zaposlenost 
Industrijska proizvodnja 
Produktivnost v gospodarstvu 
Izvoz (nominalno)'blaga 
Sredstva za osebne dohodke 
- realno 
nominalno 
Sredstva za akumulacijo ® 
- nominalno 
Osebni dohodek na zaposlenega 
- realni 
- nominalni 
Cene industrijskih izdelkov pri 
proizvajalcih 
Cene nadrobno * 
Cene življenjskih stroškov 

3.5 
22,5 (35)1 

1,8 
3.6 
1,8 

18,8 

3,1 

1,3 

2,5 
32,5 

»1.2 
2,5 

1,3 
22,1 

21,4 (33) 

0 
20 (32) 

(20)2 

0.5 

9,7 
1,9 
0,0 

22,9 

32,6 

43,4 

- 8,8 
31,0 

42.5 
45,1 
42.6 

Podatki o najpomembnejših predvidenih in doseženih re- 
zultatih in gospodarskih razmerah v 1981. letu kažejo: 

1. Dosežena »je bila ena poglavitnih usmeritev gospodar- 
skega razvoja, in to na področju gospodarskih odnosov s 
tujino. Izredno zahtevne naloge pri uresničevanju plačilnobi- 
lančnega položaja SR Slovenije v enotni plačilni bilanci Jugo- 

1. stopnje v oklepajih so stopnje, ki jih je predvidel Zavod SRS za družbeno 
planiranje v juniju 1981 v svoji analizi; 

2. nižja rast kot v 1980. letu (dosežene stopnje v 1980. letu so bile: za cene 
industrijskih izdelkov pri proizvajalcih 23,3; cene na drobno 30,9; cene življenj- 
skih stroškov 29,8). 

slavije je slovensko združeno delo uspelo izpolniti, če tudi 
težko. Izvoz blaga se je povečal za 22,9%, uvoz za 7,9%, 
pokritje uvoza z izvozom pa je 85%. 

2 Ni bila dosežena predvidena 2,5%. stopnja povečanja 
proizvodnje in realnega dohodka, ampak je bila dosežena le 
0,5% stopnja rasti; na pogoje poslovanja v tem letu so vplivale 
zaostrene razmere pri preskrbi s surovinami, reprodukcijskim 
materialom in rezervnimi deli. Na slabo oskrbljenost proi- 
zvodnje s surovinami so vplivale tudi uvozne omejitve, da je 
bila večkrat zaustavljena proizvodnja. 

3. Dosežena je bila izjemno visoka stopnja inflacije, in to še 
enkrat večja, kot je bila predvidena v bilančnih postavkah 
sprejete resolucije za leto 1981. Dosežene stopnje porasta 
cen industrijskih proizvajalcev za 42,5% in cen življenjskih 
potrebščin za 42,6% kažejo neuspešno izvajanje politike cen, 
ki je razvrednotilo druge gospodarske dosežke. Na rast infla- 
cije so poleg zmanjšane intenzivnosti gospodarjenja in neza- 
dostno izkoriščenih kapacitet vplivale tudi pogoste spre- 
membe deviznih tečajev in nesorazmerja cen. Izjemno visoka 
rast cen vsekakor ni bila v celoti ekonomsko upravičena, saj 
so nastala mnoga nesorazmerja, ki so povzročala, da so 
mnogi zahtevali zviševanje cen tudi v 1982. letu. 

4. Težavne gospodarske razmere so tudi povzročiie, da ni 
bila uresničena predvidena rast zaposlenosti, prav tako ni bila 
uresničena usmeritev, naj ohranijo realni osebni dohodki na 
zaposjenega raven iz leta 1980. Znižanje realnih osebnih 
dohodkov (za 8,8%) je vplivalo tudi na razmerja v razporejanju 
dohodka zaradi upoštevanja socialnih ne pa ekonomskih 
osnov pri oblikovanju in delitvi sredstev za osebne dohodke. 
Delavcem v gospodarstvu se je kupna moč osebnih dohodkov 
zmanjšala za 8,1% v družbenih dejavnostih pa za 11,9%. 

V takih razmerah doseženi finančni rezultati organizacij 
združenega dela in dosežena razmerja v razporeditvi dohodka 
v letu 1981 kažejo: 

1. Celotni prihodek se je povečal za 3/\4%, kar ne dosega 
povečanja cen proizvajalcev (42,5%); edpn od vzrokov za 
neskladje med obema stopnjama naj bi bil tudi v povečanem 
deležu izvoza, ki praviloma ne prinaša enakih finančnih učin- 
kov kot prodaja na domačem trgu. 

2. Dohodek se je povečal za 32,5%, kar je manj od načrtova- 
nega (35%). Nižja rast dohodka ni samo posledica nižje rasti 
celotnega prihodka, ampak tudi višie rasti porabljenih sred- 
stev (39%). 

Porabljena sredstva so se povečala na račun razširitve 
vštevanja nekaterih stroškov med porabljena sredstva v 1981. 
letu in tudi višjih stroškov za porabljene surovine in material 
ter nabavno vrednost prodanega blaga. 

3. Nesorazmerje v rasti cen surovin oziroma reprodukcij- 
skega materiala in rasti cen končnih izdelkov, ki ga zaostru- 
jejo še povečani stroški energije in transportnih storitev, je 
eden od vzrokov za bistveno povečani znesek izgub v 1981. 
letu. 156 organizacij združenega dela je imelo 4.400 milijonov 
din izgube, kar je za 94,7% več kot prejšnje leto. Znesek 
nekrite izgube je 3.611 milijonov din ali 116,6% več od nekrite 
izgube 1980. leta, izkazalo pa jo je 81 organizacij združenega 
dela s 17.814 zaposlenimi delavci. Posebej bi bilo treba ugo- 
toviti, v kolikšni meri vplivajo na izkazano izgubo izdatki za 
prehrano delavcev v materialni proizvodnji, ki so se v 1981. 
letu začeli vštevati med porabljena sredstva in so znašali 
3.421 milijonov din. 

4. V primerjavi z načrtovano rastjo za 1981. leto te rasti ni 
dosegel niti dohodek niti sredstva za osebne dohodke niti 
sredstva za akumulacijo. Ob upoštevanju rasti cen so se 
spremenile tudi v začetku leta postavljene bilance k resoluciji, 
ki so načrtovale povečanje dohodka za 35%, sredstev za 
osebne dohodke za 5% manj od rasti dohodka in povečanje 
sredstev za akumulacijo za okrog 60%. Dohodek se je povečal 
za 32,5%, razporejena sredstva za osebne dohodke za 32,6%, 
sredstva za akumulacijo pa za 43,4%. Razporejena sredstva 
za osebne dohodke v organizacijah združenega dela nemate- 
rialne proizvodnje so nižja za 3 indeksne točke od rasti razpo- 
rejenih sredstev za osebne dohodke v gospodarstvu. 

V globalu je bila uresničena usmeritev, naj se sredstva za 
materialno osnovo dela hitreje povečujejo kot dohodek. Pre- 
sežena je bila usmeritev razporejanja sredstev za osebne 
dohodke, katerih porast je višji, namesto da bi zaostajal 5% za 
rastjo dohodka. Četudi sredstva za akumulacijo niso bila 
dosežena v načrtovanem obsegu, so vsaj ohranila realno 
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vrednost, kar ne velja za razporejena sredstva za osebne 
dohodke. 

Za ocenjevanje doseženih razmerij v razporeditvi dohodka v 
1981. letu je pomembno, da je bila v organizacijah združe- 
nega dela v I. polletju za 8% počasnejša rast sredstev za 
osebne dohodke za rastjo dohodka, v prvih devetih mesecih 
pa je bilo doseženo 5,9% zaostajanja za rastjo dohodka 
(34%). V zadnjem četrtletju se je porušilo prej vzpostavljeno 
razmerje med rastjo dohodka in sredstvi za osebne dohodke 
zaradi porasta osebnih dohodkov, ki je bil v večji meri odvisen 
od porasta cen življenjskih potrebščin kot od doseženih de- 
lovnih rezultatov. Na porušenje tega razmerja je posredno 
vplival tudi izpad dohodka, -saj se je zmanjšala med letom 
dosežena stopnja rasti ob koncu leta, eden izmed razlogov je 
tudi omejevanje naraščanja cen. 

2. Uresničevanje družbene usmeritve 
razporejanja dohodka v organizacijah 
združenega dela materialne in nematerialne 
proizvodnje v 1981. letu 

Namen vsakoletnega dogovora o uresničevanju družbene 
usmeritve razporejanja dohodka je, da se z njim konkretizirajo 
načela, sprejeta v resoluciji o družbenoekonomski politiki za 
področje razporejanja dohodka pri oblikovanju sredstev za 
osebne dohodke. Dogovor je torej izvedbeni dokument vsa- 
koletne resolucije in nalaga obveznosti udeležencem: Izvrš- 
nemu svetli Skupščine SR Slovenije, izvršnim svetom skup- 
ščin občin, Republiškemu svetu Zveze sindikatov Slovenije, 
Gospodarski zbornici Slovenije in službi družbenega knjigo- 
vodstva v SR Sloveniji. Udeleženci morajo s svojo aktivnostjo 
prispevati, da bodo delavci v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela svoje letne plane uskladili z usmeritvami tega 
dogovora. Ko delavci sprejmejo svoje plane na zboru delav- 
cev, sprejmejo tudi obveznost, da bodo uresničili svoje plan- 
ske naloge. Zlasti izvršni sveti skupščin občin kot udeleženci 
dogovora imajo pregled nad plani razporejanja dohodka v 
organizacijah združenega dela. S tem lahko ob odstopanjih 
vplivajo na to, da bodo delavci upoštevali stabilizacijske 
usmeritve tudi pri razporejanju dohodka ob periodičnih obra- 
čunih in zaključnem računu. 

A. Uresničevanje družbenih usmeritev v 
materialni proizvodnji 

Dogovor je za planiranje in odločanje o razporejanju do- 
hodka pri oblikovanju sredstev za osebne dohodke v mate- 
rialni proizvodnji tudi za 1981. leto uveljavljal selektivni način, 
tako da je bilo zaostajanje rasti sredstev za osebne dohodke 
za rastjo dohodka odvisno od: 

- rasti dohodka, s tem da sorazmerno manj zaostajajo 
sredstva za osebne dohodke v organizacijah, kjer je nizka rast 
dohodka, bolj pa tam, kjer dohodek narašča z nadpovprečno 
dinamiko; 

- prispevka, ki ga delavci s svojim živim in minulim delom 
dajo k ustvarjanju dohodka (kazalniki produktivnosti, učinko- 
vitosti pri upravljanju z družbenimi sredstvi itd.); 

- izvoznih prizadevanj organizacije združenega dela, tako 
da je v okviru dohodkovnih možnosti omogočena nekoliko 
hitrejša rast sredstev za osebne dohodke v tistih organizaci- 
jah, ki so izvoznice oziroma bodo bistveno povečale svoj izvoz 
blaga in storitev; 

- že doseženih odnosov v razporejanju dohodka. 
V dogovor so vgrajeni nekateri elementi socialne politike in 

solidarnosti. Tako je na primer predvideno, da lahko temeljne 
organizacije, ki ne bodo dosegle ravni dohodka iz 1980. leta, 
povečajo sredstva za osebne dohodke do 20 odstotkov, če to 
dovoljuje doseženi dohodek. 

Ukrepom ekonomske politike so ponekod očitali, da teme- 
ljijo na trenutnih razmerah in tako sorazmerno bolj prizade- 
nejo tiste organizacije, ki so že prej dobro gospodarile in 
smotrno razporejale dohodek. Zato so bili v dogovoru za 
1981. leto bolj poudarjeni v minulih letih doseženi odnosi v 
razporejanju dohodka; možnosti manjšega zaostajanja rasti 
sredstev za osebne dohodke so imele tiste organizacije, ki so 
v 1979. in 1980. letu v strukturi razporejanja dohodka dosegle 
bistveno ugodnejše rezultate, kot so bili doseženi v ustrezni 
podskupini dejavnosti, in obratno, zaostajanje naj bo večje 

tam, kjer so bila dosežena razmerja bistveno manj ugodna. 
Vse navedene usmeritve so v dogovoru razčlenjene v obliki 

lestvic in z zahtevo, da določijo delavci v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela svoj prispevek na podlagi živega in 
minulega dela pri načrtovanju in odločanju o razporejanju 
dohodka in čistega dohodka s pomočjo izbranih kazalnikov 
za določanje kvalitativnih in kvantitativnih rezultatov. Za uve- 
ljavljanje kvalitetnih dejavnikov gospodarjenja pa z dogovo- 
rom ni bilo mogoče določiti sorazmerja pri oblikovanju sred- 
stev za osebne dohodke, ker imajo posamezne organizacije 
združenega dela različno strukturo družbenih sredstev in 
doseženo raven produktivnosti, ker je vpliv boljšega in racio- 
nalnega dela na zmanjšanje porabe surovin in poslovnih 
stroškov zelo različen ipd. 

Podatek o ravni doseženega dohodka in njegovem porastu 
kaže finančne možnosti, vedno pa ne tudi prispevkov delav- 
cev in rezultatov, ki so jih dosegli z delom. Za oceno tega 
prispevka in rezultatov, doseženih z delom, so potrebni kazal- 
niki, ki jih zahteva tudi dogovor. Zato izvajanja usmeritev 
dogovora pri posameznih organizacijah združenega dela ni 
možno ugotavljati le z izračunom sredstev za osebne do- 
hodke po obrazcu oziroma po lestvici, ki ureja zaostajanje 
rasti sredstev za osebne dohodke za rastjo dohodka (pri 
porastu dohodka od 30 do 40% je zaostajanje rasti sredstev 
za osebne dohodke 5%; pri porastu dohodka za 50% je 
zaostajanje sredstev za osebne dohodke že 20%) in z upošte- 
vanjem stimulacij za izvoz, kot to dokazujejo podatki, izraču- 
nani po sprejeti metodologiji. Ti podatki, ki jih izračunava 
Služba družbenega knjigovodstva, so le opora in opozorilo za 
podrobnejšo analizo razporejanja v posamezni temeljni orga- 
nizaciji združenega dela in delovni skupnosti. Zato bodo 
lahko izvršni sveti skupščin občin skupaj z občinskimi sveti 
Zveze sindikatov Slovenije po proučitvi vpliva kvalitetnih de- 
javnikov gospodarjenja po izbranih kazalnikih v posameznih 
temeljnih organizacijah združenega dela ocenili, ali so pri 
oblikovanju sredstev za osebne dohodke upoštevali usmeri- 
tve resolucije in dogovora oziroma, katere temeljne organiza- 
cije združenega dela so upravičeno presegle po merilih dogo- 
vora izračunana sredstva za osebne dohodke, katere temeljne 
organizacije pa so kršiteljice usmeritev resolucije in dogo- 
vora. 

1. Doseženi rezultati dela delavcev in poslovanja temelj- 
nih organizacij ter razmerja pri oblikovanju sredstev za 
osebne dohodke 

Dogovor navaja kazalnike, s katerimi naj delavci v organiza- 
cijah združenega dela ugotavljajo prispevek združenih delav- 
cev na podlagi živega in minulega dela. 

Za gospodarstvo SR Slovenije kažejo pomembnejši kazal- 
niki, da so se rezultati gospodarjenja v težjih razmerah poslo- 
vanja v letu 1981 v primerjavi s prejšnjim letom poslabšali. 
PRODUKTIVNOST 1980 1981 
(porast realnega dohodka na zaposlenega) 0,6% 0,0% 

Nedoseganje načrtovane rasti proizvodnje in produktivno- 
sti dela (1,8%) je hkrati z doseženo inflacijsko stopnjo (preko 
40%) povzročilo, da nismo uresničili predvidenih stabilizacij- 
skih ciljev. 

Politika delitve osebnih dohodkov po delu pa pogojuje 
doseganje dogovorjene inflacijske stopnje. Dosežena inflacija 
praviloma razvrednoti delo in njegove rezultate, ki so temelj 
družbenoekonomskega in materialnega položaja delavcev. 
EKONOMIČNOST 1980 1981 
(celotni prihodek v primerjavi s porabljenimi sredstvi) 

131,0 din 129,6 din 
Na enoto porabljenih sredstev je gospodarstvo realiziralo 

manj celotnega prihodka. V letu 1981 na 100 din porabljenih 
sredstev 130 din, v letu 1980 pa 131 celotnega prihodka. 
Izkazano je hitrejše povečanje vrednosti porabljenih surovin 
in materiala ter drugih poslovnih stroškov. 

Obvladovanje vseh vrst materialnih stroškov predstavlja v 
vseh usmeritvah, ki se nanašajo na stabilizacijska prizadeva- 
nja najvažnejšo nalogo za združeno dolo. Sicer pa je povzro- 
čilo samo vštevanje regresa za prehrano med materialne 
stoške, da izkazuje dohodek za 1,5 odstotne točke nižjo 
stopnjo rasti. 
RENTABILNOST 1980 1981 
(dohodek v primerjavi s povprečno uporabljenimi poslovnimi 
sredstvi) 33,9 din 33,2 din 
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Uporabljena poslovna sredstva niso dala več sorazmernega 
dela dohodka. Na enoto uporabljenih poslovnih sredstev (100 
din vrednosti) smo prigospodarili 33,2 din dohodka, kar je 
manj kot leta 1980. 

Stopnja akumulativne sposobnosti izračunana iz razmerja 
obsega sredstev za akumulacijo in povprečno uporabljenih 

GOSPODARSTVO 
Industrija in rudarstvo 
Kmetijstvo in ribištvo 
Gozdarstvo 
Vodno gospodarstvo 
Gradbeništvo 
Promet in zveze 
Trgovina 
Gostinstvo in turizem 
Obrt in osebne storitve 

poslovnih sredstev pa se je povečala od 6 na 7%. 
Tako kot gospodarstvo SR Slovenije ni doseglo predvidene 

stopnje produktivnosti ter je zmanjšalo ekonomičnost in ren- 
tabilnost poslovanja pa tudi kupno moč osebnih dohodkov v 
primerjavi s prejšnim letom, kažejo tudi posamezna področja 
gospodarstva v glavnem neugodne rezultate: 

Stopnje v odstotkih 
Dohodek na Razporejena Realni osebni 

zaposlenega sredstva za dohodki 
osebne dohodke 
na zaposlenega 

1 
33 
34 
38 
54 
26 
30 
32 
28 
24 
28 

33 
34 
35 
40 
29 
33 
32 
29 
30 
31 

-8,1 
-7,3 

-16,5 
-1.1 
-7,4 
-8,7 
-8,2 

-10,0 
-9,8 
-9.3 

Produk- 
tivnost 

0,0 
1.4 

-2,0 
13,8 
0,5 

-6,6 
-0,1 

0,2 
-4,3 

0,9 

Ekono- 
mičnost 

Renta- 
bilnost 

-2 
-1 
-3 
-6 
-6 
-2 
-4 
-1 
-3 

-3 
-2 
-1 
10 
-8 
-5 

0 
-4 
-3 
-2 

V nobenem področju gospodarstva niso ohranili osebni 
dohodki kupno moč preteklega leta. Ta se je najmanj zmanj- 
šala v gozdarstvu (za 1%) kljub povečani produktivnosti za 
13,8%. 

Analiza gospodarskih razmer v letu 1981 bi še v večji meri 
kot doslej potrdila vpliv rasti cen na dosežene finančne rezul- 
tate. Razlika v doseženi rasti cen proizvajalcev med industrij- 
skimi panogami je znašala več kot 60 odstotnih točk, saj so se 
cene v elektrogospodarstvu povečale za 80%, cene proizva- 
jalcev usnja in obutve pa le za 17%. Tako je stopnja rasti cen 
pogojevala praviloma tudi porast celotnega prihodka in do- 
hodka, medtem ko povečanje ali zmanjšanje proizvodnje in 
produktivnosti dela na povečanje ali zmanjšanje dohodka 
pomembneje ne vplivata. S tem pa zgublja dohodek na po- 
menu kot družbenoekonomska kategorija, ki naj predstavlja 
družbeno produktivnost in najpomembnejši kazalnik za dose- 
žene rezultate dela in poslovanja. 

Prav tako se povečanje izvoza blaga in storitev ni odrazilo 
kot osnovni spodbujevalec rasti, ampak ravno nasprotno: 
izvoz na konvertibilno področje v letu 1981 za organizacije 
združenega dela zaradi visoke stopnje domače inflacije ni bil 
dohodkovno motiviran. Velik razkorak v domačih in izvoznih 
cenah niso nadomestile izvoznikom vse dodatne stimulacije 
in olajšave. Po nekaterih ocenah bi dosegli v gospodarstvu 
SR Slovenije do 2 odstotni točki večji porast dohodka, če bi 
obračunali izvoz po domačih cenah. To pa bi zagotovilo tudi 
po dogovoru večja sredstva za osebne dohodke kot pa po- 
sebna stimulacija za izvoz, ki je omogočala za največ 3 od- 
stotne točke povečana sredstva za osebne dohodke pri visoki 

Rast dohodka Organizacije združenega Doseženi 
dela dohodek 

struktura 
število struktura 

a 1 2 3 
Do 0 . 259 7,0 ŠJ 
Od 1 do 20 802 21,5 17,4 20.0 
Od 21 do 29 630 16,9 16,0 24,7 
Od 30 do 40 822 22,1, 23,5 33,7 
Od 41 do 50 467 12,5 14,0 39,8 
Od 51 dalje 745 20,0 23,9 

udeležbi izvoza v celotnem dohodku in povečanju te udeležbe 
za več kot 10 odstotnih točk. 

Če ne upoštevamo vpliva kvalitativnih dejavnikov, kažejo 
podatki Službe družbenega knjigovodstva, izračunani po 
sprejeti metodologiji za spremljanje izvajanja dogovora, da bi 
pri porastu dohodka za 32,5% sredstva za osebne dohodke 
lahko porasla za 30,8%, če bi zaostajala 5% za rastjo do- 
hodka. Izračunani podatek po vseh temeljnih organizacijah 
združenega dela ob upoštevanju stimulacije za izvoz pa kaže, 
da bi se smela povečati sredstva za osebne dohodke za 
29,99%. V prvem primeru je dosežena stopnja rasti sredstev 
za osebne dohodke 32,6%, previsoka za 1,8 odstotne točke, ta 
presežek znaša 1.659 milijonov din. V drugem primeru je 
stopnja rasti sredstev za osebne dohodke previsoka za 2,6 
odstotnih točk, kar pomeni da so sredstva za osebne dohodke 
presežena za 2.393 milijonov din. Če bi bilo v gospodarstvu 
SR Slovenije doseženo 5% zaostajanje rasti sredstev za 
osebne dohodke za dohodkom, bi se povečala sredstva za 
akumulacijo za 48,2% in ne za 43,4%, kot je bilo uresničeno. 
Če bi vse temeljne organizacije združenega dela upoštevale 
pri oblikovanju sredstev za osebne dohodke kvantificirane 
usmeritve v dogovoru, bi povečale sredstva za akumulacijo za 
50% in ne za 43,4%, kot je bilo uresničeno. 

Služba družbenega knjigovodstva je za oceno z dogovorom 
predpisane usmeritve pripravila pregled uresničevanja dogo- 
vora pri različnih rasteh doseženega dohodka v organizacijah 
združenega dela s področja gospodarstva (brez trgovine na 
debelo in zunanje trgovine): 

v odstotkih 
Rast sredstev Organizacije združenega dela, kjer 

za osebne dohodkepresegajo sredstva za osebne dohodke rast 
osebnih dohodkov po dogovoru 

po dogovoru dejanska steviio % oa vsen 
4 5 6 7 

20.0 16,3 109 42,1 
23,6 486 60,6 
28.6 404 64,1 
34.7 400 48,7 
37,9 194 41,5 
41.1 44,5 413 55,4 

Skupaj gospodarstvo (brez 
trgovine na debelo in zunanje 
trgovine)  3.725 100,0 100,0 30,2 32,8 2006 53,9 

Pregled kaže, da je v 54% vseh organizacij združenega dela 
po zaključnem računu za 1981. leto večji porast sredstev za 
osebne dohodke, kot je možen po dogovoru. 

Pomembno je, da organizacije združenega dela, ki niso 
dosagis ravni dohodka iz 1980. leta, niso povečale sredstev za 

osebne dohodke do 20%, kot jim je dovoljeval dogovor, 
temveč je bila dejanska rast nižja (16,3%). 

Usklajenost z dogovorom izkazujejo le organizacije združe- 
nega dela, ki so v razredu rasti dohodka od 40 do 50%. Te so 
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ustvarile 14% doseženega dohodka v gospodarstvu Slovenije. 
Od 54% organizacij, ki izkazujejo presežek dejanske rasti 

sredstev za osebne dohodke nad rastjo po dogovoru, je pre- 
seglo 27% organizacij porast sredstev za osebne dohodke do 

5%, 14,5 organizacij za 5 do 10% in 12,4% organizacij nad 
10%. 

Po skupinah organizacij združenega dela glede na dose- 
žene stopnje rasti dohodka so ti odstotki naslednji: 

Rast dohodka v % Organizacije združenega dela, ki izkazujejo presežena sredstva za osebne dohodke po dogovoru  
Število Odstotek od vseh do 3% od 3 do 5% od 5 do 10% nad 10% 

v odstotkih do skupnega števila 

Gospodarstvo 2.006 53,9 18,5 8,5 14,5 12,4 

do 0 
od 1do 20 
od 21 do 29 
od 30 do 40 
od 41 do 50 
od 51 dalje 

109 
486 
404 
400 
195 
413 

42,1 
60.6 
64,1 
48.7 
41,5 
55,4 

12,0 
18,5 
19,7 
21,9 
20.3 
14,9 

4.2 
9.0 

11,3 
9,9 
7.1 
6.3 

10,8 
19.5 
20,3 
11.6 
8,6 

12.5 

15,1 
13.6 
12,8 
5,3 
5,5 

21.7 

Ocenjujemo, da se bo za precejšnje število organizacij, ki 
izkazujejo manjša preseganja rasti sredstev za osebne do- 
hodke ugotovilo upravičene razloge za ta preseganja zaradi n. 
pr. usklajevanja na ravni delovne organizacije ali pa zaradi 
doseženih ugodnejših razmerij v delitvi dohodka v preteklem 
letu, ki omogočajo po dogovoru zmanjšanje zaostajanja rasti 
sredstev za osebne dohodke za nadaljnji 2 odstotni točki. Med 
temeljnimi organizacijami, ki izkazujejo presežena sredstva 
za osebne dohodke in so možni kršilci dogovora je v gospo- 
darstvu SR Slovenije 14% takih, ki izkazujejo večji osebni 
dohodek in manjši dohodek na zaposlenega kot skupina, ki ji 
po svoji dejavnosti pripadajo. 

Glede na usmeritve dogovora, ki zahtevajo večje zaostaja- 
nje rasti sredstev za osebne dohodke pri večji stopnji rasti 
dohodka, je značilna največja neusklajenost rasti sredstev za 
osebne dohodke z dogovorom pri organizacijah združenega 
dela, ki so dosegle nad 50% rast dohodka. Takih organizacij 
je 20% od vseh, ki so dosegle 24% vsega doseženega do- 
hodka v gospodarstvu SR Slovenije. Za organizacije v tej 
skupini je značilno, da jih je relativno največ (22% od vseh) 
preseglo razporejena sredstva za osebne dohodke nad 10%, 
kot bi jih lahko po merilih dogovora. 

Za organizacije združenega dela iz dejavnosti trgovine na 
debelo in zunanje trgovine (9. člen) je dogovor določal, da 
morajo zagotoviti večje zaostajanje rasti sredstev za osebne 
dohodke za rastjo dohodka kot vse druge temeljne organiza- 
cije združenega dela. Od 277 trgovinskih organizacij združe- 
nega dela je bila v 160 organizacijah združenega dela, tj. 58% 
vseh, večja rast sredstev za osebne dohodke, kot je možna po 
merilih dogovora, od teh je bil v 30% organizacij trgovine na 
debelo in zunanje trgovine presežek nad 10%. 

Odstotek rasti sredstev za osebne dohodke po dogovoru je 
bil glede na doseženo rast dohodka v gospodarstvu 29,9%, 
medtem ko je bila dejanska dosežena rast sredstev za osebne 
dohodke 32,6%. Odstotek rasti po dogovoru že upošteva 
poleg globalnih stopenj delovnih rezultatov in gospodarjenja 
tudi usmeritev, ki predpostavlja relativno nižjo rast osebnih 
dohodkov pri hitrejši rasti dohodka ter relativno nižjo rast 
osebnih dohodkov pri doseženi višji ravni osebnih dohodkov 
od povprečje v 1980. letu in stimulacijo za povečani izvoz. 

Uresničevanje določil dogovora po posameznih področjih 
gospodarstva kaže primerjava med odstotkom rasti sredstev 
za osebne dohodke po dogovoru in doseženim odstotkom 
rasti sredstev za osebne dohodke: 

Odstotek 
rasti dohodka rasti sredstev za osebne dohodke 

dejanski po dogovoru 

Razlika v odstotnih 
točkah (2-3) 

1 

GOSPODARSTVO 
Industrija in rudarstvo 
Kmetijstvo in ribištvo 
Gozdarstvo 
Vodno gospodarstvo 
Gradbeništvo 
Promet in zveze 
Trgovina 
Gostinstvo in turizem 
Obrt in osebne storitve 
Stanovanjsko-komunalna dejavnost 
Finančne in druge poslovne storitve 

32.5 
34.6 
40,8 
51.8 
23,4 
25.9 
33,6 
28,9 
25,9 
29.6 
27,1 
30.7 

32.6 
34.0 
37.1 
38,0 
26.7 
28,9 
32,6 
29,9 
31,6 
31.8 
30,4 
32.9 

29,99 
31,6 
32,9 
37,2 
28.1 
27.0 
31,9 
26.2 
26,6 
28,6 
27.1 
28,4 

+2,6 
+2,4 
+4,2 
+0,8 
-1.4 
+ 1,9 
+0,7 
+3,7 
+5,0 
+3,2 
+3,3 
+4,5 

Med enajstimi področji gospodarstva so razlike med dose- 
ženo stopnjo in stopnjo rasti sredstev za osebne dohodke po 
dogovoru temvečje, čim nižji je izkazan porast dohodka. Iz- 
jemi sta le kmetijstvo, ki je najbolj povečalo sredstva za- 
osebne dohodke in gozdarstvo, ki ob visoki rasti sredstev za 
osebne dohodke izkazujeta tudi visoko rast dohodka. Vodno 
gospodarstvo pa dosega najnižjo rast dohodka in edino ni 
doseglo dovoljene ravni sredstev za osebne dohodke. 

Da doseženi porast dohodka ni že tudi kazalnik večjega 
prispevka delavcev, je razvidno iz pregleda, da so na splošno 
delavci v združenem delu povečevali razporejena sredstva za 
osebne dohodka (razen v kmetijstvu in gozdarstvu) z dokaj 
poenotenimi stopnjami rasti, predvsem pa niso upoštevali 
dosežene stopnje rasti dohodka, če je bila nizka. 

Udeleženci so z usmeritvami dogovora hoteli doseči, da 
imajo pozitivni in negativni učinki poslovanja temeljnih orga- 

nizacij združenega dela gospodarstva večji vpliv na oblikova- 
nje sredstev za osebne dohodke. 

Izkazane poenotene stopnje rasti osebnih dohodkov brez 
ozira na bistvene razlike v finančnih rezultatih poslovanja, 
kažejo da postajajo osebni dohodki vse bolj neodvisna kate- 
gorija socialnega značaja. Dosežene poenotene stopnje po- 
večanja osebnih dohodkov so v veliki meri pogojene v visoki 
stopnji rasti življenjskih stroškov. 

Podatki Službe družbenega knjigovodstva o globalnem 
uresničevanju usmeritev dogovora po občinah kažejo, da je 
bilo v polovici vseh občin doseženo usklajeno razmerje v 
gospodarstvu med rastjo sredstev za osebne dohodke in 
rastjo doseženega dohodka. 

V posameznih občinah pa izkazujejo zelo različen porast 
dohodka. Najvišja stopnja rasti dohodka je v občini Trebnje 
(54,6%) ter najnižja v občini Velenje (21,8%), medtem ko je 
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najvišja stopnja rasti sredstev za osebne dohodke v občini 
Ormož (48,1%) ter najnižja (26,3%) v občini Cerknica. 

Pri teh stopnjah je treba upoštevati, da vsaka reorganizacija 
v okviru gospodarskih temeljnih organizacij združenega dela 
vpliva na izkazane stopnje rasti. To upoštevajo izvršni sveti 
skupščin občin, ko analizirajo gospodarska gibanja. 

2. Uresničevanje družbenih usmeritev v okviru samou- 
pravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje 

Delavci temeljnih organizacij združenega dela gospodar- 
skih dejavnosti posebnega družbenega pomena (energetika, 
železniško, luško in cestno gospodarstvo, PTT, komunalno 
gospodarstvo itd.) morajo po dogovoru skrbeti, da se izvajalci 
in uporabniki v samoupravnih interesnih skupnostih dogovo- 
rijo o uporabi usmeritev dogovora pri določitvi osnov in meril 
za razporejanje dohodka in oblikovanje sredstev za osebne 
dohodke v organizacijah združenega dela izvajalcev. Pri tem 
morajo zagotavljati taka razmerja razporejanja dohodka, da 
njihova sredstva za osebne dohodke naraščajo največ do 
ravni porasta sredstev za osebne dohodke delavcev v gospo- 
darstvu SR Slovenije, če dosegajo načrtovane oziroma v sa- 
moupravnih interesnih skupnostih dogovorjene rezultate. 

Gibanje osebnih dohodkov izvajalcev v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih materialne proizvodnje je razvidno iz na- 
slednjega pregleda: 

Nazivi 
dejavnosti 

Število Število 
organizacij delavcev 

Razporejeno za 
osebne dohodke 
Indeksi dinamike 
1980 1981 

1 
Gospodarstvo 
Elektrogospodarstvo 
Premogovništvo 
Skupaj 
Proizvodnja naftnih 
derivatov 
Graditev prometnih 
objektov1 

Železniški promet 
Prekladanje v lukah 
PTT storitve 
Komunalna dejavnost 

4309 
78 
34 

112 

56 
49 

3 
41 

110 

643437 
8180 
9437 

13617 

579 

10127 
15655 

1621 
6030 

10335 

122 
119 
135 
128 

130 

114 
126 
132 
120 
125 

133 
132 
134 
133 

128 

129 
134 
121 
133 
131 

OPOMBA: 1) Šteti so tudi Izvajalci Skupnosti za ceste. 

Uporabniki in izvajalci v samoupravni interesni skupnosti 
elektrogospodarstva ter v Samoupravni interesni skupnosti za 
železniški in luški promet sov 1981. letu sklenili tudi poseben 
dogovor o načelih in merilih za razporejanje dohodka za 
oblikovanje sredstev za osebne dohodke in skupno porabo. 
Podatki v tej tabeli so lahko le okvirna ocena, ker so zbrani po 
panogah dejavnosti, ki jih pokrivajo te samoupravne intere- 
sne skupnosti, ne pa po samih samoupravnih interesnih skup- 
nostih. 

Izvršni odbor samoupravne interesne skupnosti elektrogo- 
spodarstva je obravnaval gibanje osebnih dohodkov v organi- 
zacijah združenega dela elektrogospodarstva in premogovni- 
kov za leto 19P1 ter ugotovil, da so vsi udeleženci upoštevali 
usmeritve dogovora ter niso prekoračili dogovorjenega ob- 
sega sredstev za osebne dohodke. Majhna odstopanja se 
pojavljajo samo pri dveh udeleženkah, ki tudi presegata plani- 
rani obseg izkopa premoga-,~ kar je posledica povečanih do- 
datkov za delo ob sobotah. 

Sredstva za osebne dohodke v temeljnih organizacijah 
združenega dela ožjih dejavnosti železniškega gospodarstva 
so se v letu 1981 lahko povečala po usmeritvah dogovora, ki 
so ga sklenili, največ do ravni porasta sredstev za osebne 
dohodke delavcev v gospodarstvu Slovenije ob doseganju 
planiranih rezultatov dela, ki.se merijo v potniških netoton- 
skih kilometrih. Izvršen obseg dela izražen v redmiranih ton- 
skih kilometrih je bil za 2% nižji od planiranega. 

Odbor samoupravne delavske kontrole samoupravne inte- 
resne skupnosi za železniški in luški promet ugotavlja, da je 
bilo v temeljnih organizacijah združenega dela ožjih dejavno- 
sti železniškega gospodarstva razporejeno za 32,1% ter v 
delovnih skupnostih skupnih služb za 30,3% več sredstev za 
osebne dohodke v primerjavi z letom 1980, kar je v skladu s . 

porastom sredstev za osebne dohodke v gospodarstvu Slove- 
nije. 

Po podatkih Službe družbenega knjigovodstva je železni- 
ško gospodarstvo povečalo sredstva za osebne dohodke za 
34%. Tako povečanje pa je po ugotovitvah odbora samou- 
pravne delavske kontrole posledica neprimerljivosti podatkov 
v delovnih skupnostih skupnih služb, ki so bile ustanovljene 
šele 1. julija 1980. 

Izplačana sredstva skupne porabe so znašala 655 din me- 
sečno na zaposlenega. 

Tudi v luškem prometu oblikujejo osebne dohodke v odvi- 
snosti od doseganja planiranih rezultatov dela. Ugotavljajo, 
da je bil dosežen dohodek višji za 45% in presežen plan za 
34%. Stopnja rasti sredstev za osebne dohodke je znašala 
21,6%. Porast osebnih dohodkov je bil tako nižji kot ga 
dovoljuje dogovor. Izplačana sredstva skupne porabe na za- 
poslenega so znašala mesečno 689 din. 

Ostale samoupravne interesne skupnosti materialne proi- 
zvodnje poročil o tem, kako so izvajale določila dogovora ne 
pošiljajo odboru udeležencev dogovora, ker ne vodijo evi- 
dence o gibanjih osebnih dohodkov svojih članov, prav tako 
pa tudi niso sklenile posebnega dogovora. 
3) Uresničevanje družbenih usmeritev v delovnih skupno- 
stih materialne proizvodnje 

V dogovoru je posebna usmeritev za delovne skupnosti in 
temeljne organizacije skupnega pomena v delovnih organiza- 
cijah ter za delovne organizacije skupnega pomena v sestav- 
ljenih organizacijah združenega dela. Za delovne skupnosti in 
organizacije skupnega pomena, ki imajo svobodno menjavo 
dela urejeno s samoupravnimi sporazumi s temeljnimi organi- 
zacijami združenega dela, za katere opravljajo storitve, tako 
da so njihovi osebni dohodki odvisni od prispevka, ki ga s 
svojim delom dajo k ustvarjanju dohodka temeljnih organiza- 
cij združenega dela, velja, da njihova sredstva za osebne 
dohodke rastejo največ v sorazmerju z rastjo sredstev za 
osebne dohodke delavcev v temeljnih organizacijah. Delavci v 
tistih delovnih skupnostih in organizacijah, ki nimajo urejenih 
odnosov pri pridobivanju dohodka v skladu z zakonom o 
združenem delu, so smeli povečevati sredstva za osebne 
dohodke najmanj za 10% počasneje od rasti sredstev za 
osebne dohodke v temeljnih organizacijah združenega dela. 

Služba družbenega knjigovodstva je po zaključnih računih 
za 1981. leto ugotovila, da je v gospodarstvu SR Slovenije 544 
delovnih skupnosti v okviru 513 delovnih organizacij. Med 
delovnimi skupnostmi je v 169 večja stopnja rasti povpreč- 
nega osebnega dohodka, kot jo je dosegla delovna organiza- 
cija, kar je 31% od vseh. 

Po gospodarskih dejavnostih prikazano število delovnih 
skupnosti, v katerih je večja stopnja rasti povprečnih osebnih 
dohodkov kot v delovnih organizacijah, kaže naslednji pre- 
gled: 

DEJAVNOSTI 
Področja 

Število Število DS 
delovnih v okviru DO 

organizacij 

DS, kjer je višja stopnja 
rasti osebnih dohodkov 

kot DO 
število % od vseh 

a 1 
GOSPODARSTVO 513 544 169 31 
Industrija in rudarstvo 248 267 . 86 32 
Kmetijstvo in ribištvo 38 38 13 34 
Gozdarstvo 14 14 2 14 
Vodno gospodarstvo 11 0 0 
Gradbeništvo • 61 63 9 14 
Promet in zveze 33. 34 11 32 
Trgovina 7g 84 34 40 
Gostinstvo in turizem 21 20 5 25 
Obrt in osebne storitve 2 2 1 50 
Stanovanjsko- 
komunalne dejavnosti 10 12 3 25 
Finančne in druge 
poslovne storitve 9 9 5 3 

Zaradi reorganizacij delovnih skupnosti v 1981. letu ali v 
predhodnem letu je mnogokrat primerjava podatkov otežko- 
čena. 
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Posebna zadolžitev izvršnih svetov skupščin občin je, da 
skupaj z družbenimi pravobranilci samoupravljanja ugotav- 
ljajo, kako je v samoupravnih sporazumih med delovno skup- 
nostjo in temeljnimi organizacijami urejena svobodna me- 
njava dela. Družbeni pravobranilci ugotavljajo, da so v mno- 
gih delovnih organizacijah do danes zadržali stroškovni prin- 
cip, tako da delovna skupnost zbira sredstva na podlagi 
odstotka, koeficienta ali v vnaprej določenem znesku. To pa 
so rešitve, ki imajo za osnovo stroškovni ali fiskalni princip. 
Takšne rešitve lahko uzakonijo nedelo v delovnih skupnostih, 
kajti opravljeno delo se ne meri. Po drugi,,strani pa pridobivajo 
delovne skupnosti sredstva neodvisno od dohodka temeljnih 
organizacij. Šele če delijo usodo delavcev iz neposredne 
proizvodnje, so delovne skupnosti stimulirane, da delajo bolj 
kvalitetno in bolj produktivno. Zato je bila na področju ureja- 
nja družbenoekonomskih odnosov v 1981. letu namenjena 
posebna pozornost prav -izboljševanju teh dohodkovnih 
odnosov. 
B. Uresničevanje družbenih usmeritev v 
nematerialni proizvodnji 

Za delavce v organizacijah in skupnostih nematerialne proi- 
zvodnje dogovor za 1981.' leto ni postavljal mejnih zneskov1 

temveč je določal, da rastejo sredstva za osebne dohodke 
dfelavcev v družbenih dejavnostih usklajeno z doseženo rastjo 
osebnih dohodkov v gospodarstvu v ustrezni družbenopoli- 
tični skupnosti, tj. občini, prav tako naj ne bi rasli osebni 
dohodki na zaposlenega hitreje od rasti osebnih dohodkov na 
zaposlenega v gospodarstvu. Po usmeritvah dogovora so 
delavci v delovnih skupnostih bank in drugih finančnih orga- 
nizacijah samoupravnih interesnih skupnostih in drugih sa- 
moupravnih organizacijah in skupnostih in delovnih skupno- 
stih organov družbenopolitičnih skupnosti, državnih organov, 
organov družbenih skupnosti, delovnih skupnosti družbeno- 
političnih organizacij, družbenih organizacij, društev in 
Službe družbenega knjigovodstva morali zagotoviti, da bo 
porast njihovih sredstev za osebne dohodke zaostajala za 
10,% oziroma 5% za rastjo sredstev za osebne dohodke delav- 
cev v gospodarstvu ustrezne družbenopolitične skupnosti. 

Za 5% so lahko zaostajale za rastjo sredstev za osebne 
dohodke v gospodarstvu tiste delovne skupnosti, ki imajo 
urejene odnose svobodne menjave dela v skladu z zakonom o 
združenem delu. Glede na takšne usmeritve so morali izvršni 
sveti skupščin občin objavljati dosežene stopnje osebnih do- 
hodkov v gospodarstvu občine. Ker so bile te stopnje različno 
visoke, so na tej osnovi delavci družbenih dejavnosti zagotav- 
ljali enak družbenoekonomski položaj kot delavci v gospodar- 
stvu občine. 

Le izvršni sveti skupščin občin bodo torej lahko ugotavljali, 
ali so dosežene stopnje rasti osebnih dohodkov v temeljnih 
organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih uskla- 
jene z usmeritvami dogovora. 

Dinamiko povprečnih osebnih dohodkov ter doseženo rast 
razporejenih sredstev po posameznih panogah kaže tale pre- 
gled: 

Nazivi panog 
dejavnosti 

Povprečni mesečni 
razporejeni osebni 

dohodek na 
zaposlenega 

Indeksi 1981 
zapos- 1980 
lenost razporeje- 

na sredstva 
za osebne 
dohodke 

din IND 
a 
DEJAVNOSTI V 
NEGOSPODARSTVU 
Bančništvo 
Zavarovanje 
premoženja in oseb 
Izobraževanje 
Znanstveno 
raziskovalna dejavnost 
Kultura, umetnost in 
informacije 

17374 
17797 

18003 
17819 

21062 

18290 

128 
132 

131 
130 

136 

127 

102 
102 

100 
101 

100 

99 

130 
134 

132 
131 

135 

126 

Telesna kultura, šport 
in rekreacija 14150 120 
Zdravstvena zaščita 16540 129 
Socialno varstvo 13664 129 
Organi 
družbenopolitičnih 
skupnosti 18954 123 
Samoupravne 
interesne skupnosti 16983 126 
Združenja organizacij 
združenega dela 20378 129 
Družbenopolitične 
organizacije 18648 130 

117 
102 
105 

101 

105 

118 

102 

141 
132 
135 

125 

133 

152 

133 

Razporejena sredstva za osebne dohodke vseh organizacij 
združenega dela nematerialne dejavnosti so se povečala v 
primerjavi z lanskim letom v povprečju za 30%, to pomeni, da 
je povprečna rast razporejenih sredstev za osebne dohodke 
za 3 indeksne točke nižja od rasti osebnih dohodkov v gospo- 
darstvu. Rast razporejenih sredstev za osebne dohodke v 
družbenih dejavnostih (31,5%) je bila nižja od rasti razporeje- 
nih sredstev za osebne dohodke v gospodarstvu za 1,1 indek- 
sno točko. Realni osebni dohodki pa so se znižali za 12%, kar 
je za 3,8 indeksne točke več kot znaša znižanje realnih oseb- 
nih dohodkov delavcev v gospodarstvu. 

Razporejena sredstva za osebne dohodke so najbolj zao- 
stala za rastjo osebnih dohodkov v gospodarstvu v organih 
družbenopolitičnih skupnosti (za 24%). Po teh podatkih so 
preveč povečali sredstva za osebne dohodke in osebne do- 
hodke na zaposlenega v znanstveno raziskovalni dejavnosti in 
bančništvu. Večje izkazane stopnje rasti razporejenih sred- 
stev za osebne dohodke pa še ne pomenijo, da so te organiza- 
cije združenega dela tudi kršiteljice dogovora. 

Upravičeni razlogi za taka preseganja so lahko statusne 
spremembe (pripojitve, spojitve), vpliv zaposlovanja priprav- 
nikov, invalidov itd. 

Po usmeritvah dogovora za 1982. leto bodo morali delavci 
družbenih dejavnosti in delovnih skupnosti nematerialne 
proizvodnje upoštevati preveč ali prenizko razporejena sred- 
stva za osebne dohodke v letu 1981, da jih bodo uskladili tako, 
kot je predpisano s posebno metodologijo. Izvršni sveti skup- 
ščin občin bodo ugotovili v katerih organizacijah so presega- 
nja osebnih dohodkov opravičljiva ali pa so kršitelji dogovora. 

C. Uresničevanje družbenih usmeritev izplačil 
iz sredstev skupne porabe 

Z dogovorom o uresničevanju družbene usmeritve razpore- 
janja dohodka v 1981. letu je bil omejen poršst izplačanih 
sredstev za namene skupne porabe na zaposlenega, ki naj bi 
se povečala za največ 18% v primerjavi s 1980. letom. Ta 
omejitev je obsegala le izplačila za regres za letni dopust in 
izdatke za druge namene. Tudi pri teh izplačilih so bila uve- 
ljavljena v dogovoru diferencirana merila. Porast izplačil naj 
bi bil odvisen od velikosti teh izplačil v posamezni temeljni 
organizaciji združenega dela v primerjavi s povprečnimi izpla- 
čili v gospodarstvu SR Slovenije v preteklem letu. Izplačana 
sredstva skupne porabe brez sredstev za stanovanjsko gradi- 
tev in prehrano delavcev na zaposlenega so znašali v gospo- 
darstvu ter v dejavnosti nematerialne proizvodnje: 

izplačana Skupaj 
sred. skupne (3 + 4) 
porabe brez 
stan. prisp. in 

prehrane 
IND din 

INDZa letni 
dopust 

din 

INDZa druge IND 
namene 

din 
Gospodar. 
Dejavnosti v 
negospodar. 

132 8830 

117 7144 

132 3359 

115 3351 

120 5471 141 

118 3793 112 

1) za 1980. leto Je dogovor omejeval porast sredstev za osebne dohodke do 18% 
oziroma 16%. 

Podatki kažejo, da so izplačana sredstva skupne porabe na 
zaposlenega v gospodarstvu višja za 32% ter v dejavnosti 
nematerialne proizvodnje za 15% od izplačil v preteklem letu. 
V gospodarstvu v globalu niso bile uresničene usmeritve 
dogovora. Predpostavljamo, da je bilo v gospodarstvu to- 
likšno preseganje izplačil iz skupne porabe, ker so razpolagali 
s sredstvi za regres za prehrano, ki sq jih po med leto^n 
sprejetih usmeritvah družbenega dogovora lahko pokriva v 
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breme materialnih stroškov. Povprečna izplačila za regres za 
letni dopust na zaposlenega v gospodarstvu so višja za 20%, 
ter so znašala povprečno na zaposlenega 3359 din, izplačila 
za druge namene pa za 41% ter so znašala 5471 din. V 
izplačilih za druge namene je le 20% osebnih prejemkov 
delavcev (jubilejne nagrade, odpravnine, nagrade upokojen- 
cem itd. vse drugo pa so nakupi oziroma obnove počitniških 
kapacitet ali razna plačila obveznosti na podlagi samouprav- 
nih sporazumov oziroma dogovorov za financiranje družbe- 
nih objektov v občini oziroma krajevni skupnosti). 

V dejavnosti nematerialne proizvodnje so prejeli za letni 
dopust 3351 din ter za druge namene 3793 din. 

Izplačila, iz sredstev za prehrano delavcev iz materialnih 
stroškov in skupne porabe so znašala 608 din povprečno na 
mesec in so višja za 27% od izplačil v preteklem letu. 

Organizacije združenega dela v materialni proizvodnji so v 
1981. letu obračunale izdatke za prehrano v breme material- 
nih stroškov, in sicer 73% vseh izplačanih sredstev za pre- 
hrano v 1981. letu. Po družbenem dogovoru o izdatkih za 
prehrano delavcev so v materialne stroške lahko obračuna- 
vale izdatke največ do 878 din na delavca mesečno. Za de- 
!avce. v. teme|jnih organizacijah in delovnih skupnostih, ki izplačujejo regres za prehrano iz sredstev, razporejenih za 
skupno porabo delavcev, je veljala usmeritev, da ta izplačila 
lako znašajo največ 650 din na zaposlenega mesečno. 

Povečanje izplačil iz sredstev skupne porabe je bilo po 
posameznih področjih zelo različno: najbolj so se povečala v 
kmetijstvu in ribištvu (za 86%), gostinstvu (za 73%) ter goz- 
darstvu (za 59%). Najvišji znesek regresa za letni dopust je bil 
izplačan v črni metalurgiji (4678 din) ter najmanjši v telesni 
kulturi (1359 din). Od posameznih panog so največje stopnje 
rasti sredstev za namene skupne porabe v ribištvu (211%), 
pridobivanju nekovinskih rudnin (122%) ter predelavi neko- 
vinskih rudnin (101%) in predelavi kavčuka (111%). V 30 
panogah so izplačali za te namene več sredstev na zaposle- 
nega kot gospodarstvo v povprečju. 

Samo v 11 občinah je bila dinamika rasti izplačil sredstev za 
namene skupne porabe usklajena z usmeritvijo dogovora, v 
vseh ostalih občinah so se izplačila bolj povečala. 

Odbor udeležencev je sprejel sklep, da morajo izvršni sveti 
občinskih skupščin, če so v posameznih temeljnih organizaci- 
jah združenega dela ta izplačila neusklajena z dogovorom po 
zaključnem računu za 1981. leto zahtevati, da delavci v temelj- 
nih organizacijah in delovnih skupnostih preveč izplačani 
znesek poravnajo z izplačali v 1982. letu. 

Č. Aktivnost udeležencev dogovora 
Aktivnost izvršnih svetov skupščin občin kot najodgovor- 

nejših udeležencev dogovora za njegovo izvajanje v organiza- 
cijah združenega dela je v začetku 1981. leta potekala zlasti v 
smeri usklajevanja letnih planskih dokumentov organizacij 
združenega dela z usmeritvami resolucije. 

V mesecu juniju so udeleženci dogovora sprejeli spre- 
membe in dopolnitve dogovora, glede na to da je Zavod SR 
Slovenije za družbeno planiranje na podlagi doseženega po- 
rasta cen v I. polovici 1981. leta spremenil oceno globalne 
stopnje rasti dohodka od predvidene 22,5% na 35%. V spre- 
membah in dopolnitvah dogovora so bile odboru udeležencev 
na podlagi odloka Skupščine SR Slovenije dane še dodatne 
naloge, ki so posledica sprememb 221. člena zakona o sana- 
ciji in prenehanju organizacij združenega dela. Odlok je poo- 
blaščal odbor kot pristojni republiški organ, da je organizaci- 
jam z nekrito izgubo lahko dovolil večje osebne dohodke, kot 
bi jih lahko izplačali po zakonu. Zahtevke temeljnih organiza- ■ 
cij združenega dela je obravnaval- odbor le do konca 1981 
leta, ker je takrat prenehala veljati njegova zadolžitev. 

V drugi polovici leta 1981 je odbor obravnaval zahtevke za 
izplačilo osebnih dohodkov nad z zakonom dovoljeno višino 
od 95 temeljnih organizacij oziroma enovitih organizacij ter 
za posamezne sprejel tudi po več sklepov. Za dve tretjini 
temeljnih organizacij je sprejel sklepe, ki so dovoljevali obra- 
čun in izplačilo osebnih dohodkov po samoupravnih splošnih 
aktih ali pa so bili vezani na podrobneje opredeljeno višino 
osebnega dohodka. Odbor je izdal tudi 30 sklepov, v katerih ni 
odobril izplačila osebnih dohodkov po samoupravnih sploš- 
nih aktih in to zlasti.tistim organizacijam združenega dela, ki 
so izkazovale višje osebne dohodke od povprečja panoge. To 

so zlasti organizacije s področja gradbeništva, mesno prede- 
lovalne industrije in gostinstva. 

Odbor udeležencev dogovora je v 1981. letu organiziral 21 
sej, na katerih je razpravljal in sprejel skupna stališča do 
izvajanja določil dogovora ter jih objavil v šestih številkah 
Biltena.' 

Poleg skupnih stališč je odbor sprejel še dodatne usmeritve 
glede osebnih dohodkov pripravnikov, delavcev v visokošol- 
skih temeljnih organizacijah in zunanjetrgovinskih organiza- 
cijah združenega dela ter še nekatera skupna izhodišča, ki naj 
bi jih upoštevali izvršni sveti občinskih skupščin pri presoja- 
nju poslovanja temeljnih organizacij združenega dela ozi- 
roma delovnih skupnosti, ki so v 1980. leta razporedile preveč 
sredstev za osebne dohodke, za njihove ocene po zaključnem 
računu za 1981. leto. 

Spremljanje uresničevanja določil resolucije in dogovora v 
posameznih organizacijah združenega dela in skupnostih je 
bila v pristojnosti izvršnih svetov občinskih skupščin tako v 
letu 1980 kakor tudi v letu 1981. Izvršni sveti občinskih skup- 
ščin so kot udeleženci dogovora glede na sprejete obveznosti 
skupaj z občinskimi sveti Zveze sindikatov Slovenije, družbe- 
nopolitičnimi skupnostmi že ob periodičnih obračunih ugo- 
tavljali usklajenost z usmeritvami dogovora ter ob ugotovitvi 
neopravičenih razlogov za odstopanje zahtevali, da take orga- 
nizacije združenega dela in delovne skupnosti do konca leta 
uskladijo osebne dohodke. Aktivnost izvršnih svetov občin- 
skih skupščin v zvezi z izvajanjem dogovora po zaključnem 
računu za leto 1981 še poteka, zato bo poročilo o kršiteljih 
dogovora posredovano naknadno kot dodatek k temu po- 
glavju poročila. 

Pri spremljanju uresničevanja usmeritev resolucije in dogo- 
vora v posameznih organizacijah združenega dela izvršni 
sveti občinskih skupščin upoštevajo tudi za leto 1981 enotne 
postopke, kajti podatki, ki jih izračunava Služba družbenega 
knjigovodstva po sprejeti metodologiji za sprehnljanje uresni- 
čevanja dogovora omogočajo le globalne ocene ne pomenijo 
pa tudi, da so vse organizacije, ki izkazujejo presežena sred- 
stva za osebne dohodke tudi kršileljice dogovora. Upravičeni 
razlogi za taka preseganja so statusne ali organizacijske spre- 
membe, aktivirane naložbe, uskladitev rasti na ravni delovne 
organizacije, vpliv zaposlovanja pripravnikov in invalidov, do- 
seženi rezultati po kazalcih za doseganje planiranih nalog in 
ciljev, ugodnejša razmerja v delitvi kot podskupina dejavnosti 
v preteklem letu itd. Zato izvršni sveti občinskih skupščin od 
vseh prekoračiteljev zahtevajo obrazložitev razlogov, ki so 
prekoračitve povzročili. Večina izvršnih svetov občinskih 
Skupščin je tudi formirala posebne delovne skupine, ki so 
med letom obiskovale organizacije združenega dela ter ugo- 
tavljale Opravičenost vzrokov prekoračitev ter skupaj z odgo- 
vornimi poslovodnimi, samoupravnimi in družbenopolitičnimi 
delavci v organizacijah združenega dela predlagale ustrezne 
ukrepe za njihovo odpravo, če razlogi prekoračitev niso bili 
opravičeni. 

Izvršni sveti občinskih skupščin poročajo zborom združe- 
nega dela poimensko o vseh kršiteljih z navedbo razlogov 
kršitve ter predlagajo ustrezne ukrepe zoper take organizacije 
združenega dela. V primerih, ko se kršitve obveznosti iz reso- 
lucije in dogovora lahko ocenijo za pomembnejše kršitve, ki 
povzročajo motnje v družbeni reprodukciji pa skupaj z občin- 
skim svetom Zveze sindikatov in družbenim pravobranilcem 
samoupravljanja predlagajo zboru združenega dela občinske 
skupščine sprejem ukrepov družbenega varstva samouprav- 
nih pravic in družbene lastnine zoper organizacije združe- 
nega dela 

III. UVELJAVLJANJE DRUŽBENEGA 
DOGOVORA O SKUPNIH OSNOVAH ZA 
OBLIKOVANJE IN DELITEV SREDSTEV ZA 
OSEBNE DOHODKE IN SKUPNO PORABO 

1. Ocena uresničevanja in uveljavljanja načela 
delitve po delu in rezultatih dela 

Dosedanja družbena praksa in prizadevanje za uveljavitev 
načela delitve po delu in rezultatih dela sta pokazala zelo 
različne in marsikje nezadovoljive rešitve, ki so hkrati neučin- 
kovite in neusklajene z zakonom o združenem delu. Z usmeri- 
tvami za aktivnosti, ki jfh vsebuje družbeni dogovor o skupnih 
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osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za osebne do- 
hodke in skupno porabo, so sprejeli udeleženci naloge, ki naj 
bi v sedanjem planskem obdobju spodbudile delavce v zdru- 
ženem delu, da dopolnijo svoje sisteme oblikovanja in delitve 
osebnih dohodkov v samoupravnih splošnih aktih. 

Razporejanje dohodka in čistega dohodka na sredstva za 
osebne dohodke in na sredstva za razširitev materialne 
osnove dela oziroma za akumulacijo je v naši samoupravni 
družbi pravica in odgovornost delavcev v temeljnih organiza- 
cijah. 

Zakon o združenem delu vsebuje v 116. členu načelo, da 
delavci v temeljni organizaciji razporejajo del čistega do- 
hodka za osebne dohodke in skupno porabo v sorazmerju s 
tem, koliko so prispevali k ustvarjanju dohodka s svojim živim 
delom ter z upravljanjem družbenih sredstev in gospodarjenja 
z njimi. Osnove in merila po katerih razporejajo čisti dohodek 
pa delavci sprejmejo s samoupravnim splošnim aktom. Druž- 
beni pravobranilnci samoupravljanja so v SR Sloveniji ugoto- 
vili, da veljavni splošni akti največkrat ne odgovarjajo citira- 
nemu načelu iz zakona. 

V samoupravni praksi se opušča sistem, v katerem so 
osebni dohodki funkcionalno povezani z višino doseženega 
dohodka na delavca, ki ne more biti edino merilo za velikost 
prispevka delavca. Uveljavljati smo pričeli načelo, po katerem 
je porast osebnih dohodkov odvisen od povečanega do- 
hodka, z družbenim dogovorom o skupnih osnovah za obliko- 
vanje in delitev sredstev za osebne dohodke in skupno po- 
rabo, pa dajejo udeleženci tudi smernice za ugotavljanje 
prispevka delavcev k dohodku. 

Sistemske rešitve, ki so jih delavci sprejeli v svojih samou- 
pravnih splošnih aktih o osnovah in merilih za delitev sredstev 
za osebne dohodke, večkrat niso usklajene z določbami, ki jih 
vsebujejo zlasti 126., 129. in 130. člen zakona o združenem 
delu, v katerih je opredeljeno načelo delitve po delu. 

Delavci so morali uskladiti z zakonom o združenem delu 
svoje samoupravne splošne akte najkasneje v dveh letih od 
uveljavitve zakona, t. j. do konca 1978. leta. Komisije za 
spremljanje izvajanja zakona o združenem delu zlasti pa druž- 
beni pravobranilci samoupravljanja so ocenili, da je še dosti 
temeljnih organizacij in delovnih skupnosti, ki so izvršile le 
določene izboljšave svojih sistemov v teh aktih ali pa so jih 
samo formalno uskladile z zakonom o združenem delu. Naj- 
večji problem predstavljajo nerazdelane metodologije za ob- 
jektivno uporabo konkretnih meril dela, ali so preveč zaple- 
tene in delavcem nerazumljive, ali pa se sploh ne uporabljajo. 
Ponekod so merila nedograjena ali izdelana tako, da puščajo 
bistvene funkcionalne elemente nedorečene in na njihovi 
podlagi ni mogoče izračunati osebnih dohodkov. Dejansko se 
ponekod zadržujejo prejšni elementi delitve, kot so delovno 
mesto, strokovna izobrazba, delovna doba in podobno, se- 
veda v novi preobleki, kajti spremenjeni so le nazivi posamez- 
nih kategorij dela. To so splošne ocene uveljavljenih samou- 
pravnih splošnih aktov, ob vse bolj prisotnem spoznanju 
delavcev, da se zakon o združenem delu ne more uresničiti 
naenkrat, temveč v dolgoročnem procesu, v katerem je treba 
obvladati nastale probleme in vztrajno iskati nove rešitve, kar 
pa ni možno prepuščati stihijskemu in spontanemu reševanju. 

Na osnovi takšnih ugotovitev so Republiški svet Zveze sin- 
dikatov Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Go- 
spodarska zbornica Slovenije sprejeli družbeni dogovor o 
skupnih osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo in ga objavili v začetku leta 1981. 

V tem dogovoru so vsebovane enotne definicije za osnovne 
pojme in kategorije, ki se uporabljajo pri delitvi osebnih 
dohodkov po delu in rezultatih dela ter osnove za ugotavljanje 
delavčevega prispevka. Dogovor pa ne vsebuje skupnih izho- 
dišč, temveč zavezuje udeležence, da jih pripravijo do konca 
leta 1981. 

Skupne osnove sprejete z dogovorom in strokovne pod- 
lage, za katere so se zavezali udeleženci družbenega dogo- 
vora, bodo delavcem v temeljnih organizacijah v pomoč pri 
dopolnjevanju sistema delitve osebnih dohodkov po delu in 
odv.isno od rezultatov dela pa tudi za oblikovanje in porabo 
sredstev skupne porabe. 

Z dopolnjevanjem sistemov osnov in meril za delitev oseb- 
nih dohodkov po delu in rezultatih dela naj bi odpravili tudi 
neupravičene razlike, ki izhajajo npr., iz ugotavljanja različne 
zahtevnosti istih del in nalog, iz neupoštevanja težjih pogojev 

dela, nesorazmerno ocenjene zahtevnosti del v neposrednem 
proizvodnem procesu v primerjavi z deli v administraciji, 
premalo upoštevane zahtevnosti ustvarjalnih del ter del na 
katere je vezana večja odgovornost, iz neopredeljene enote 
enostavnega dela ipd. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja so ugotavljali 
kakšne osnove in merila so delavci v temeljnih organiizacijah 
združenega dela sprejemali v samoupravnih splošnih aktih za 
razporejanje čistega dohodka. Ugotovili so, da večina teh 
aktov ni usklajenih z zakonom o združenem delu. 

Nekoliko boljši je položaj v zvezi s samoupravnimi sploš- 
nimi akti, ki urejajo delitev sredstev za osebne dohodke ali so 
s to delitvijo v posredni zvezi (razvid del in nalog, metodolo- 
gija za ugotavljanje zahtevnosti del in nalog). Vendar so 
delavci vedno manj zadovoljni z delitvijo osebnih dohokov, 
saj je vedno več takih, ki menijo, da osebni dohodki niso 
odvisni od vloženega dela2 in takih, ki se zavzemajo za boljše 
nagrajevanje najuspešnejših delavcev in strokovnjakov ozi- 
roma so mnenja, da razlike v višini osebnih dohodkov niso 
odvisne od opravljenega dela. 

Sindikati so ocenili, da je bil proces dopolnjevanja sistemov 
delitve po delu v zadnjih dveh letih nekoliko prepočasen. 

Te ugotovitve med drugim utemeljujejo tudi z anketo v 600 
organizacijah združenega dela, ki so jo izdelale strokovne 
službe Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. Iz an- 
kete je moč ugotoviti, da imajo v večini anketiranih organiza- 
cij združenega dela za delitev sredstev skupne porabe še 
vedno določila, ki temelje na rešitvah bivših sindikalnih list. 

Iz anket, opravljenih konec 1981. leta in v začetku 1982. leta, 
je razvidno naslednje stanje: 

1. Približno 90 odstotkov anketiranih organizacij združe- 
nega dela ima v samoupravnih splošnih aktih kot podlago za 
organizacijo dela, zaposlovanje in usposabljanje kadrov spre- 
jet razvid del in nalog. Vprašljivo pa je, če so razvidi del in 
nalog zasnovani tako, da se na njihovi osnovi opušča statičen 
pristop k organizaciji procesa dela po delovnih mestih ozi- 
roma dosega večjo gibljivost delavca v tem procesu. Ocenju- 
jemo, da je ta cilj dosežen samo delno. Delovna razmerja se še 
vedno sklepajo na osnovi del in nalog, ki so vsebinsko zelo 
blizu delovnim mestom. Na osnovi tega je moč sklepati, da 
razvidi del in nalog bolj povezujejo dela (kadrovska funkcija), 
manj pa vplivajo na smotrnejšo in drugačno organizacijo dela 
(organizacijsko ekonomska funkcija). 

2. Metodologijo za ugotavljanje zahtevnosti del in nalog 
imajo ali jo pripravljajo v več kot štirih petinah anketiranih 
organizacij združenega dela. Te metodologije so skoraj v 
celoti analitične. Na njihovi osnovi se določajo točkovne vre- 
dnosti posameznih del in nalog. Predvsem v organizacijah 
združenega dela, kjer je veliko del in nalog, jih razporejajo v 
skupine, razrede ali kategorije, ki imajo točkovno vrednost, 
običajno določeno v razponu. Pri vrednotenju del in nalog z 
analitičnimi metodami delavci v organizacijah združenega 
dela uresničujejo usmeritve iz družbenega dogovora o upo- 
rabi soodvisnih elementov, kot so zahtevana usposobljenost, 
odgovornost pri opravljanju del in nalog, umske in fizične 
obremenitve ter pogoje, v katerih delavec dela. V nekaterih 
temeljnih organizacijah imajo takšne sisteme vrednotenja za- 
htevnosti del in nalog, da nekatere pogoje dela posebej vre- 
dnotijo (npr. delo pri pečeh) in jih prištevajo k ostalim pogo- 
jem dela ter tako tvorijo celovito zahtevnost del in nalog. 

Teža elementov oziroma sestavin zahtevnosti del in nalog je 
zelo različna, kar je tudi razumljivo, saj uporabljajo različne 
metode vrednotenja. Različna teža posameznih elementov 
sestavin zahtevnosti del in nalog in različne med seboj neus- 
klajene metode vrednotenja zahtevnosti povzročajo, da že v 
izhodišču niso zagotovljene možnosti za delitev enakih oseb- 
nih dohodkov za enako delo in delovne rezultate. 

3. Za proizvodne delavce ugotavljajo delovno uspešnost v 
treh petinah anketiranih organizacij združenega dela, po kri- 
teriju količine in kakovosti, v katero vključujejo tudi gospo- 
darnost pri delu, v nekaj več kot dveh petinah, v petini pa jo 
ugotavljajo samo po enem kriteriju. V drugih organizacijah 
združenega dela pa delovne uspešnosti ne ugotavljajo ozi- 
roma na to vprašanje niso odgovorili. 

2) Iz raziskav« Raziskovalnega Instituta pri Fakulteti za sociologijo, politična 
vede In novinarstvo, Univerze Edvarda i'ardelja v Ljubljani »Slovensko javno 
mnenje 1982«, ki obsega mnenje anketirancev o delitvi osebnih dohodkov v 
sedanji praksi. 
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Zanimiva je ugotovitev, da kar v 58 odstotkih anketiranih 
organizacij združenega dela izjavljajo, da imajo v samouprav- 
nih splošnih aktih o delitvi osebnih dohodkov zapisana merila 
za ugotavljanje delovne uspešnosti delavcev, ki opravljajo 
strokovna dela in naloge. Na vprašanje, kako ugotavljajo 
uspešnost teh delavcev, so v 34 odstotkih organizacij združe- 
nega dela odgovorili, da merijo to uspešnost z ocenjevanjem, 
v 11 odstotkih z merjenjem, drugi kombinirano. Podobne 
ugotovitve so tudi za ugotavljanje delovne uspešnosti delav- 
cev, ki opravljajo administrativno upravna in administrativno 
tehnična dela. 

Mnogo manj konkretna so različna opisna merila, s katerimi 
se ugotavlja delovni prispevek administrativnih delavcev, 
strokovnjakov in poslovodnih delavcev. Na osnovi teh meril 
ocenjujejo doseženo delovno uspešnost teh delavcev tako, da 
vodja službe predlaga, ustrezni samoupravni organ pa potrdi 
predlog ocen. Vse manj pa je medsebojnega ocenjevanja v 
skupini, ker se je takšno ocenjevanje pokazalo kot neu- 
strezno. 

Ocenjevanje delovne uspešnosti ima sicer nekatere dobre 
strani, še več pa je slabih, ki se izražajo predvsem v subjektiv- 
nosti ocen, lažni solidarnosti, relativno majhni stimulativnosti, 
saj te ocene praviloma ne dajejo več kot nekaj odstotkov 
osebnega dohodka. 

Pri tem pa moramo opozoriti na ugotovitve in ocene druž- 
benega pravobranilca samoupravljanja in poročila občinskih 
svetov Zveze sindikatov Slovenije, ki kažejo, da ima približno 
tretjina temeljnih organizacij združenega dela ustrezno opre- 
deljene rešitve v samoupravnih splošnih aktih o delitvi sred- 
stev za osebne dohodke, vendar ne izvajajo teh določil. Ra- 
zlogi so različni, od prenizko ustvarjenega dohodka, da bi te 
spremembe lahko uresničili, do visoke inflacije, ki sili delavce, 
da o svojih odločitvah pristajajo na uravnilovko za enaka dela 
in naloge pri različni delovni uspešnosti. 

Statistični podatki kažejo, da so v temeljnih organizacijah 
zadnja leta hitreje povečevali osebne dohodke delavcem z 
nizkimi osebnimi dohodki kot ostalim delavcem. Takšna poli- 
tika je imela za posledico, da so se osebni dohodki vodilnih in 
srednje strokovnih delavcev v zadnjih treh letih (od 1977 do 
1980) v povprečju povečali za 20 odstotnih točk manj kot 
delavcev z nizkimi osebnimi dohodki. To se kaže tudi v zmanj- 
šanju razponov med osebnimi dohodki v temeljnih organiza- 
cijah. Razmerje med povprečnim najnižjim in povprečnim 
najvišjim osebnim dohodkom je znašalo 1979. leta 1 : 2,35, 
1980. leta 1 : 2,30 in 1981. leta 1 : 2,28. 

V strukturi organizacij po velikosti razpona med povpreč- 
nim najnižjim in povprečnim najvišjim čistim osebnim dohod- 
kom v SR Sloveniji se je povečal delež organizacij, ki imajo 
osebne dohodke v razponu 1 : 2 od 39,6% v letu 1979 na 
42,3% vseh organizacij v letu 1981. Delež organizacij, ki imajo 
velikost razpona najvišjega osebnega dohodka 2 do 3 v pri- 
merjavi z najnižjim osebnim dohodkom, ostaja nespremenjen, 
delež organizacij, ki imajo večji razpon med najnižjim in 
najvišjim osebnim dohodkom, pa se je iz leta v leto manjšal. 

Politika zmanjševanja razponov med najvišjim in najnižjim 
osebnim dohodkom se je uresničevala z zmanjševanjem ra- 
zmerja najvišjih osebnih dohodkov do povprečnega oseb- 
nega dohodka, io je znašalo 1979. leta 64%, leta 1980 60% in 
leta 1981. še 56% več kot povprečni osebni dohodek. 

Takšna gibanja osebnih dohodkov, so imela za posledico, 
da so se spremenili tudi razponi med osebnimi dohodki delav- 
cev, ki opravljajo dela različnih stopenj strokovnosti. Triletna 
različna dinamika osebnih dohodkov je povzročila, 

- da so se razmerja osebnih dohodkov delavcev s srednjo 
izobrazbo do osebnih dohodkov kvalificiranih delavcev 
zmanjšala (v 1977. letu za 19%, v 1980. letu še za 16% višja); 

- da je ostalo razmerje med osebnimi dohodki kvalificira- 
nih delavcev in delavcev z nižjo strokovno izobrazbo enako 
(za 17% večje); 

- da se je zmanjšalo razmerje osebnih dohodkov vodilnih 
delavcev in delavcev, ki delajo na delih ki zahtevajo visoko 
izobrazbo (1977. leta za 14, v letu 1980 še za 10% višji); 

- da se je povečalo razmerje med osebnimi dohodki delav- 
cev, ki opravljajo dela, ki zahtevajo visoko izobrazbo in oseb- 
nih dohodkov delavcev, ki delajo na delajo dela, ki zahtevajo 
srednjo izobrazbo (1977. leta 55%, v 1980. letu 60% višji). 

Takšna gibanja So se nadaljevala tudi v letu 1981 in so 
povzročila, da se je zmanjšala gostitev distribucije zaposlenih 

delavcev glede na višino osebnih dohodkov, ki so jih prejeli. V 
letu 1981 je namreč v razponu od 10.000 do 12.000 din prejelo 
le 23% vseh delavcev tak mesečni osebni dohodek, medtem 
ko je leto prej v razponu od 7000 do 9000 din prejelo osebni 
dohodek 31% vseh delavcev. To pa sta razpona, kjer je bil 
vsakoletni povprečni osebni dohodek vseh delavcev Kaže, da 
so različne stopnje povečanja osebnih dohodkov posamez- 
nim delavcem povzročile bolj enakomerno distribucijo delav- 
cev po višini osebnih dohodkov, kot v prejšnjih letih jo je 
statistika izkazovala tudi 37% vseh delavcev, ki so prejeli 
osebne dohodke v razponu, kjer je bila razlika 2000 din med 
zgornjo in spodnjo vrednostjo. 
4 V sprejetih dokumentih družbenega plana in v letnih resolu- 
cijah za njegovo izvajanje, v stališčih 3. kongresa samouprav- 
Ijalcev Jugoslavije pa tudi Zveze sindikatov Jugoslavije so 
zapisana načela o boljšem vrednotenju proizvodnega dela, 
dela v težjih delovnih pogojih in ustvarjalnega dela ter o 
stimulativnejšem nagrajevanju organizatorjev proizvodnje, 
poslovodnih in drugih strokovnih delavcev. Iz ankete je mo- 
goče ugotoviti, da je bil dosežen napredek predvsem pri 
vrednotenju proizvodnega dela in dela v težjih delovnih pogo- 
jih. 

Politične usmeritve k boljšemu vrednotenju proizvodnega 
dela, dela v težjih razmerah so v organizacijah združenega 
dela uresničevali tako, da so ob določenem porastu dohodka 
in sredstev za osebne dohodke proizvodnim delavcem, ki 1 

delajo v težjih pogojih dela, hitreje povečevali osebne do- 
hodke kot administrativno tehničnim in drugim delavcem, ki 
opravljajo administrativna dela in naloge. Vendar dela in 
naloge v proizvodnji ni bilo treba tudi povsod višje vrednotiti. 

Manjša se razlika osebnih dohodkov delavcev v proizvodnji • 
v primerjavi z osebnimi dohodki delavcev v administraciji v 
korist delavcev v proizvodnji; osebni dohodki strojnih ključav- 
ničarjev, avtomehanikov, preciznih mehanikov elektromeha- 
nikov, ključavničarjev, tesarjev, šivalcev tekstilne konfekcije 
(množični poklici) so se zadnja leta povečevali hitreje kot 
osebni dohodki delavcev v administraciji. 

Raven povprečnega osebnega dohodka nekaterih množič- 
nih poklicev kot so šivalec tekstilne konfekcije, kmetijski 
delavec, prodajalec v trgovini, gradbeni zidar, tesar itd. je 
nižja od ravni povprečnega osebnega dohodka pisarniškega 
referenta. 

Podatki o osebnih dohodkih nekaterih administrativnih de- 
lavcev kažejo, da imajo za enake poklice višje osebne do- 
hodke v družbenih dejavnostih kot v gospodarstvu (knjigovo- 
dja, pisarniški referent, daktilograf). 

Razlike v ravni povprečnih osebnih dohodkov med delavci 
istih poklicev se v zadnjih letih manjšajo (podatki o povpreč- 
nih osebnih dohodkih po panogah), vendar so te razlike pri 
množičnih poklicih še vedno 1:2 (šofer kamiona, avtomeha- 
nik, strojni ključavničar, nekavalificirani delavec). 

Politika delitve osebnih dohodkov v organizacijah združe- 
nega dela se je v bistvu uresničevala z družbeno usmeritvijo 
na prevrednotenje zahtevnosti posameznih del in nalog na 
predvideno delovno, poslovno in dohodkovno uspešnost. To 
je razvidno tudi iz uresničevanja sprejete usmeritve o osebnih 
dohodkih kvalificiranih proizvodnih delavcev in administrativ- 
nih delavcev s srednjo šolsko izobrazbo, ki naj bi bili izena- 
čeni. Iz ankete je razvidno, da se v nekaterih organizacijah 
uspešno uresničuje tudi ta usmeritev. 

Navajamo nekaj primerov za november 1981 
V organizaciji združenega dela Rudnik lignita, Velenje je 

osebni dohodek KV strugarja 14.236 din, ključavničarja 
18.154 din, administratorja 11.274 din (finančnega knjigovo- 
dje 14.880 din). 

V Kovinoplastiki, Lož, je osebni dohodek KV strugarja 
12.668 din, orodjarja 12.660 din, delavca, ki zajema podatke 
7830 din, administratorja 8.900 din. 

V Blagovno transportnem centru, Ljubljana, je osebni do- 
hodek ključavničarja 13.052 din, avtoelktričarja 13.984 din, 
administratorja 9.816 din, knjigovodje saldakontov 10.027 din. 

V DO Alpetour, Škofja Loka je osebni dohodek natakarja 
11.330 din, voznika tovornjaka 14.863 din, tajnice 7.440 din 
(referenta za kadre 14.160 din). 

V DO Merkur, Kranj, je osebni dohodek prodajalca 11.579 
din referenta nabave in prodaje 14.125 din, administratorja 
10.384 din, tajnice sektorja 12.415 din. 

To niso izplačani čisti osebni dohodki na delavca, ampak so 
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izračunani na podlagi ankete kot povprečni osebni dohodki 
za opravljanje določenih del in nalog za povprečno indivi- 
dualno učinkovitost in povprečno dohodkovno učinkovitost 
organizacije združenega dela. V teh povprečno izračunanih 
osebnih dohodkih niso upoštevane pravice iz minulega dela, 
dodatki, ki gredo za nočno delo in nedeljsko delo in po- 
dobno). 

2. Uresničevanje nalog iz družbenega 
dogovora o skupnih osnovah za oblikovanje in 
delitev sredstev za osebne dohodke in skupno 
porabo 

Da bo družbeni dogovor o skupnih osnovah za oblikovanje 
in delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo 
uveljavljen, bodo udeleženci (Zveza sindikatov Slovenije, Go- 
spodarska zbornica Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije) v skupnem akcijskem programu poskrbeli za stro- 
kovno izpeljavo izhodišč. Strokovne podlage temeljijo na sku- 
paj dogovorjenih in poenotenih opredelitvah družbenega do- 
govora, hkrati pa povzemajo nekatere rešitve iz neposredne 
prakse, ki so dobre in skladne z družbenimi usmeritvami za 
uresničevanje načela delitve po delu in delovnih rezultatih. 
Namen strokovnih podlag je izdelati pripomoček za delavce v 
organizacijah združenega dela, da se lahko na poenotenih 
izhodiščih dogovorijo za osnove in merila v samoupravnih 
sporazumih in samoupravnih splošnih aktih, kako bodo upo- 
števali specifičnost svojega dela in naravo dela, ugotavljali 
zahtevnost del in nalog, ki jih terja od delavca delovni proces 
ter ugotavljali uspešnost dela po količini, kvaliteti in gospo- 
darnosti. 

Udeleženci družbenega dogovora o skupnih osnovah za 
oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke in skupno 
porabo so v tem letu dali v javno razpravo pet strokovnih 
podlag. Te podlage so: 

- skupna metodološka izhodišča za oblikovanje razvida del 
in nalog (zadolžena Gospodarska zbornica Slovenije); 

- skupna metodološka izhodišča za ugotavljanje sestavin 
zahtevnosti del in nalog (zadolžen Republiški svet Zveze sin- 
dikatov Slovenije); 

- osnove in merila za ugotavljanje zahtevnosti in uspešnosti 
dela delavcev, ki opravljajo dela in naloge poslovodnih orga- 
nov v gospodarstvu (zadolžena Gospodarska zbornica Slove- 
nije); 

- izhodišča za oblikovanje višine izplačil iz sredstev sklada 
skupne porabe v organizacijah združenega dela (zadolžen 
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije); 

- strokovne podlage za sestavo obroka hrane med delom 
(zadolžen Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije). 

Prve tri strokovne podlage so zaokrožena celota za ugotav- 
ljanje zahtevnosti del in nalog, delno pa tudi uspešnosti, na 
osnovi katerih naj bi delavci v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela enotno uredili in oblikovali takšne sisteme delitve 
po delu in delovnih rezultatih, ki bi v vsej Sloveniji zagotav- 
ljali, da bo približno enako delo ob enakih rezultatih dela 
približno enako nagrajeno. Drugi dve pa opredeljujeta stro- 
kovne osnove in natančnejše družbene usmeritve za porabo 
sredstev sklada skupne porabe. 

Izhodišča za oblikovanje osnov in merila za oblikovanje 
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo delavcev v 
delovnih skupnostih upravnih in pravosodnih organov, ki jih 
je moral pripraviti Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, so bila 
že opredeljena in sprejeta v družbenem dogovoru s tega 
področja. 

Omenjene strokovne podlage so dane v javno razpravo z 
nekajmesečno zamudo. V delovne skupine, ki so pripravljale 
te strokovne podlage iz usmeritev družbenega dogovora, so 
bile vključene raziskovalno znanstvene institucije ter delavci 
iz organizacij združenega dela, ki se ukvarjajo z dopolnjeva- 
njem sistema delitve osebnih dohodkov. Delovni osnutki stro- 
kovnih podlag so bili pripravljeni skladno s predvidenim ro- 
kovnikom v akcijskem programu. Dopolnjevanje, predvsem 
pa usklajevanje izhodišč posamezne strokovne podlage in 
strokovnih podlag, ki so v tesni povezanosti, je potekalo na 
odboru udeležencev tega družbenega dogovora. Celovito 
opredeljevanje skupnih izhodišč je zaradi različnih rešitev v 
praksi narekovalo nujno potrebo po dopolnjevanju in usklaje- 
vanju izhodišč. 

Odbor družbenega dogovora je svoje strokovno delo ter 
aktivnosti pri usklajevanju usmerjal ne le v poenotenje izho- 
dišč v strokovnih podlagah, temveč tudi v poenotenje pri- 
stopa znanstveno raziskovalnih institucij, ki se ukvarjajo s 
sistemom delitve osebnih dohodkov. Pri tem je bil dosežen 
kvalitetni napredek za nadaljnje usklajeno politično in tudi 
strokovno delovanje strokovnih institucij in drugih, ki posvoji 
vsebini dela delujejo na tem področju. Uveljavljanje in dopol- 
njevanje sistema delitve osebnih dohodkov terja stalno prou- 
čevanje teh vprašanj, ne le na ravni republike in na vseh 
ravneh institucionalno in poslovno povezanih organizacij 
združenega dela, temveč predvsem v organizacijah združe- 
nega dela samih. Za kvalitetno strokovno in učinkovito poli- 
tično delo na tem področju je izjemnega pomena ravno uskla- 
jena aktivnost. 

V do sedaj pripravljenih strokovnih podlagah gre za nasled- 
nje temeljne cilje: 

a) Strokovna podlaga - skupna metodološka izhodišča za 
oblikovanje razvida del in nalog - je pripomoček, da bodo 
delavci v organizacijah združenega dela oblikovali takšen 
razvid del in nalog, ki bo podlaga za organizacijo in delitev 
dela med posamezne delavce. Skupna metodološka izhodi- 
šča razvida del in nalog terjajo, da delavci v organizacijah 
združenega dela oblikujejo razvid del in nalog, ki izhaja iz 
narave dela njihove organizacije združenega dela in organiza- 
cije dela. Razvid del in nalog določa zahtevnost del in nalog. 
Zato mora vsaka naloga v razvidu del in nalog vsebovati 
zahteve po ustrezni usposobljenosti in odgovornosti za delo, 
pogojih dela in vplivih okolja, v katerih dela delavec. Skratka, 
vsebovati mora vse zahtevnosti po obsegu in kvaliteti dela, ki 
ga terja opravljanje del in nalog v okviru delovnega procesa. 
Tako oblikovan razvid del in nalog bo omogočil, da bo hitreje 
odpravljena miselnost o delovnem mestu kot podlagi za dolo- 
čanje osebnega dohodka. Hkrati bo prispeval k temu, da bodo 
delavci opravljali dela in naloge glede na svojo usposoblje- 
nost, ne pa le pogosto ozko opredeljena opravila na določe- 
nem delovnem mestu. 

b) Najpomembnejša strokovna podlaga za dopolnjevanje 
sistema delitve osebnih dohodkov so vsekakor skupna meto- 
dološka izhodišča za ugotavljanje sestavin zahtevanosti del in 
nalog. V njej so opredeljeni ugotavljanje sestavin zahtevnosti 
del in nalog ter okvirna razmerja med njimi. Skupna metodo- 
loška izhodišča bodo prispevala, da bodo odpravljeni neupra- 
vičeni razponi v praksi, kjer so dela in naloge enake zahtevno- 
sti že zaradi različnih metodoloških izhodišč različno vredno- 
tena. Skupna metodološka izhodišča za ugotavljanje sestavin 
zahtevnosti del in nalog so pripomoček delavcem v organiza- 
cijah združenega dela, da bodo ob upoštevanju specifičnosti 
svoje dejavnosti v samoupravnih sporazumih in samouprav- 
nih splošnih aktih oblikovali metodologijo ugotavljanja za- 
htevnosti del in nalog. 

Z razvidom del in nalog, ki določa zahtevnost, in z metodo- 
logijo ugotavljanja sestavin zahtevnosti posameznih nalog se 
bomo odmaknili od vrednotenja delovnega mesta. To lahko 
dosežemo le z analitično metodo, ki mora razčleniti vse stop- 
nje zahtevnosti po elementih zahtevnosti posameznih del in 
nalog in ne razčlenitvijo delovnega mesta v celoti. 

Metodološka izhodišča za ugotavljanje sestavin zahtevnosti 
del in nalog predvidevajo tudi okvirna razmerja med posa- 
meznimi elementi zahtevnosti, in sicer: 
sestavljenost (usposobljenost za delo od 30 do 50% 
odgovornost od 15 do 35% 
napori (fizični in umski) od 5 do 25% 
vplivi okolja od 5 do 25% 

Metodološka izhodišča za oblikovanje razvida del in nalog 
in za ugotavljanje zahtevnosti niso namenjena izdelavi enotne 
metodologije, temveč terjajo njihovo konkretizacijo v samou- 
pravnih sporazumih dejavnosti, samoupravnih sporazumih 
institucionalno povezanih organizacijah združenega dela in 
samoupravnih splošnih aktih temeljne organizacije. 

Tipična dela in naloge ter njihova relativna razmerja v 
posameznih dejavnostih bodo podlaga za usklajevanje pri 
izdelavi družbenega kataloga del in nalog. Osnutke samou- 
pravnih sporazumov dejavnosti moramo dopolniti še v 1982. 
letu na podlagi že opredeljenih izhodišč v doslej pripravljenih 
strokovnih podlagah ter nekaterih-drugih strokovnih izhodišč, 
ki jih morajo pripraviti posamezni udeleženci, kar je določeno 
v skupnem programu dela. 
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c) Strokovna podlaga - osnove in merila za ugotavljanje 
zahtevnosti in uspešnosti dela delavcev, ki opravljajo dela in 
naloge poslovodnih organov v gospodarstvu, naj bi prispe- 
vala k ugotavljanju zahtevnosti del in nalog poslovodnih de- 
lavcev in primerjanju njihovih osebnih dohodkov in določanju 
razponov v temeljni organizaciji in med temeljnimi organiza- 
cijami v gospodarstvu. Izhodišča za te strokovne podlage 
izhajajo iz enotnega sistema razvida del in nalog ter metodo- 
loških izhodišč za ugotavljanje zahtevnosti del in nalog. 

Osnove in merila v dosedanjih samoupravnih splošnih aktih 
v organizacijah združenega dela ter uporabljene metode za 
ugotavljanje zahtevnosti del in nalog praviloma omogočajo, 
da se dela in naloge delavcev, ki opravljajo naloge poslovo- 
dnega organa, določijo kot najbolj zahtevne. Višine in razlike 
med osebnimi dohodki teh delavcev pa ni mogoče vedno 
pojasniti z razlikami glede stopnje pravic, obveznosti in odgo- 
vornosti, ki jih imajo poslovodni organi v različnih organizaci- 
jah združenega dela. Poleg tega so vse pogostejše ugotovitve, 
da na višino osebnih dohodkov poslovodnih organov ne vpli- 
vajo v zadostni meri niti pogoji poslovanja niti doseženi de- 
lovni rezultati, temveč pogosto bolj ali manj ugoden dohod- 
kovni položaj organizacije združenega dela. Pripravljena stro- 
kovna podlaga bo prispevala, da bodo odpravljene slabosti v 
sistemu delitve osebnih dohodkov za poslovodne organe. 
Temeljno načelo strokovne podlage v opredeljenih izhodiščih 
je, da mora biti višina osebnega dohodka poslovodnega or- 
gana odvisna od vsen pogojev dela ter od njihovega prispevka 
k skupnemu delovnemu rezultatu. Pri tem morajo biti osnove 
in merila za ugotavljanje zahtevnosti del in nalog ter osnove in 
merila za ugotavljanje uspešnosti dela poslovodnih organov 
vključena v sistem delitve osebnih dohodkov drugih delavcev 
v organizaciji združenega dela. 

Izdelava drugih strokovnih podlag je iz različnih vzrokov v 
dokajšnjem zaostanku. Nekatere strokovne podlage so sicer v 
osnutkih že pripravljene, pri drugih je vzrok kasnitve v nujnem 
predhodnem sprejemu skupnih izhodišč razvida del in naloge 
ter ugotavljanju zahtevnosti, ki so podlaga za njihovo nastaja- 
nje, in ne nazadnje: vzrok zaostanka so bila tudi nekatera 
nerazčiščena vprašanja sistemskega zakona o razširjeni re- 
produkciji in minulem delu. 

Posamezni udeleženci družbenega dogovora morajo po 
skupnem programu izdelati še naslednje strokovne podlage: 
a) Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije: 

- osnove in merila za oblikovanje in delitev sredstev za 
osebne dohodke na podlagi minulega dela. V okviru te naloge 
je potrebno opredeliti osnove in merila, po katerih bodo 
delavci v organizacijah združenega dela na podlagi doseženih 
rezultatov gospodarjenja s sredstvi družbene reprodukcije 
ugotavljali oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke 
iz minulega dela prek gospodarne uporabe družbenih sred- 
stev v delovnem, proizvodnem in poslovnem procesu v živem 
delu in prek donosnosti naložb v svoji temeljni organizaciji ali 
na podlagi združevanja dela in sredstev v drugi temeljni 
organizaciji. Delovna skupina še ni pričela z delom, ker čaka 
na zakon o razširjeni reprodukciji in minulem delu. 

- Samoupravno sporazumevanje o razporejanju čistega 
dohodka ter delitvi sredstev za osebne dohodke in skupno 
porabo dejavnosti. V tej strokovni podlagi gre za opredelitev 
vsebine samoupravnih sporazumov dejavnosti ter postopek 
sporazumevanja in sprejemanja. Strokovna podlaga je v 
osnutku pripravljena. 

- Izhodišča za oblikovanje višine izplačil za delovne po- 
goje, ki se pojavljajo občasno. Delovna skupina za izdelavo 
ter strokovne podlage ni bila imenovana. Sprejeta strokovna 
podlaga o skupnih izhodiščih za ugotavljanje zahtevnosti del 
in nalog bo šele podlaga za opredelitev do tega vprašanja. 

- Izhodišča za oblikovanje osnov in meril za oblikovanje 
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo nosilcev druž- 
benih funkcij. Delovna skupina za izdelavo te strokovne pod- 
lage še ni bila imenovana. 
b) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije: 

- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je predložil Skup- 
ščini SR Slovenije za preoblikovanje obstoječih evidenc prve 
predloge, ki se nanašajo tudi na spremembo bilančnih shem 
periodičnih obračunov in zaključnih računov. S predlaganimi 
spremembami, ki jih je pripravila Služba družbenega knjigo- 
vodstva v SR Sloveniji, naj bi zagotovili manjše število in večjo 
primerljivost podatkov ter preprečili večtirnost zbiranja neka- 
terih podatkov. 

- Za oblikovanje skupnih osnov in meril za ugotavljanje 
zahtevnosti in uspešnosti dela poslovodnih organov v organi- 
zacijah združenega dela družbenih dejavnosti naj bi uporabili 
strokovno podlago za gospodarske dejavnosti. Po opravljeni 
javni razpravi bo delovna skupina že pripravljeni predlog 
preverila v posameznih družbenih dejavnostih. 

- Zvezni družbeni svet za vprašanja družbene ureditve je v 
aprilu 1982 pripravil in poslal v pripombe predlog družbenega 
dogovora o skupnih osnovah in merilih za ugotavljanje oseb- 
nih dohodkov in drugih prejemkov in nadomestil določenih 
materialnih stroškov funkcionarjev v organih in organizacijah 
družbenopolitičnih skupnosti in organih družbenopolitičnih 
organizacij, ki naj bi ga podpisale republiške skupščine in 
republiške konference Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva, Sprejetje tega dogovora bi nadomestilo ali pa šele dalo 
osnovo za izdelavo republiških dogovorov. 

- Opredelitev izhodišč za oblikovanje osnov in meril za 
oblikovanje sredstev za osebne dohodke in skupno porabo v 
samoupravnih sporazumih interesnih skupnosti družbenih 
dejavnosti je skupna naloga Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. 
c) Gospodarska zbornica Slovenije: 

- Osnove in merila za razporejanje čistega dohodka in 
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo v organizaci- 
jah istih dejavnosti oziroma panog. Strokovna podlaga je v 
osnutku pripravljena le v petih splošnih združenjih gospodar- 
ske zbornice, v trinajstih združenjih pa še niso pričeli z delom. 

- Izdelava konkretnih meril za ugotavljanje delovnih rezul- 
tatov (po količini, kakovosti in gospodarnosti) pri opravljanju 
določenih del in nalog v okviru kadrovske, nabavne, prodajne, 
finančne in informacijske (računovodske) funkcije je v 
osnutku pripravljena. 

- Izdelava konkretnih meril za ugotavljanje delovnih rezul- 
tatov (po količini, kakovosti in gospodarnosti) pri opravljanju 
nekaterih tipičnih del in nalog v posameznih dejavnostih 
oziroma panogah. Strokovna podlaga nastaja v osnutku le v 
približno petih splošnih združenjih gospodarske zbornice, v 
preostalih delovne skupine še niso pričele z delom. 

Odbor udeležencev družbenega dogovora o skupnih osno- 
vah za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo bo vse omenjene osnutke strokovnih podlag 
pričel obravnavati in usklajevati še v prvem polletju letos ter 
jih bo v drugem polletju dal v javno razpravo. 
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URESNIČEVANJE USMERITEV 

ZVEZNE RESOLUCIJE 

Zvezna resolucija za 1981. leto je zahtevala, naj bo poveča- 
nje mase osebnih dohodkov v gospodarstvu v mejah rasti 
dohodka in čistega dohodka, pri čemer je treba zagotoviti 

PRILOGA 
hitrejšo rast sredstev za razširitev materialne osnove združe- 
nega dela. 

V gospodarstvu SFRJ je doseženo ravnotežje med rastjo 
dohodka in maso izplačanih čistih osebnih dohodkov. Po 
posameznih republikah je ta razpon zelo različen, kar kaže 
tale pregled: 

INDEKS INDEKS 1981/1982 
Republike dohodek izplačani čisti razlika povprečni nominalni življenjski realni osebni 

osebni čisti osebni osebni stroški dohodki 
dohodki dohodki dohodki 

SFRJ 138,1 138,6 -0,5 9848 134 141 95 
Bosna in Hercegovina 137,3 142,4 -5,1 9139 136 140 97 
Črna gora 138,3 141,9 -3,6 8846 134 140 96 
Hrvatska 138,0 140,1 -2,1 10719 137 140 98 
Makedonija 137,1 137,0 -0,1 7988 132 140 94 
Slovenija 132,5 131,1 +1,4 11236 131 143 92 
Srbija 
(ožja) 140,1 137,4 +2,7 9458 134 141 95 
Kosovo 138,7 148,1 -9,4 8224 140 143 98 
Vojvodina 144,4 143,0 +1,4 9957 139 141 99 

V Bosni in Hercegovini je doseženi dohodek večji za 37%, 
masa izplačanih čistih osebnih dohodkov je povečana za 
42%, kar je 5 indeksnih točk več. Veliko nesorazmerje med 
dohodkom in osebnimi dohodki je tudi na Kosovu', kjer je 
dohodek porasel za 39%, masa izplačanih čistih osebnih 
dohodkov pa za 48%. 

Le v gospodarstvu republike Srbije, Slovenije in Vojvodine 
je doseženi dohodek nekoliko večji glede na maso izplačanih 

čistih osebnih dohodkov. Povprečni mesečni čisti osebni do- 
hodek v gospodarstvu SFRJ je znašal 9848 din in je večji za 
34% v primerjavi s prejšnjim letom, realni osebni dohodki pa 
so nižji za 5%. 

Najmanjša stopnja rasti osebnega dohodka je bila dose- 
žena v Sloveniji. V Sloveniji so tudi najbolj porasli življenjski 
stroški in je značilno tudi največje znižanje realnih osebnih 
dohodkov. 

DOKUMENTACIJA 

k poročilu o uresničevanju družbene usmeritve 

razporejanja dohodka pri oblikovanju in delitvi sredstev 

za osebne dohodke in skupno porabo v 1981. letu 

KAZALNIKI O DOSEŽENIH 
REZULTATIH DELA DELAVCEV IN 
POSLOVANJA TEMELJNIH 
ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA V 
LETU 1981 (za oceno uresničevanja 
dogovora o uresničevanju družbene 
usmeritve razporejanja dohodka v letu 
1981) 

Stopnja rasti 
DEJAVNOSTI 
Področja-panoge 

cen pri 
proizvajalcih 

prihodkov na 
tujem trgu v CP 

dohodka možnih doseženih akumulacije 

razporejenih sredstev 
za osebne dohodke 

realnega 

dohodka osebnega 
dohodka 

na delavca 
8 

GOSPODARSTVO (01 do 11) 
01 Industrija in rudarstvo 
02 Kmetijstvo in ribištvo 
03 Gozdarstvo 
04 Vodno gospodarstvo 
05 Gradbeništvo 
06 Promet in zveze 
07 Trgovina 
08 Gostinstvo in turizem 
09 Obrt in osebne storitve 
10 Stanovanjsko-komunalne dejavnosti 
11 Finančne In druge poslovne storitve 

42,5 
50,0 
49,4 

34,7 

9 
9 

12 
-18 

0 
100 

0 
14 
-2 

0 
25 
27 

33 
35 
41 
52 
23 
26 
34 
29 
26 
30 
27 
31 

29,99 
31.55 
32,96 
37,24 
28,05 
27,03 
31,91 
26,22 
26,59 
28.56 
27,08 
28,43 

32,63 
34.02 
37,07 
38.03 
26,65 
28,98 
32,60 
29,97 
31,60 
31,84 
30,48 
32,92 

43 
53 
73 
85 
36 
28 
46 
25 
18 
36 
21 
23 

0,0 
1,4 

-2,0 
13,8 
0,5 

-6,6 
0,1 
0,2 

-4,3 
0,9 

-8,1 
-7,3 
-6,4 
-1.1 
-7,4 
-8,7 
-8,2 

-10,0 
-9,8 
-9,3 

-10,5 
-11,0 
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2 3 4 5 6 7 8 
0101 elektrogospodarstvo 
0102 pridobivanje premoga 
0105 proizvodnja naftnih derivatov 
0107 črna metalurgija 
0108 pridobivanje rud barvastih kovin 
0109 proizvodnja barvastih kovin 
0110 predelava barvastih kovin 
0111 proizvodnja nekovinskih rudnin 
0112 predelava nekovinskih rudnin 
0113 predelava kovin 
0114 strojegradnja 
0115 proizvodnja prometnih sredstev 
0116 ladjedelništvo 
0117 proizvodnja električnih strojev in aparatov 
0118 proizvodnja bazičnih kemičnih izdelkov 
0119 predelava kemičnih izdelkov 
0120 proizvodnja kamna, gramoza in peska 
0121 proizvodnja gradbenega materiala 
0122 proizvodnja žaganega lesa in plošč 
0123 proizvodnja končnih lesenih izdelkov 
0124 proizvodnja in predelava papirja 
0125 proizvodnja preje in tkanin 
0126 proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov 
0127 proizvodnja usnja in krzna 
0128 proizvodnja usnjene obutve in galanterije 
0129 predelava kavčuka t 
0130 proizvodnja živilskih proizvodov 
0131 proizvodnja pijač 
0132 proizvodnja krmil 
0133 proizvodnja in predelava tobaka 
0134 grafična dejavnost 
0139 proizvodnja raznovrstnih izdelkov 
0201 kmetijska proizvodnja 
0202 kmetijske storitve 
0203 ribištvo 
0501 visoke gradnje 
0502 nizke gradnje in hidrogradnje 
0503 instalacijska in zaključna dela v gradbeništvu 
0601 železniški promet 
0602 pomorski promet 
0604 zračni promet 
0605 cestni promet 
0606 mestni promet 
0607 cevovodni transport 
0608 prekladalne storitve 
0609 PTT storitve 
0701 trgovina na drobno 
0702 trgovina na debelo 
0703 zunanja trgovina 
0801 gostinstvo 
0802 turistično posredovanje 
0901 obrtne storitve in popravila 
0902 osebne storitve in storitve gospodinjstvom 
1001 urejanje naselja in prostora 
1002 stanovanjska dejavnost 
1003 komunalne.dejavnosti 
1101 bančništvo 
1102 zavarovanje premoženja in oseb 
1103 storitve na področju prometa 
1104 projektiranje in sorodne tehnične storitve 
1105 geološka raziskovanja 
1106 raziskovalno-razvojno delo 
1109 poslovne storitve 

79,5 

42,9 
33.1 
36.2 
45,9 
49.5 
27.6 
38,9 
54.3 
27.7 
33.8 

42.7 
52.2 
42.8 
29.6 
48.8 
27.3 
42.9 
35.7 
32.3 
37.4 
16.7 
17,0 
35.5 
41.6 
54.8 
61,0 
34,2 

20 
0 
0 

16 
-38 
-30 

1 
-24 
-14 

10 
22 
17 
-7 
10 
-5 
26 

-10 
54 

-16 
21 

4 
4 
0 
9 
0 
0 
9 
9 

-61 
150 
35 

9 
13 
0 

-37 
80 

130 
71 
4 
0 
6 
8 

150 
0 

-8 
-50 

0 
0 

28 
1 

-2 
-6 

0 
0 
0 

20 

-24 
109 
156 

-36 

42 
38 

-19 
32 
43 

-15 
53 
19 
33 
35 
34 
34 
30 
27 
49 
38 
28 
33 
22 
30 
43 
46 
36 
34 
34 
48 
38 
29 
48 
73 
36 
37 
40 
43 
82 
27 
23 
27 
38 
54 
18 
32 
36 
11 
32 
33 
23 
35 
29 
26 
25 
30 
26 
13 
31 
31 

37 
23 
68 
33 
27 

36,09 
33.96 
21,68 
31,53 
36,12 
23,08 
37,57 
30,30 
27.97 
32.52 
30,73 
30,48 
29,68 
28,87 
34.15 
32.36 
26,46 
29,96 
28,03 
29.53 
33.73 
35.71 
32,35 
32,02 
32.37 
34,11 
31,24 
28,94 
35,56 
37.38 
32,00 
36,02 
32,80 
33,14 
39,17 
26.44 
26.72 
28,48 
34.06 
42,68 
23,40 
29,29 
33.45 
19,99 
35,38 
30.16 
24,96 
27,50 
26,79 
26.27 
29,00 
28,68 
26.28 
22.46 
29.74 
28.07 

30,92 
26.03 
34,73 
28.04 
29,83 

32,46 
33.67 
27.68 
40,98 
25,55 
30,36 
42,89 
33.86 
37,26 
33,98 
33.61 
31,92 
38,13 
32,34 
37,28 
40.62 
29.92 
34,59 
29,64 
30.78 
36.05 
35.31 
34.67 
38,39 
35.38 
31.93 
33,21 
29,24 
28,97 
36,15 

32,6245 
37.39 
36,34 
36,92 
71,57 
29.32 
27,62 
29,59 
33,89 
42.68 
22.87 
32.06 
30.79 
23,76 
26,53 
32.69 
28,96 
30,28 
32,55 
31,08 
35,55 
32,03 
28,24 
25.33 
35,76 
31,33 

37,52 
30,30 
28,81 
36,26 
31,93 

953 
323 
-96 

11 

-72 
90 

-27 
33 
44 
40 
70 
15 
52 
73 
55 
41 
47 
-4 
71 

104 
112 

54 
57 
47 

200 
55 
37 
66 

110 
14,3 

53 
74 
70 
26 
28 
18 
36 
42 

125 
-86 

38 
85 

45 
59 
13 
32 
33 
19 
16 
36 
32 

-27 
13 
40 

26 
3 

180 
14 

9 

4,4 
5.3 

-18,3 
2,2 

-4,9 
-4,5 
-5,2 
-2.1 

0,5 
-2,7 

2.4 
6.6 

-3,7 
-3,2 

6.2 
0,4 
2,8 
4.7 
2.3 
3.2 
1.2 
4.4 
4.7 
9.8 
4.7 
5,1 
5.5 
2.8 
1,5 
3.8 

-7,7 
14,3 

OPOMBA: Podatki v stolpcih 2., 3., 4., 5. in 6. Službe družbenega knjigovodstva na obrazcih za zaključni račun. Metodologija k dogovoru v Uradnem 
listu SRS, št. 11-603/81 in 20-1075/81. 
Podatki v stolpcih 1 in 8 Zavoda SRS za statistiko. 
Podatek v stolpcu 7 Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. 
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SLUŽBA DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA V SR SLOVENIJI CENTRALA LJUBLJANA 

RAST DOSEŽENEGA DOHODKA, RAZPOREJENIH SREDSTEV ZA OSEBNE 
DOHODKE IN IZPLAČANIH SREDSTEV ZA NAMENE SKUPNE PORABE OZD 
S PODROČJA GOSPODARSTVA POSAMEZNIH OBČIN V LETU 1981 

OBČINE Rast doseženega Rast Povprečni mesečni OD na delavca 
dohodka razporejenih v letu 1981 

osebnih 
dohodkov 

Izplačana sredstva za namene 
skupne porabe, brez sredstev za 

prehrano in stanovanjsko 
graditev, na zaposlenega v letu 

1981 
vdin % rasti (leto 

1980-100) 
vdin % rasti (leto 

1980-100) 
1 
GOSPODARSTVO 
Ajdovščina 
Brežice 
Celje 
Cerknica 
Črnomelj 
Domžale 
Dravograd 
Gornja Radgona 
Grosuplje 
Hrastnik 
Idrija 
Ilirska Bistrica 
Izola 
Jesenice 
Kamnik 
Kočevje 
Koper 
Kranj 
Krško 
Laško 
Lenart 
Lendava 
Litija 
Ljubljana-Bežigrad 
Ljubljana-Center 
Ljub.-Moste-Polje 
Ljubljana-Šiška 
Ljub.-Vič-Rudnik 
Ljutomer 
Logatec 
Maribor 
Metlika 
Mozirje 
Murska Sobota 
Nova Gorica 
Novo mesto 
Ormož 
Piran 
Postojna 
Ptuj 
Radlje ob Dravi 
Radovljica 
Ravne na Koroškem 
Ribnica 
Sevnica 
Sežana 
Slovenj Gradec 
Slovenska Bistrica 
Slovenske Konjice 
Šentjur pri Celju 
Škofja Loka 

i Šmarje pri Jelšah 
Tolmin 
Trbovlje 
Trebnje 
Tržič 
Velenje 
Vrhnika 
Zagorje ob Savi 
Žalec 

32.5 
45.1 
31.2 
33,1 
27.4 
31.7 
41.3 
23.8 
34.6 
33.7 
35,7 
32.0 
33.9 
34,6 
34,9 
25.1 
28.2 
37,2 
35.6 
36.0 
34.5 
32.2 
27.4 
40.1 
29.6 
29.3 
31,1 
32.7 
30.0 
44.1 
41.7 
32,9 
43,0 
39.4 
30.6 
34.7 
30.5 
40.0 
37,7 
32.5 
23,3 
32.2 
35.1 
22.0 
37,7 
32.6 
38.2 
28.1 
34.0 
36.5 
36.6 
28.3 
38.2 
38.7 
40.3 
54,6 
38.8 
21,8 
35.4 
22.1 
43.2 

32,6 
35,9 
32,0 
30.2 
26.3 
31,8 
33.8 
31.5 
31.6 
32.3 
35,2 
32,5 
35,0 
37.9 
31,9 
29.0 
31,5 
29.4 
31.5 
39.2 
31,5 
34.7 
27.1 
42,7 
31.5 
29.6 
31.7 
33.8 
29.4 
38.2 
40,0 
32,0 
40.8 
40.5 
30.3 
31.6 
34.0 
48.1 
35.7 
31.3 
33.1 
35.2 
34.9 
31.0 
34,6 
37.6 
33.7 
29.7 
32,2 
36,5 
36.1 
31.2 
38.0 
36.8 
33.1 
35,5 
34,5 
33.7 
37,5 
30.8 
40.4 

15.574 
15.726 
14.026 
15.446 
14.435 
13.449 
15.221 
14.933 
13.646 
15.126 
15.509 
15.171 
15.685 
14.741 
15.581 
14.435 
15.360 
15.759 
15.935 
16.004 
14.576 
12.346 
13.037 
15.142 
18.067 
17.147 
16.049 
17.240 
16.316 
13.258 
15.502 
14.832 
12.772 
13.967 
13.697 
15.446 
14.956 
12.195 
17.096 
15.039 
13.975 
14.396 
15.057 
16.473 
16.108 
14.392 
15.511 
14.842 
15.252 
15.127 
14.181 
15.754 
13.285 
14.572 
16.461 
14.404 
15.216 
16.710 
16.120 
15.996 
15.983 

32,6 
34,6 
29.5 
31.6 
25,4 
31.7 
34.7 
31.0 
27.1 
30,6 
33.8 
30.1 
35.2 
37.3 
35.4 
29,2 
33.2 
30,1 
31.8 
32.6 
32.1 
20.9 
28,9 
43.7 
32.3 
31.2 
32,9 
32,6 
30.3 
34.0 
37.8 
32.4 
36.4 
33.5 
30,2 
32.2 
33.6 
25.1 
33.5 
30.9 
31.6 
30.0 
35.3 
30.7 
32.1 
30.6 
33.7 
31.2 
30,0 
37.3 
34,9 
31.0 
35.8 
34.3 
31.5 
35.4 
35.9 
33.1 
36,4 
31.6 
37,9 

8.830 
7.473 
7.105 
7.188 

10.164 
6.191 
7.001 

10.366 
6.764 
9.305 

11.423 
11.066 
6.162 
4.268 
8.146 
8.465 
6.658 
5.619 
9.865 
6.454 
6.130 
8.256 
6 004 
8.173 
8.865 
8.212 
8.516 
7.813 
7.783 
5.548 
9.578 
8.078 
6.386 
6.361 
6:032 
9.259 
6.640 
5.515 
8.237 
7.616 
6.286 

10.374 
8.973 
9.678 
8.620 
6.799 
7.165 
7.581 

12.314 
5.985 
6.468 

11.391 
5.687 
7.608 

10.686 
6.002 

10.155 
8.072 

10.651 
7.678 

10.109 

31,9 
10,4 
23.7 
26,0 
-7,2 
18,4 
17.8 
56.9 
27,0 
34,8 

131,5 
40.0 
34,2 
26,6 
21.2 
17,6 
28,8 
17.3 
44.8 

9,5 
37.6 
27,2 
36.7 
26.1 
20,0 
21.4 
24.0 
18.1 
26.9 
37.2 
15.7 
39,2 
35,4 
35.8 
19.4 
39.8 
35.5 
45,1 
63.1 
49.2 
49,0 
36.3 
39.0 

184,7 
67.1 
18,0 
40.5 
50.9 
48.4 
66,4 
46,7 
53.6 
30.7 
41,4 

-34,1 
33,7 
48,4 
34,7 
52.4 
22.2 
41.5 

Podatki in kazalci rezultatov poslovanja OZD v občini Krško so izračunani brez NE Krško. 



STRUKTURA DELAVCEV PO VELIKOSTI POVPREČNEGA ČISTEGA 

OSEBNEGA DOHODKA 

čisti osebni dohodek v dinarjih 
Septem- 

ber 
Skupaj do 5000 5001 do 

6000 
Skupaj 1978 

1979 
1980 
1981 

100 
100 
100 
100 

40.1 
17.2 
3,7 
0,1 

21,2 
19,2 
10,9 

1,6 
Gospodarstvo 1978 

1979 
1980 
1981 

100 
100 
100 
100 

42,9 
18,1 
3,7 
0,1 

21,8 
20,7 
11,5 

1,5 
Družbene dejavnosti 1978 

1979 
1980 
1981 

100 
100 
100 
100 

25,6 
12,6 
3,8 
0,0 

17,8 
9,9 
7,5 
2,3 

6001 do 
7000 

7001 do 
8000 

14,9 
18.1 
16.2 
5,0 

14,3 
18,9 
17,7 
4,9 

18,3 
13,8 
8,2 
5,6 

8001 do 
9000 

9001 do 
10000 

10001 do 
12000 

9,2 
14,7 
16,5 

9,0 

5,4 
10,5 
14,2 
11,9 

3,4 
6,9 

11,1 
12,7 

8.5 
14.4 
17.5 
9.6 

4,9 
9,8 

14,4 
12,8 

3,0 
6,4 

10,7 
13,4 

12,9 
16,7 
10,6 
6,3 

8,2 
14,0 
13,6 

7,1 

5,6 
9,9 

13,5 
8,9 

3,5 
7,3 

13,9 
22,8 

2,8 
6,5 

12,9 
22,8 

6,7 
11,7 
19,2 
22,1 

nad 
12000 

2,3 
6,1 

13,5 
36,9 

1,8 
5,2 

11,6 
34,9 

4,9 
11,4 
23.6 
47.7 

12001 do nad 13001 do nad 
13000 13000 14000 14000 

Skupaj 1980 4,3 9,2 
1981 8,7 - 7,1 21,1 

Gospod. 1980 3,9 7,7 - 
1981 8,5 - 6,8 19,6 

Dr. dej. 1980 6,4 17,2 
1981 9,7 - 8,7 29,3 

OPOMBA: Podatki Zavoda SR Slovenije za statistiko na 
obrazcih RAD-1. 

POVPREČNI OSEBNI DOHODKI PO SKUPINAH DELAVCEV ZA LETO 1980 

IN NJIHOVA DINAMIKA V OBDOBJU 1978 DO 1980. LETA 

Povprečni 
čisti osebni 

dohodki 1980 

1978/1977 
Indeksi 

1979/1978 1980/1979 1980/1977 Zajeti 
delavci1980 

število 

Vodilni delavci 
Delavci z visoko strokovno izob. 
Delavci z višjo strokovno izob. 
Delavci s srednjo strokovno izob. 
Delavci z nižjo strokovno izob. 
VKV delavci 
KV delavci 
PKV delavci 
NKV delavci 
Skupaj 

17696 
16142 
11434 
10031 
7413 

10893 
8648 
7848 
6607 

121 
121 
122 
123 
118 
121 
122 
113 
125 

124 
130 
124 
122 
128 
122 
124 
128 
125 

116 
115 
121 
117 
120 
117 
119 
120 
125 

175 
182 
183 
175 
181 
172 
180 
174 
195 

6026 
6308 
2291 

16532 
3022 
1894 

42378 
293 

39492 
118236 

OPOMBA: Podatki Zavoda SR Slovenije za statistiko na obrazcih RAD-1 
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