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POROČILO 

Odbora za komunalni sistem in krajevno samoupravo 

RK SZDL Slovenije o javni razpravi o uresničevanju 

sklepov, stališč in priporočil Skupščine SR Slovenije o 

nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti 

V maju in juniju so Skupnosti slovenskih občin, Skupščina 
SR Slovenije in Republiška konferenca SZDL Slovenije orga- 
nizirali regijske posvete, na katerih so obravnavali poročilo o 
uresničevanju sklepov, stališč in priporočil Skupščine SR 
Slovenije o nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti. Ker je bilo 
v tesni vsebinski povezavi, so na teh posvetih obravnavali tudi 
gradivo o dograjevanju statutov krajevnih skupnosti in vre- 
dnotenje prizadevanj in dosežkov v okviru tekmovanja krajev- 
nih skupnosti. 

Uresničevanje ustavne zasnove krajevnih skupnosti je ves 
čas v središču pozornosti dela Republiške Konference SZDL, 
zlasti Odbora za komunalni sistem in krajevno samoupravo 
pri Predsedstvu RK SZDL. Poleg tega pa tudi Skupščina SR 
Slovenije kontinuirano spremlja in usmerja uresničevanje za- 
misli krajevne skupnosti. Tako je 8. 10. 1975 sprejela »Stali- 
šča, priporočila in sklepe o nadaljnjem samoupravnem raz- 
voju krajevnih skupnosti v SR Sloveniji«, 19. 1. 1977 je s 
sprejetimi »Stališči« ponovno proučila samoupravni razvoj 
krajevnih skupnosti, 15. 12. 1980 pa je sprejela »Ugotovitve, 
stališča in sklepe o zagotavljanju materialne osnove za zado- 
voljevanje skupnih in splošnih potreb delovnih ljudi in obča- 
nov v krajevni skupnosti. 

Odbor za družbenopolitični sistem in komunalni sistem 
Zbora občin je zato skupaj z Odborom za komunalni sistem in 
krajevno samoupravo pri Predsedstvu RK SZDL ter sekcijo za 
krajevne skupnosti pri Skupnosti slovenskih občin, na osnovi 
poročil in ocen ter raznih drugih dokumentov, sprejetih v 
družbenopolitičnih organizacijah, v Skupnosti slovenskih ob- 
čin, upoštevaje pri tem nekatere raziskave, pripravil osnutek 
ugotovitev o aktualnih vprašanjih nadaljnjega razvoja v te- 
meljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter v obči- 
nah služile kot osnova za oblikovanje stališč in sklepov Skup- 
ščine SR Slovenije, ki jih bo skupščina sprejela konec marca 
leta 1983. 

V razpravi in na posvetih so te ugotovitve praktično ocenili, 
predvsem pa na osnovi lastnih izkušenj tudi predlagali neka- 
tere dopolnitve, ki so dane v tem gradivu. Na drugi strani je 
javna razprava jasno pokazala, kje so bili doseženi premiki 
glede uveljavljanja krajevnih skupnosti, zlasti na področju 
planiranja materialne osnove, samoupravne organiziranosti 
in kako pospešiti procese v naprej. 

1. Krajevne skupnosti in planiranje 
Nemalo težav so imeli v krajevni skupnosti pri oblikovanju 

planskih aktov, med drugim tudi zato, ker postopek priprav 
srednjeročnih planskih aktov ni bil izpeljan v skladu z nače- 
lom sočasnosti planiranja, saj so posamezni nosilci planiranja 
bistveno zaostajali s svojimi aktivnostmi. Kljub temu.^da so 
bile po mnenju nekaterih nalog v zvezi s planiranjem jasno 
opredeljene z Zakonom o sistemu družbenega planiranja in o 
družbenem planu SR Slovenije, pa so bila dokaj pogosta 
opozorila, da so kljub temu vsi ti postopki prezahtevni in 
dolgotrajni, še zlasti, če upoštevamo, da v krajevnih skupno- 
stih nimajo na voljo usposobljenih planerskih kadrov. Zato 
tudi podatek, da jih je le tretjina sprejela svoje planske doku- 
mente na način, kot ga določa zakon. Dosedanje določbe 
statutov krajevnih skupnosti o vsebini planiranja so bile pre- 
več splošne, premalo so odražale razvoj, interese in specifike 
posamezne krajevne skupnosti, saj z zapletenostjo postopkov 
planiranja ne bomo podružbili, temveč ga še bolj odmaknili 
od delovnih ljudi in občanov, pa tudi k oblikovanju zavesti, da 
sta delavec in krajan ena oseba, ki v združenem delu ustvarja 
sredstva za zadovoljevanje potreb v kraju, kjer živi, ne bomo 
veliko prispevali. 

Kaj storiti za boljšo povezanost krajevnih skupnosti z zdru- 
ženim delom, je bilo pogosto vprašanje na posvetih. Poveza- 
nosti ne bomo zagotovili samo z udeležbo delegatov združe- 
nega dela v samoupravnih organih v krajevni skupnosti, pa če 
tudi bodo ti delegati samo tisti, ki opravljajo na delovnem 
mestu pomembnejše samoupravne funkcije, so menili na Go- 
renjskem, Slovenj Gradcu, Žalcu in drugod. Pot za rešitev 
tega vprašanja je verjetno druga, ki je tudi bolj naravna, da 
namreč v krajevni skupnosti in združenem delu izpopolnimo 
informacijski sistem ter ga podredimo samoupravnemu odlo- 
čanju in pa, da samoupravni organi krajevnih skupnosti, zdru- 
ženega dela in družbenopolitične organizacije zaostrijo od- 
govornost za delo delegatov tako v skupščini krajevne skup- 
nosti kot v delavskem svetu združenega dela. Pri povezovanju 
delavcev v združenem delu ter delovnih ljudi in občanov v 
krajevnih skupnostih so na posvetih menili, da je potrebno 
doseči odločneješe angažiranje sindikalnih organizacij za 
uveljavljanje interesov in potreb delovnih ljudi in občanov v 
krajevnih skupnostih, kar so ponekod opisali s primeri iz 
svojih okolij. Doslednejše povezovanje osnovnih organizacij 
zveze sindikatov in krajevnih konferenc SZDL bo v veliki meri 
vplivalo tudi na tesnejšo povezanost združenega dela s kra- 
jevnimi skupnostmi. Razvijati in uveljavljati moramo vse 
oblike in metode delovanja, ki bodo prispevale k povezovanju 
delovnih ljudi in občanov, pri čemer je koordinacijski odbor 
sindikata samo ena od oblik delovanja v krajevni skupnosti. 
Toda splošna ugotovitev v javni razpravi je bila, da se te oblike 
vse prepočasi uveljavljajo, zato je potrebno celovito oceniti 
vlogo sindikata v krajevni skupnosti. Če delavci v združenem 
delu ne čutijo problemov, ki bi jih morali kot delavci v krajevni 
skupnosti reševati, tega tudi dogovor na republiški ravni ne 
bo razrešil, pa čeprav je bilo to velikokrat slišati v javni 
razpravi. 

Kritična ost je bila naperjena tudi proti delu nekaterih ob- 
činskih upravnih organov. Na njihovo delo smo slišali številne 
pritožbe. Ti zaradi počasnosti pri reševanju zadev povzročajo, 
da denar, ki ga v krajevni skupnosti zberejo s samoprispev- 
kom, pobira inflacija, aktivisti iz krajevnih skupnosti pa niso 
zadovoljni s številnimi administrativnimi nalogami, ki jim jih 
nalagajo upravni organi (v celjski, severnoprimorski, notranj- 
ski regiji). Ponekod so postregli s podatkom, da je morala 
krajevna skupnost v enem letu odgovoriti na štiristo dopisov 
občinske skupščine, samoupravnih interesnih skupnosti, 
centra za socialno delo in drugih. Njim so se"priključile tudi 
uprave za družbene prihodke, inšpekcijske službe, ki zahte- 
vajo od krajevnih skupnosti poročila o stanjih na njihovih 
področjih dela. Zakon o vodenju knjigovostva pa je samo še 
otežil oz. povečal odlivanje družbenih sredstev. Razpravljalci 
so menili, da bi morali zlasti slednji zakon čimprej prilagoditi, 
predvsem pa opravila poenostaviti. 

2. Zagotavljanje materialne osnove KS 
Največ težav še vedno predstavlja financiranje skupnih po- 

treb delovnih ljudi in občanov v krajevnih skupnostih ter 
zahtevni postopki planiranja, ki jim krajevne skupnosti niso 
kos, so opozorili na posvetih. Kljub sprejetim stališčem in 
priporočilom Skupščine SR Slovenije o zagotavljanju mate- 
rialne osnove za zadovoljevanje splošnih in skupnih potreb 
delovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti takšen način 
reševanja razvojnih vprašanj v celoti še ni zaživel. Po mnenju 
nekaterih je to eden od vzrokov, da se razlike v razvitosti med 
posameznimi krajevnimi skupnostmi še naprej večajo. Opo- 
zorili so, da bi morali pri realizaciji usmeritev IX. kongresa 
ZKS, po katerih se mora krajevna skupnost uveljaviti kot 
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sestavina združenega dela in družbenoekonomskih odnosov, 
hitreje uresničevati. Vsi interesi in potrebe se morajo odraziti 
v planih krajevnih skupnosti, ki bodo opredelile tudi vire 
njihovega financiranja. Samoupravni sporazumi o temeljih 
plana krajevnih skupnosti morajo biti skladni s plani temeljnih 
organizacijah združenega dela in samoupravnih interesnih 
skupnosti v okviru občine ter v skladu z dogovorom o temeljih 
družbenega plana občine. Interesi krajanov pa so neraz- 
družno povezani z interesi in obveznostmi, v zadnjem času pa 
še zlasti z možnostmi združenega dela, ki jih moramo upošte- 
vati že pri planiranju in razporejanju dohodka ter pri spreje- 
manju odločitev o uporabi sredstev iz skladov skupne porabe; 
seveda pa so še posebni problemi v tistih KS, ki nimajo 
organizacij združenega dela. Prav gotovo se bodo nekateri 
interesi še naprej uresničevali y interesnih skupnostih in po 
njih, vendar pa bi se v večji meri morali v prihodnje uresniče- 
vati, še posebej z neposrednim združevanjem sredstev v kra- 
jevnih skupnostih iz čistega osebnega dohodka. Samo na ta 
način bomo uveljavili krajevno skupnost kot posebno in- 
teresno skupnost delovnih ljudi in občanov, ki živijo in delajo 
na njenem področju. Osnova za uresničevanje medsebojnih 
pravic in obveznosti kot dela družbene reprodukcije pa mo- 
rajo postati plani krajevne skupnosti. 

Prav tako pa je bilo na posvetih poudarjeno, da ostaja 
samoprispevek pomemben vir v celoti združevanja sredstev 
za izgradnjo posameznih plansko opredeljenih objektih. Ob 
tem pa je bilo poudarjeno, da je potrebno pripraviti kriterije in 
merila za delitev sredstev splošne porabe za posamezne tipe 
krajevnih skupnosti. Zaradi poenotenja potreb zagotavljanja 
materialne osnove krajevnih skupnosti v občini in v regiji pa bi 
veljalo skleniti tam kjer še niso poseben družbeni dogovor na 
ravni občine oz. regije, s katerim bi opredelili meriia za dolo- 
čanje skupnih nalog, prioritete in način združevanja sredstev 
ter kriterije za njihovo delitev. 
3. Proces prostorskega preoblikovanja 

Prostorsko preoblikovanje krajevne skupnosti moramo 
predhodno podrediti smotrni rešitvi, do katere pridemo na 
osnovi predhodno oblikovane in družbeno usklajene v Socia- 
listični zvezi, pri čemer naj bi se uprli prizadevanjem po 
združevanju, razdruževanju že uveljavljenih krajevnih skup- 
nosti. Pri preoblikovanju moramo izhajati iz posameznega 
tipa krajevne skupnosti, iz potreb splošnega ljudskega od- 
pora in družbene samozaščite ter različnih oblik interesnega 
združevanja. Že prej, še zlasti pa v razpravi, se je jasno 
pokazalo, kje se bo moral postopek preoblikovanja krajevnih 
skupnosti v bodoče nadaljevati. Pri tem pa bo potrebno pro- 
bleme kot je povečanje administracije, večji pritisk na druž- 
bena sredstva, prostorske probleme, usposobljenost kadrov 
ter otežkočena koordinacijska funkcija občinske skupščine, 
sistematično in glede na krajevne prilike reševati. 
4. Uveljavljanje samoupravnih in delegatskih 
odnosov v krajevnih skupnostih 

Javna razprava in pa analize, ki smo jih opravili po osmih 
letih uveljavljanja delegatskih odnosov so pokazale, da so se 
ti utrdili v praksi samoupravnega odločanja krajevne skupno- 
sti ter pri opravljanju družbenih zadev in odločanju o vpraša- 
njih skupnega pomena zlasti v občini, manj pa v širših družbe- 
nopolitičnih skupnostih in v skupščinah samoupravnih in- 
teresnih skupnosti. Delegatski sistem je kot sredstvo za izra- 
žanje, usklajevanje in uveljavljanje interesov in potreb kraja- 
nov pri urejanju skupnih vprašanj sprejet. Objektivno različni 
interesi delavcev in krajanov se prav v krajevni skupnosti 
integrirajo in usklajujejo. Po delegatskih poteh in mehanizmih 
-Se vse bolj uveljavlja ustavno in sistemsko vzpostavljanje 
oblike samoupravnega organiziranja. S tem posamezne kra- 
jevne skupnosti preraščajo iz teritorialne skupnosti in se 
uveljavljajo kot mesto uresničevanja družbenoekonomskih 
odnosov v razmerju do združenega dela in interesnih skupno- 
sti. 

Celoti delegatskih odnosov pa je skupna ugotovitev, da je 
delovanje delegatskega sistema znotraj krajevne skupnosti v 
odnosih do skupščin družbenopolitičnih in samoupravnih 
interesnih skupnosti bolj zaživelo oziroma je dobro razvito 
tam, kjer je sicer samoupravljanje v krajevni skupnosti dobro 
razvito in kjer je aktivnost družbenopolitičnih oraanizacii 
večja. 

V razpravah je bilo večkrat izpostavljeno, da glede samo- 

upravnega razvoja krajevne samouprave še nismo povsem 
izkoristili vseh možnosti. V ugotavljanju in odpravljanju 
razlogov za tako stanje bomo morali biti veliko učinkovitejši in 
dosledni. Vse preveč radi pristajamo na poenostavljanje, for- 
maliziranje samoupravnih postopkov. 

Krivdo za to je iskati tudi v tem, da smo samoupravljanje v 
krajevni skupnosti gradili od vrha navzdol. V delegatskem 
povezovanju in usklajevanju interesov delovnih ljudi in obča- 
nov so slabosti in pomanjkljivosti posledica nepovezanosti in 
neusklajenosti med samoupravnimi organi krajevne skupno- 
sti ter v premajhni povezanosti skupščin ter svetov krajevnih 
skupnosti z delegati in delegacijami za skupščine družbeno- 
politčnih skupnosti in skupščine samoupravnih interesnih 
skupnosti. 

Še vedno je značilno, da so pobude in zahteve krajanov 
obrnjene k svetu krajevne skupnosti, manj pa k skupščini in k 
zborom delovnih ljudi in občanov. Tako svet rešuje tudi vpra- 
šanja, ki so v pristojnosti skupščine krajevne skupnosti ali pa 
gre celo za vprašanja, ki jih lahko urejamo samo v okviru 
zbora delovnih ljudi in občanov. Nemalo primerov lahko za- 
sledimo, ko poskušajo v okviru teh institucij političnega si- 
stema reševati zadeve, ki so v pristojnosti občine ali širše. 

V večini občin so poudarjali, da je razloge za takšno stanje 
iskati tudi v nepoznavanju pristojnosti in vloge posameznih 
samoupravnih organov krajevne skupnosti. Težko bi ocenje- 
vali, da je razlog samo v neustrezno opredeljeni pristojnosti 
izvršnih organov krajevne samouprave. 

V večini slovenskih krajevnih skupnosti so ocenjevali, da so 
njihove delegacije za zbore krajevnih skupnosti občinskih 
skupščin relativno dobro delovale, manj pa so bili zadovoljni z 
delegacijami za samoupravne interesne skupnosti družbenih 
dejavnosti, medtem, ko je skupna ugotovitev, da so delegatski 
odnosi najmanj razviti za skupščine skupnosti materialne 
proizvodnje. Čeprav dokaj dobro poznajo razloge, pa v večini 
primerov niso bili pripravljeni storiti vsega, da bi to nezadovo- 
ljivo stanje presegli. Delegacije so delovale še.vedno v pre- 
majhni povezanosti s svojo sredino, ki jim je zaupala to 
nalogo, povezanost s samoupravnimi organi krajevne skup- 
nosti so le redkokje uspeli vzpostaviti kot trajno obliko sode- 
lovanja, medtem ko družbenopolitične organizacije povsem 
pozabljajo na pomoč, ki bi jo morale nuditi pri oblikovanju 
samoupravnih odločitev. Pravzaprav so te ocenjevale delegat- 
ski sistem in delegatske odnose samo ob volitvah, sedaj pa je 
marsikje vse skupaj že spet v starih kolesnicah. 

Delegatski sistem v svojem bistvu terja razreševanje zahtev, 
potreb in interesov delovnih ljudi in občoanov ter skupnih 
odločitev prek pristojnih samoupravnih in oblastnih organi- 
zmov političnega sistema. To pa terja, zlasti od družbenopoli- 
tičnih organizacij, da v krajevni skupnosti dosledno uvelja- 
vimo vse institucionalne oblike samoupravnega organiziranja 
in odločanja od zborov delovnih ljudi in občanov, skupščin 
krajevnih skupnosti, do delegacij in delegatov. V njih pa 
moramo dosledno uveljaviti principe delegatskega oblikova- 
nja stališč in sprejemanja odločitev. 

V razpravi so v večini občin nemalo pozornosti namenili 
zborom delovnih ljudi in občanov. V praksi so se namreč že 
dokaj uveljavili interesni in delni zbori delovnih ljudi in obča- 
nov. V nekaterih gorenjskih občinah sklicujejo zbore za posa- 
mezne zgradbe, kar ocenjujejo kot dober način dela, zato 
bodo to prakso vnesli tudi v statute. 

V Gornji Radgoni so za zbore delovnih ljudi in občanov 
izrabili tudi roditeljske sestanke. S tem so sicer dosegli večjo 
udeležbo, ki bi jo sicer, vendar pa je ta praksa vprašljiva, saj s 
tem ne dajo možnosti slehernemu krajanu, da bi izrazil svoje 
poglede in mišljenja. V razpravi je bilo pogosto slišati oceno, 
da so v tisti polovici krajevnih skupnosti v Sloveniji, kjer so 
konstituirali skupščino krajevne skupnosti, zbori delovnih 
ljudi in občanov dokaj redka aoblika samoupravnega razprav- 
ljanja in odločanja. Pri poenostavljanju postopkov, iskanju 
krajših poti pri odločanju so torej mnogokje zanemarili zbore 
in odločitve preložili v roke skupščini ali celo samo svetu, kar 
ni samo formalno v nasprotju s statuti in drugimi samouprav- 
nimi akti, temveč ima za posledico tudi manjšo mobilizacijsko 
moč. če pri tem upoštevamo, da so številne skupščine kra- 
jevne skupnosti nesklepčne ali na meji sklepčnosti, potem je 
taka praksa povsem sporna. Da bi našli izhod iz te situacije, so 
v gorenjskih občinah pričeli uveljavljati razširjene seje skup- 
ščine krajevnih skupnosti. To prakso nameravajo opredeliti 
tudi v statutih. 

poročevalec 3 



Tudi to prakso kaže temeljito proučiti, saj je takšen način 
dela bližji socialistični zvezi kot pa najvišjim samoupravnim » 
organom krajevne skupnosti In če bodo družbenopolitične 
organizacije svoje delo v pripravi na odločitev dobro opravile, 
bo s tem tudi olajšano delo skupščini in njenim delegatom. 

Delegati so v glavnem še vedno brez stališč svoje delegat- 
ske baze. Le redki so bili primeri, na katere so opozorili v javni 
razpravi, da so se v skupščinah uveljavili delegati združenega 
dela Teh skorajda ni zaslediti, medtem ko se delegati iz 
organizacij združenega dela, ki nimajo svojega sedeža v kra- 
jevni skupnosti skorajda niso uveljavili. 

Največ kritičnih besed je bilo v javni razpravi slišati na način 
dela svetov krajevnih skupnosti in svetov skupščin krajevnih 
skupnosti. Če bodo ti ustrezno sestavljeni in če bodo čutili 
potrebo, da za svoje delo odgovarjajo delovnim ljudem in 
občoanom, bo tudi ta »izvršna oblast« manj odločala v imenu 
drugih in za druge. 

Nemalo težav imajo pri opredeljevanju pristojnosti in vloge 
krajevne konference socialistične zveze za razliko od skup- 
ščin krajevnih skupnosti Zaradi podobne, če ne celo iden- 
tične sestave je velikokrat sporno, kdo je za kaj pristojen. 
Nemalokrat se dogaja, da je med tema dvema institucijama 
veliko podvajanja dela. Pogosto pa so krajani zadovoljni tudi, 
če je neko odločitev sprejela krajevna konferenca sociali- 
stične zveze v imenu skupščine, samo da je formalnosti zado- 
ščeno, sklicujoč se pri tem, da bi sicer v skupščini »to odloči- 
tev« tako ali tako v podobnem sestavu sprejeli. 

Razpravljalci so večkrat poudarili, da bo potrebno samo- 
upravne akte bolj dodelati, v statutih krajevnih skupnosti bi 
morale biti pristojnosti jasneje določene in razmejene, vendar 
so se pri tem zavedali, da še tako dober statut krajevnih 
skupnosti ne more zamenjati dela krajevne skupnosti. 

V skoraj vseh občinah se je postavljalo tudi vprašanje, kako 
uresničiti vse naloge na področju delegatskega sistema, ker 
sredstva iz občinskega proračuna ne zadoščajo, oziroma jih 
je vse manj. Proti koncu leta 1982 pa se je postavilo vprašanje, 
kako dosegati kvorume na sestankih glede na to, da delegati 
iz oddaljenejših krajev nimajo urejenega prevoza. 
5. Referendum in druge oblike osebnega 
izjavljanja 

Referendum in druge oblike osebnega izjavljanja so bile 
doslej dokaj neizrabljene institucije našega samoupravnega 
političnega življenja. Referendum smo v glavnem uporabljali 
pri odločitvah za samoprispevek ali za preoblikovanje kra- 
jevne skupnosti, morali pa bi ga pogosteje uporabljati in z 
njim sprejemati odločitve, ki so pomembne za delo in življenje 
delovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti. Zato bi kazalo 
v statutu krajevne skupnosti natančneje določiti, za katera 
vprašanja je potrebno organizirati referendum oz. o katerih bi 
se morali občani odločati na referendumu. 

V javni razpravi o ostalih oblikah osebnega izjavljanja niso 
veliko spregovorili. To deloma zaradi tega, ker se odločanje s 
podpisovanjem oz. s posebnimi pismenimi izjavami ankete in 
javne tribune ni uveljavilo Delno je iskati krivdo v tem, da mi 
spontanosti kot dela subjektivnega faktorja nismo vedno ujeli 
v institucionalne okvire niti v socialistični zvezi niti v samo- 
upravnih organih krajevne skupnosti. V prihodnjem moramo s 
spontano akcijo resneje računati, saj se ta praviloma pojavlja 
kot posledica neorganizirane akcije delovnih ljudi in občanov 
kot oblika nezadovoljstva ali nasprotovanja v zvezi s spreje- 
timi odločitvami ali kot kritika našega dela v krajevni skupno- 
sti oz. organih socialistične zveze in drugih družbenopolitič- 
nih organizacij, če tem oblikam osebnega izjavljanja razprav- 
ljalci niso namenili posebne pozornosti, pa so jo zato toliko 
bolj instrumentu javne razprave Pri tem so opozorili, da 
nosilci javne razprave ne dajejo dovolj časa, da bi se lahko 
javna razprava odvijala kvalitetno in v normalnem časovnem 
roku Zato javne razprave ne sežejo do delovnih ljudi in 
občanov, pač pa se ustavijo v forumskih organih, katerih 
naloga pa je organizirati javno razpravo. Opozorili so tudi, da 
nosilci javne razprave niso vedno korektni do vseh pobud, ki 
jih je javna razprava prinesla; vseh pobud ne obravnavajo 
enakopravno ali pa ne argumentirajo, zakaj ta ali ona pobuda 
ni bila sprejeta. Tudi zaradi tega bomo morali v statutih in 
drugih samoupravnih aktih instrument javne razprave določ- 
neje opredeliti, saj je bilo mnenje, da se ta instrument ne 
uveljavlja, pogostpkrat izraženo. 

Tudi Kardeljeve konference (problemske konference dele- 
gacij) se po mnenju razpravljalcev praktično niso nikjer uve- 
ljavile Enotno je bilo mnenje, da bi morale družbenopolitične 
organizacije, zlasti socialistična zveza v krajevni skupnosti in 
sindikat v združenem delu, češče dajati iniciativo za delo in 
razreševanje problemov v okviru problemskih konferenc dele- 
gacij. 

6. Strokovne službe krajevnih skupnosti 
Posebne pozornosti na posvetih je bilo deležno vprašanje 

opravljanja strokovnih opravil za krajevne skupnosti. Pone- 
kod ustanavljajo skupne strokovne službe za več KS v občini, 
medtem ko večina KS nima zaposlenih ustreznih delavcev. 
Težave nastajajo zato, ker so prenesli upravni organi vrsto 
nalog na krajevno skupnost, zlasti to velja za področje sploš- 
nega ljudskega odpora in družbene samozaščite. Zato se je 
postavilo vprašanje možnosti združevanje nekaterih nalog za 
upravne organe in krajevne skupnosti. Ta oblika povezovanja 
prihaja v poštev povsod tam, kjer so v krajevni skupnosti 
ustanovljeni krajevni uradi kot podaljšana roka upravnih or- 
ganov. Na delavce krajevnega urada je mogoče skladno s 
sistemskim zakonom o državni upravi prenašati tudi upravlja- 
nje opravil za krajevne skupnosti, s tem da se z ustreznim 
samoupravnim aktom oz. pogodbo uredi razmerje med uprav- 
nim organom in krajevno skupnostjo glede obveznosti stro- 
kovnih delavcev za opravljanje del v KS. Pri tem so opozorili, 
da mora občinska skupščina ob zagotavljanju sredstev za 
splošne potrebe krajevne skupnosti zagotoviti sredstva tudi 
za tisti del upravnih opravil, ki so jih prenesli na krajevno 
skupnost. 
7. Tajnik krajevne skupnosti 

Na posvetih je bilo ugotovljeno, da ima vse več krajevnih 
skupnosti zaposlenega profesionalnega delavca - tajnika. 
Povsod je bilo prisotno vprašanje, ali je tajnik krajevne skup- 
nosti funkcionar ali strokovnopolitični delavec. Ponekod so 
opredelili tajnike kot tajnike samoupravnih organov, drugod 
pa kot tajnike krajevnih skupnosti, ki opravljajo posamezne 
naloge za krajevno skupnost Hkrati je bilo opozorjeno, da bi 
zmanjševanje pomena vloge tajnika KS lahko pomenilo tudi 
zmanjševanje pomena in vloge vseh organov krajevnih skup- 
nosti, saj so v večini primerov le-t gonilna sila samouprav- 
nega povezovanja in družbenopolitičnega delovanja krajevne 
skupnosti. Tajniki krajevnih skupnosti so funkcionarji, če tako 
določa njihov statut. Na posvetih je prevladovala ocena, da je 
tajnik strokovnopolitični delavec, ki opravlja strokovnopoli- 
tične naloge za samoupravne in druge organe v krajevnih 
skupnostih ter izvršuje odločitve teh organov. 
8. Statuti krajevnih skupnosti 

Gradivo za dograjevanje statutov krajevnih skupnosti, ki je 
bilo objavljeno v 9. številki Občana, je bilo tudi predmet 
obravnave na teh posvetih Dograjevanje statutov pomeni 
nadaljevanje širše in splošno zastavljene družbene aktivnosti 
v okviru Skupnosti slovenskih občin in RK SZDL že leta 1973. 
Namen celotne aktivnosti je v tem, da bi praktično prispevali k 
tistim naporom, ki so že v posameznih krajevnih skupnostih in 
občinah prisotni v dveh smereh: 
1. da ponudimo rešitve in možne usmeritve pri dopolnjevanju 
statutov KS na posameznih področjih, kjer so bili v zadnjem 
času sprejeti sistemski zakoni oz. nekatere nove sistemske 
rešitve, 
2. da bi prispevali k spreminjanju načina dela in miselnosti v 
skladu z dinamičnim razvojem naše družbe. 

Na področju uresničevanja statutov moramo doseči tudi 
večjo širino, saj smo na posvetih nedvomno ugotovili, da se s 
temi vprašanji v večini primerov ukvarja samo svet krajevne 
skupnosti, medtem ko bi se morali v večji meri vključevati vsi 
subjekti političnega in samoupravnega življenja v KS, zlasti pa 
socialistična zveza. 

Na posvetih so se razpravljalci dotaknili tudi drugih vpra- 
šanj, zlasti vloge družbenopolitičnih organizacij, družbenih 
organizacij in društev, dela skupnosti krajevnih skupnosti, 
uresničevanja obrambnih in zaščitnih funkcij v KS, delovanje 
svetov potrošnikov in poravnalnih svetov v KS. Glede teh 
vprašanj se v razpravi niso pojavili bistveno drugačni pred- 
logi, kot so bili nakazani v gradivu, zato jih tudi posebej ne 
opredeljujemo. 
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PREDLOG UGOTOVITEV 

o samoupravnem razvoju 

Zbori Skupščine SR Slovenije so na sejah dne 31. marca 
1982 obravnavali in sprejeli oceno o uresničevanju sklepov, 
stališč in priporočil Skupščine SR Slovenije o nadaljnjem 
razvoju krajevnih skupnosti. Ob tem so sklenili, da naj bo 
predložena ocena ter ugotovitve in ocena iz razprav na sejah 
delovnih teles zborov in zborov Skupščine SR Slovenije in v 
organih RK SZDL Slovenije, osnova za nadaljnjo razpravo v 
krajevnih skupnostih, temeljnih organizacijah združenega 
dela, družbenopolitičnih organizacijah in v občinskih skup- 
ščinah, ki jo bo organizirala Republiška konferenca SZDL 
Slovenije. 

Na podlagi ocen in ugotovitev iz teh razprav ter poročila z 
regijskih posvetov, ki so jih pripravili Republiška konferenca 
SZDL Slovenije, Skupščina SR Slovenije in Skupnost sloven- 
skih občin v letu 1982 je Odbor za družbenopolitični in komu- 
nalni sistem Zbora občin pripravil osnutek ugotovitev in sta- 
lišč za nadaljnje utrjevanje samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov v krajevnih skupnostih ter krepitev oblik samo- 
upravnega odločanja delovnih ljudi in občanov, ki naj prispe- 
vajo k vse bolj humanim odnosom v krajevni skupnosti. 

I. 

UGOTOVITVE 
1. Od leta 1975, ko je Skupščina SR Slovenije sprejela 

stališča, priporočila in sklepe o nadaljnjem samoupravnem 
razvoju krajevnih skupnosti, se je delegatski sistem kot sred- 
stvo za uveljavljanje in usklajevanje interesov in potreb kraja- 
nov utrdil, uveljavile pa so se tudi demokratične oblike odlo- 
čanja, zlasti v skupščinah krajevnih skupnosti. K temu je 
precej prispevalo samoupravno in prostorsko preoblikovanje 
krajevnih skupnosti v bolj življenjske skupnosti. Zbori delov- 
nih ljudi in občanov se uveljavljajo zlasti tam, kjer jih sklicu- 
jejo po delih krajevne skupnosti oziroma kot interesne zbore. 
Delegatski odnosi so bolj razviti v tistih krajevnih skupnostih, 
v katerih je tudi sicer samoupravljanje bolj razvito in kjer so 
družbenopolitične organizacije' aktivne. 

2. Krajevna skupnost se še ni dovolj uveljavila kot bistvena 
sestavina združenega dela in družbenoekonomskih odnosov, 
v katerih naj bi delavec postal dejanski subjekt odločanja o, 
vrstah, obsegu in načinu zadovoljevanja skupnih potreb tudi v 
kraju bivanja in splošnih možnosti za delo in razvoj krajevne 
skupnosti. 

Spremljanje priprav srednjeročnih planskih aktov krajevnih 
skupnosti kaže določen napredek teko pri pripravi planskih 
aktov kot tudi pri sklepanju samoupravnih sporazumov o 
temeljih plana. Kljub temu pa ta napredek še vedno sprem- 
ljajo pomankljivost/, ki se kažejo v premalo kvalitetnih pripra- 
vah planskih aktov in v časovnih zamudah v postopku planira- 
nja, predvsem pa v premajhni usklajenosti teh aktov s plan- 
skimi dokumenti organizacij združenega dela, sosednjih in 
drugih krajevnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupno- 
sti in občine. Pomanjkanje strokovnih podlag pa je imelo za 
posledico, da so bili elementi za usklajevanje planskih aktov v 
neskladju z dejanskimi realnimi možnostmi združenega dela 
in drugih subjektov, ki se združujejo v krajevni skupnosti. 

3. Na področju zagotavljanja materialne osnove krajevne 
skupnosti je ugotovljeno, da se svobodna menjava dela po 
krajevni skupnosti in neposredna menjava prepočasi uveljav- 
ljata glede na vzpostavljen sistem svobodne menjave dela na 
posameznih področjih družbenih dejavnosti. Delavci še ve- 
dno ne namenjajo skladno s sistemom družbenega planiranja 
dela dohodka v skladu s programom in planom rsizvoja kra- 
jevne skupnosti ter z dogovorom o temeljih plana občine, za 
zadovoljevanje in uresničevanje tistega dela skupnih potreb, 
ki jih delovni ljudje in občani ne uresničujejo v samoupravnih 
interesnih skupnostih. To še zlasti velja za tiste delavce, ki 
delajo v temeljnih organizacijah združenega dela, ki so izven 
krajevne skupnosti oziroma občine v kateri prebivajo. Prav 
tako se prepočasi uveljavlja neposredni vpliv delavcev in 
občanov za zadovoljevanje tistega dela osebnih in skupnih 

potreb krajanov, ki se zadovoljujejo v samoupravnih in- 
teresnih skupnostih ali po njih. 

Pomemben vir pri zagotavljanju sredstev za zadovoljevanje 
skupnih potreb občanov v krajevnih skupnostih predstavlja 
tudi samoprispevek kot specifična oblika samoupravnega zbi- 
ranja sredstev v denarju, materialu in delu. Ugotovljeno pa je, 
da je krajevni samoprispevek marsikje postal glavni vir finan- 
ciranja gradnje objektov na področju družbenih dejavnosti ne 
da bi bili ti objekti opredeljeni v ustreznih planskih aktih in ne 
da bi bila hkrati zagotovljena sredstva za opravljanje dejavno- 
sti v njih. 

V krajevnih skupnostih, kjer niso zagotovljeni drugi viri 
sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb se sredstva občin- 
skih proračunov uporabljajo tudi za skupne potrebe, s čemer 
pa je včasih okrnjeno uresničevanje drugih nalog krajevne 
skupnosti, zlasti na področju samoupravnega in delegatskega 
delovanja. 

★ ★ ★ 

Izhajajoč iz navedenih ugotovitev, zbori Skupščine SR Slo- 
venije menijo, da so za nadalnje utrjevanje samoupravnega 
položaja delovnih ljudi in občanov v krajevnih skupnostih 
stališča, priporočila in sklepi iz 1975., 1977. in 1980. leta še 
vedno v celoti aktualni. Glede na to Skupščina SR Slovenije 
sprejema naslednja 

II. 
STALIŠČA: 

1. Samoupravni položaj občanov v krajevni skupnosti kot 
temeljni skupnosti v kateri urejajo pogoje življenja in dela ter 
uveljavljajo svoje interese v občini in širši družbenopolitični 
skupnosti je še vedno premalo uveljavljen. V krajevni skupno- 
sti je zato potrebno hitreje utrjevati vse oblike odločanja v 
skladu s statutom in drugimi akti ter onemogočati pojave 
odločanja mimo občanov in njihovih delegatskih organov. 

Skupščine krajevnih skupnosti naj uveljavljajo takšne de- 
mokratične n etode svojega dela, da bo zagotovljena njihova 
tesnejša povezanost z delegati in delegacijami za skupščine 
družbenopolitičnih in samoupravnih interesnih skupnosti. 
Delegacije pa morajo delovati bolj odprto in v tesnejši poveza- 
nosti z občani, ki so jih izvolili, še zlasti pa morajo v njih bolj 
priti do izraza interesi in vpliv delavcev v združenem delu. 

Družbenopolitične organizacije bi morale v okviru organizi- 
rane pomoči delegacijam pogosteje dajati pobudo za sklic 
razširjenih sej delegacij oziroma konferenc delegacij in pro- 
blemskih konferenc ter sekcij SZDL. Uveljaviti bi jih morali 
zlasti v primerih, ko gre v skupščinah za razreševanje po- 
membnih vprašanj za življenje in delo delovnih ljudi in obča- 
nov. 

Pred odločanjem o najpomembnejših vprašanjih za življe- 
nje in razvoj krajevne skupnosti je potrebno dosledneje upo- 
rabljati kot podlago za delegatsko oblikovanje odločitev zbo- 
rov delovnih ljudi in občanov. V funkciji odločanja pa je treba 
uveljaviti zbore delovnih ljudi in občanov predvsem v tistih 
krajevnih skupnostih, kjer nimajo oblikovanih delegatskih 
skupščin. Praksa je pokazala, da so primerne oblike tudi delni 
zbori za posamezna območja krajevne skupnosti in interesni 
zbori za obravnavo najbolj aktualnih in perečih vprašanj v 
krajevni skupnosti. 

Pri opredeljevanju in odločanju o neodtujljivih samouprav- 
nih pravicah in družbenoekonomskih odnosov je treba bolj 
uveljaviti tudi oblike osebnega izjavljanja, kot so anketa, 
odločanje s podpisovanjem, javna tribuna, javne razprave in v 
večji meri vključevati sekcijske obravnave v okviru SZDL. 
Statuti krajevnih skupnosti naj bi natančneje opredelili pri- 
mere za organizirano izpeljavo različnih oblik osebnega izjav- 
ljanja. Nosilci teh razprav in oblik odločanja pa nosijo polno 
odgovonrost za to, da je zagotovljeno dovolj časa za razprave 
in da se enakovredno obravnavajo vse pobude, zato ne bi 
smeli več pristajati na še prisotno prakso, da se razprave 
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organizirajo le za formalno potrjevanje vnaprej sprejetih odlo- 
čitev. 

V praksi je potrebno dosledneje spoštovati razmejitev pri- 
stojnosti med skupščino krajevne skupnosti in svetom skup- 
ščine krajevne skupnosti kot njenim izvršilnim organom. Sveti 
ne bi smeli samostojno urejati zadev iz pristojnosti skupscin 
ali celo zborov delovnih ljudi in občanov. Ne bi smeli pristajati 
tudi na prakso, da se v krajevne konference SZDL prenašajo 
pristojnosti skupščine krajevnih skupnosti. 

Skupščine krajevnih skupnosti ne opravljajo zadovoljivo 
funkcije delegacij za samoupravne interesne skupnosti mate- 
rialne proizvodnje v skladu z zakonom o volitvah. Zato je 
potrebno narediti kvaliteten premik v tej smeri, da se, skup- 
ščine usposobijo za to vlogo oziroma oblikujejo posebne 
delegacije ali oblikujejo posebne skupine delegatov izmed 
delegatov skupščine za oblikovanje stališč za skupščine sa- 
moupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje 

2. Planiranje v krajevni skupnosti je potrebno dograjevati s 
krepitvijo aktivnejše vloge delavcev, ustrezne strokovne po- 
moči pri pripravi planskih aktov in planiranju nasploh ter z 
večjim vključevanjem pristojnih organov občine. Zaradi na- 
daljnjega razvoja in uveljavljanja sistema planiranja v krajevni 
skupnosti bi torej morali strokovni organi na ravni družbeno- 
političnih skupnosti, vključno z republiko in ustrezne razisko- 
valne institucije, z nadaljnjo poenostavitvijo metodologije pla- 
niranja izboljšati planiranje v krajevni skupnosti ob upošteva- 
nju zakonskih določil. V okviru razprav o dograjevanju si- 
stema družbenega planiranja, ki potekajo v zveznih in republi- 
ških družbenih svetih pa je potrebno proučiti možnosti neka- 
terih dopolnitev zakona o sistemu družbenega planiranja, s 
katerimi bi omogočili določene organizacijske in postop- 
kovne poenostavitve pri planiranju, pri čemer ne bi smele biti 
okrnjene temeljne pravice delovnih ljudi in občanov v krajevni 
skupnosti na tem področju. 

3. Podlaga za zadovoljevanje večine skupnih potreb v kra- 
jevnih skupnostih morajo biti usklajeni samoupravni spora- 
zumi o temeljih plana krajevnih skupnosti, temeljnih organi- 
zacij združenega dela in samoupravnih interesnih skupnosti v 
okviru občine skladno z dogovorom o temeljih družbenega 
plana občine, s katerim udeleženci opredelijo svoje mate- 
rialne in druge obveznosti ter ukrepe za realizacijo nalog 
skupnega pomena. 

V planih samoupravnih interesnih skupnosti je potrebno 
določiti namene ter obseg odstopljenih sredstev samouprav- 
nih interesnih skupnosti za skupne potrebe krajevnih skupno- 
sti, kadar krajevna skupnost neposredno prevzame uresniče- 
vanje s plani samoupravnih intresnih skupnosti predvidenih 
nalog. Za dodatne programe na področju družbenih dejavno- 
sti, za katere se dogovorijo občani v krajevni skupnosti se 
lahko združujejo sredstva skladov skupne porabe temeljnih 
organizacij združenega dela, iz osebnih dohodkov delovnih 
ljudi in občanov in drugih virov. 

S samoupravnim sporazumom med krajevnimi skupnostmi 
in temeljnimi organizacijami združenega dela je potrebno 
zagotoviti sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb obča- 
nov v krajevnih skupnostih, ki jih ne zadovoljujejo v samo- 
upravnih interesnih skupnostih. Za te namene lahko delavci 
izločijo del dohodka temeljnih organizacij združenega dela in 
sredstva skupne porabe. Osnova za združevanje sredstev 
temeljnih organizacij združenega dela je usklajen prioritetni 
program vseh krajevnih skupnosti v občini, oblikovan na 
podlagi razvojnih planov krajevne skupnosti. V zborih združe- 
nega dela in zborih krajevne skupnosti pa je potrebno, upo- 
števajoč načelo solidarnosti glede na različno razvitost kra- 
jevnih skupnosti, sprejeti ustrezna merila po katerih pridobi- 
vajo krajevne skupnosti sredstva za uresničevanje tega pro- 
grama. Pri tem je treba upoštevati družbeni dogovor, ki do- 
loča način prispevanja sredstev tistih delavcev, ki delajo v 
organizacijah združenega dela izven občine. 

Pomemben vir pri zagotavljanju sredstev za zadovoljevanje 
skupnih potreb občanov v krajevnih skupnostih še naprej 
ostaja samoprispevek, kot specifična oblika samoupravnega 
zbiranja sredstev v denarju, materialu in delu. Samoprispevek 
kot vir financiranja naj se uvaja za tiste skupne potrebe v 
krajevnih skupnostih, ki jih ni mogoče v celoti zadovoljevati v 
samoupravnih interesnih skupnostih ali v neposrednih odno- 
sih z združenim delom, vendar pa so opredeljeni v srednjeroč- 
nem planu krajevne skupnosti. Pri tem pa je potrebno upošte- 
vati, da morajo biti v ustreznih planih zagotovljena tudi sred- 
stva za opravljanje dejavnosti v teh objektih. 

Pri zagotavljanju materialne osnove krajevnih skupnosti je 
treba upoštevati tudi specifične oblike združevanja sredstev, 
predvidenih s sistemskimi zakoni na področju komunalnega 
in prostorskega urejanja, stanovanjskega gospodarstva, cest 
in voda ter še na nekaterih drugih področjih samoupravnih 
interesnih skupnosti materialne proizvodnje. 

Na področju splošne porabe je pri določanju meril za zago- 
tavljanje sredstev iz proračuna, ki jih sprejema zbor krajevne 
skupnosti, potrebno upoštevati tudi obseg nalog, ki jih kra- 
jevna skupnost opravlja za občino na podlagi s predpisi 
prenesenih obveznosti, zlasti na področju ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. 

4. Izvršnilni in upravni organi v občinah morajo krajevni 
skupnosti zagotavljati vsestransko strokovno pomoč pri izva- 
janju njenih, z ustavo in zakoni, opredeljenih nalog. Nespre- 
jemljiva je vedno bolj razširjena praksa prenašanja upravnih 
in strokovnih opravil na samoupravne organe krajevne skup- 
nosti, kar spodbuja krajevno skupnost k širjenju administra- 
cije. 

V krajevnih skupnostih, kjer so ustanovljeni krajevni uradi 
je treba obmogočiti opravljanje strokovnih opravil za krajevno 
skupnost skladno z zakonom o sistemu državne uprave ter 
tako zmanjšati stroške za funkcionalne izdatke krajevne skup- 
nosti. 

5. Na področju hišne samouprave je potrebno nadaljevati s 
prizadevanji pri utrjevanju in uveljavljanju skupnosti stanoval- 
cev, hišnih svetov, delegacij in svetov stanovalcev pri krajev- 
nih skupnostih prek katerih stanovalci vplivajo na delo in 
odločitve samoupravnih stanovanjskih skupnosti in na ure- 
sničevanju interesov na celotnem področju stanovanjskega 
gospodarstva v krajevni skupnosti. Hkrati je treba hitreje 
razvijati vključevanje stanovalcev prek teh oblik v samo- 
upravno odločanje krajevne skupnosti. 

6. V krajevnih skupnostih je treba okrepiti in uveljaviti vlogo 
delovnih ljudi in občanov kot potrošnikov. Zato je treba uve- 
ljaviti zbore potrošnikov, kadrovsko okrepiti potrošniške 
svete in vzpostaviti organizirane oblike njihovega sodelovanja 
z organizacijami združenega dela, ki proizvajajo in prodajajo 
blago ali opravljajo storitve za občane, z inšpekcijskimi or- 
gani, z organi samoupravne delavske kontrole in drugimi 
subjekti, ki delujejo na področju preskrbe občanov. Pospešiti 
je potrebno tudi organiziranje potrošniških svetov v konfe- 
rence na ravni občin in v širših družbenih skupnostih ter 
zagotavljati njihovo medsebojno koordinacijo in delitev dela. 

7. Za krepitev samoupravnega in družbenoekonomskega 
položaja delovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti je 
treba izpopolniti informacijski sistem ter ga dograjevati glede 
na potrebe delegatskega odločanja ter prek povratnih infor- 
macij delegatov ter občinskih in krajevnih glasil zagotavljati 
vsestransko obveščenost delovnih ljudi in občanov in samo- 
upravnih organizacij in skupnosti. 

8. K učinkovitejšemu samoupravljanju delovnih ljudi in ob- 
čanov v krajevnih skupnostih lahko veliko prispeva tudi bolj 
okvirno urejanje odnosov na posameznih področjih njihovega 
delovanja v zakonih; statutih občin in drugih aktih. Pri spremi- 
njanju in dopolnjevanju le-teh je treba zato presegati prepo- 
drobno urejanje odnosov in pretirani institucionalizem, ki se 
kaže v predpisovanju številnih obveznih oblik organiziranja 
delovnih ljudi in občanov v krajevnih skupnostih. 
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AKTUALNA VPRAŠ 

UREJANJA DELOVN 

Z obravnavanjem aktualnih vprašanj urejanja delov- 
nega časa na sejah vseh treh zborov Skupščine SR Slove- 
nije, 16. marca 1983, se v široko javno razpravo o osnutku 
družbenega dogovora o urejanju delovnega in obratoval- 
nega časa, ki jo v skladu s sklepi predsedstva Republiške 
konference SZDL (to je osnutek obravnavalo 25. 1. 1983) 
in v soglasju s predsedstvom Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije vodijo organizacije Zveze sindikatov v 
vseh temeljnih in drugih organizacijah združenega dela 
ter delovnih skupnostih, vključujejo tudi delegacije in de- 
legati. Javna razprava naj bi trajala do 10. marca 1983, 
samoupravne odločitve delavcev o delovnem in obratoval- 
nem času pa naj bi se pripravile in opravile sočasno s 
potekom javne razprave o osnutku družbenega dogovora 
do 27. marca letos, ko se bo zaradi prehoda na letno 
računanje časa (premik ure za 60 minut naprej) za vse 
zaposlene delovnik pričel eno uro prej po sedanjem raču- 
nanju časa. 

Udeleženci družbenega dogovora (ob tem opozarjamo, 
da zbori Skupščine SR Slovenije besedila dogovora ne 
sprejemajo, ampak bodo na osnovi delegatske razprave 
oblikovali le določene usmeritve in jih posredovali podpi- 
snikom dogovora) bodo v času javne razprave skupaj z 
vsemi temeljnimi samoupravnimi organizacijami in skup- 
nostmi nadaljevali začete aktivnosti, ki so jih zastavile po 
Odloku in priporočilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije za usklajevanje delovnega in obratovalnega časa. 

Javna razprava o osnutku družbenega dogovora je na- 
menjena predvsem preverjanju skupnih družbenih izho- 
dišč, usmeritev in ciljev. Te cilje bi morali z novo, potre- 
bam dela in odgovornejšegaleNučinkovrtejŠega gospo- 
darjenja s sredstvi v družbeni lastnini, skladno in znan- 
stvenim dognanjem ustreznejšo razporeditvijo delovnega 
in obratovalnega časa postopoma dosegati v vseh temelj- 
nih samoupravnih organizacijah in skupnostih, ki so med- 
sebojno povezane v procesih proizvodnje, družbenih de- 
javnostih, storitvenih in drugih javnih služb ter izvršilnih in 

upravnih dejavnosti. Za doseganje teh ciljev in smotrov na 
podlagi približevanja delovnega časa optimalni pripravlje- 
nosti ljudi za delo je potrebna vsestranska in odgovorna 
zavzetost od temeljnih skupnosti do dejavnikov na vseh 
področjih družbenega dela, ki so predvideni udeleženci 
družbenega dogovora. 

Strokovne službe in poslovodni organi v temeljnih sa- 
moupravnih organizacijah in skupnostih ter drugi ustrezni 
organi v vseh oblikah družbene organiziranosti vseh po- 
dročij družbenega dela in življenja naj bi na pobudo 
osnovnih organizacij ZS vzporedno in istočasno, kot po- 
teka javna razprava o osnutku DD, pripravili strokovne 
rešitve, obrazložitve ter posredovali ustrezne pobude in 
predloge, od katerih zavisi kar najbolj nemoten in skladen 
prehod na nov delovni in obratovalni čas. Ta mora ustre- 
zati vsaki temeljni skupnosti in vsem povezavam - od 
prometa do trgovin, vzgojno-varstvenih, šolskih, zdrav- 
stvenih ter bančnih, poštnih, upravnih uslug in potreb ter 
interesov delavcev in občanov. Vzporedno s temi aktiv- 
nostmi naj bi ti organi pripravljali tudi ustrezne predloge 
sprememb samoupravnih splošnih aktov, s katerimi de- 
lavci samoupravno urejajo svoj delovni in obratovalni čas. 

V tem času bi bilo nujno razrešiti v družbeno političnih 
skupnostih vsaj večino še preostalih vprašanj, ki so v 
dosedanjih premikih delovnega in obratovalnega časa še 
ostala nerazrešena, če je njihovo urejanje zastalo, oziroma 
če ni v celoti urejeno in usklajeno v korist večine delavcev 
in občanov ter tudi skladno s cilji in družbenimi smotri iz 
osnutka družbenega dogovora. 

Vse družbenopolitične organizacije so se v SZDL 
skupno zavezale za odgovorno in konstruktivno sodelova- 
nje v tej pomembni družbenoekonomski in družbenopoli- 
tični nalogi, ki nas lahko hitreje približa ciljem ekonomske 
stabilizacije, zlasti pa večji in gospodarnejši izrabi družbe- 
nih proizvajalnih sredstev kot skupne podlage pogojev 
dela in življenja velike večine ljudi. 

OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA 

o urejanju delovnega in obratovalnega časa 

Da bi delavci pri urejanju delovnega in obratovalnega časa 
v svojih samoupravnih splošnih aktih kar najustrezneje zago- 
tavljali uresničevanje družbenih razvojnih ciljev in ciljev poli- 
tike ekonomske stabilizacije, uskladili obratovalni čas vseh 
med seboj povezanih področij družbenega dela na ustreznih 
območjih posameznih dejavnosti, razreševali probleme pri 
usklajenem prehodu na letno računanje časa, ustvarjali po- 
goje za učinkovitejše gospodarjenje z družbenimi sredstvi, za 
doseganje večje produktivnosti dela ter ob tem utrjevali svoj 
družbenoekonomski položaj, približevali delovni čas največji 
človekovi pripravljenosti za delo, stalno izboljševali pogoje 
dela ter humanizirali delo, sklepamo udeleženci 

- Republiški svet ZSS 
- Republiška konferenca SZDL Slovenije 
- Gospodarska zbornica Slovenije 
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
- Izvršni sveti skupščin občin in skupščin posebnih 

družbenopolitičnih skupnosti 
- Skupnost otroškega varstva Slovenije 
- Izobraževalna skupnost Slovenije in 

- Zdravstvena skupnost Slovenije 
na podlagi 147. člena Ustave SR Slovenije in 579. člena ZZD 
ter v zvezi z zakonom o računanju časa (Ur. list SFRJ 69/82) 
kot skupno družbeno usmeritev 

DRUŽBENI DOGOVOR 
O UREJANJU DELOVNEGA IN 

OBRATOVALNEGA ČASA 

1. člen 
Udeleženci tega družbenega dogovora se bomo v skladu s 

smernicami in okviru politike družbenoekonomskega razvoja 
organizirano zavzemali za takšno določanje in razporejanje 
delovnega časa, s katerim bodo delavci v organizacijah zdru- 
ženega dela in delovnih skupnostih zagotavljali: 

- boljšo izrabo delovnega časa 
- najučinkovitejšo uporabo delovnih sredstev 
- večjo prilagojenost obratovalnega časa potrebam delav- 

cev in občanov. 
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Za delovni čas se po tem družbenem dogovoru šteje delav- 
čeva delovna obveznost, ki traja 42 ur na teden. Za obrato- 
valni čas pa se po tem družbenem dogovoru šteje čas dnev- 
nega obratovanja posamezne organizacije združenega dela 
oziroma delovne skupnosti. 

2. člen 
Udeleženci tega družbenega dogovora se bomo zavzemali, 

da bodo delavci v organizacijah združenega dela in delovnih 
skupnostih dosegali boljšo izrabo delovnega časa zlasti z 
boljšo organizacijo dela, večjo delovno in samoupravno zav- 
zetostjo ter stimulativnejšo politiko delitve osebnih dohodkov 
po delu in rezultatih dela. 

V primerih, ko to zahteva narava dejavnosti ali narava dolo- 
čenih del in nalog, naj bi delavci delovni čas določali tako, da 
bo razporeditev dela oziroma delovnega časa med letom 
skladna z zahtevami in pogoji najučinkovitejšega poteka de- 
lovnega procesa. 

Delavci v organizacijah združenega dela in delovnih skup- 
nostih naj v primerih, kadar je to družbeno in ekonomsko 
smotrno, glede na naravo in organizacijo dela, za opravljanje 
posameznih del in nalog določajo krajši delovni čas od pol- 
nega. 

3. člen 
Udeleženci tega družbenega dogovora se bomo zavzemali, 

da bodo delavci dosegali učinkovitejšo uporabo delovnih 
sredstev tudi s podaljševanjem obratovalnega časa. 

V primerih, ko možnosti izvoza in potrebe domačega trga 
ter zagotavljanje surovin in repromaterialov to omogočajo, 
naj delavci za boljšo izrabo delovnih sredstev uvedejo delo v 
dveh oziroma več izmenah. 

4. člen 
Udeleženci tega družbenega dogovora se bomo zavzemali, 

da delavci v organizacijah združenega dela dosegajo večjo 
prilagojenost obratovalnega časa potrebam delavcev in obča- 
nov zlasti s premikom začetka in konca delovnega časa. S tem 
naj se zagotovi, da bodo storitve posameznih dejavnosti na 
razpolago večini delavcev v proizvodnih dejavnostih in drugih 
občanov tudi izven njihovega delovnega časa. 

Tako razporeditev obratovalnega časa, zlasti na področju 
prometa in zvez, prometa blaga na drobno, gostinstva in 
turizma, obrti, drugih storitvenih dejavnosti in družbenih de- 
javnosti, bomo udeleženci v posameznih družbenopolitičnih 
skupnostih pospeševali ob aktivnem sodelovanju samouprav- 
nih interesnih skupnosti, udeleženk tega družbenega dbgo- 
vora in svetov potrošnikov. 

5. člen 
Udeleženci se zavezujemo, da bomo ustvarjali pogoje za to, 

da bodo delavci v organizacijah združenega dela, drugih 
organizacijah in skupnostih, kjer se delo opravlja samo v eni 
izmeni, premaknili začetek dela čimbolj proti 8. uri, najmanj 
pa za eno uro in pri tem posebej upoštevali načela iz prejš- 
njega člena tega dogovora. 

6. člen 
Da bodo delavci lahko uresničevali cilje iz tega družbenega 

dogovora, si bomo udeleženci prizadevali, da 
- organizacije združenega dela, ki opravljajo javni prevoz 

potnikov, zagotovijo nemoten prevo.z delavcev na delo in z 
dela, 

- se organizacije združenega dela v večjih industrijskih 
krajih dogovorijo o stopničastem začetku delovnega časa in s 
tem zagotovijo nemoten začetek dela v vseh organizacijah 
združenega dela na svojem območju. 

- vzgojnovarstvene organizacije prilagodijo čas varstva 
otrok in 

- osnovne šole prilagodijo čas podaljšanega bivanja var- 
stva oziroma celodnevne šole potrebam zaposlenih staršev, 

- bodo razpoložljive možnosti in kapacitete v šolah, vzgoj- 
novarstvenih zavodih, domovih za učence in študente ter 
organizacijah združenega dela čim prej usposobljene za za- 
gotavljanje prehrane tudi udeležencem usmerjenega izobra- 
ževanja. 

7. člen 
Udeleženci si bomo prizadevali, upoštevaje možnosti iz 

prejšnjega člena, za postopnost pri uvajanju delovnega časa v 
smislu določb tega dogovora v posameznih dejavnostih in 
območjih. 

Udeleženci bomo podpirali uvedbo proženjših oblik delov- 
nega časa (drseči oziroma gibljivi delovni čas) v organizacijah 
združenega dela ter drugih organizacijah in skupnostih. 

8. člen 
Udeleženci bomo v okviru svojih pravic, obveznosti ter 

nalog z zakoni in drugimi akti, samoupravnimi sporazumi ter 
pobudami uresničevali svojo odgovornost in delovali oziroma 
zagotavljali uresničevanje tega dogovora. 

Za izvedbo aktivnosti iz prejšnjih členov se podpisniki zave- 
zujemo: 

- republiški svet Zveze sindikatov Slovenije bo v svojih 
aktivnostih 

a) spodbujal osnovne organizacije ZSS k takemu ravnanju, 
da bodo delavci v temeljnih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih zavestno prilagodili delovni in obratovalni čas 
družbenim smotrom tega družbenega dogovora ter ga 
ustrezno uredili v svojih samoupravnih splošnih aktih; 

b) usmerjali občinske svete ZS k usklajevanju vprašanj, ki 
presegajo možnosti posamezne temeljne organizacije in 
skupnosti, da bi jih družbeno optimalno razreševali v občini 
ali širši skupnosti; 

c) terjal od strokovnih služb in poslovodnih organov v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter od 
izvršilnih organov družbenopolitičnih skupnosti konkretne 
predloge, rešitve in programe postopnega prehajanja na nov 
delovni in obratovalni čas, ki bodo preprečevala pojave, ki bi 
lahko pomenili bistveno poslabšanje delovnih in življenjskih 
pogojev delavcev. Aktivnosti odgovornih organov, kot tudi 
učinke prehoda na nov delovni in obratovalni čas bo sindikat 
sproti spremljal in ocenjeval skladno s svojo družbenopoli- 
tično vlogo. 

- Socialistična zveza bo usklajevala akivnosti družbenopo- 
litičnih in samoupravnih dejavnikov za uresničevanje usmeri- 
tev in ciljev dogovora. Prek občinskih in krajevnih organizacij 
bo SZDL spodbujala občine, krajevne skupnosti in organiza- 
cije združenega dela za načrtovanje in zagotavljanje pogojev 
za razvoj otroškega varstva, organizacije družbene prehrane, 
storitvenih in drugih dejavnosti za zadovoljevanje potreb de- 
lavcev in občanov. 

- Gospodarska zbornica Slovenije bo skupaj s splošnimi 
združenji in medobčinskimi gospodarskimi zbornicami pri- 
pravila predloge za prehod na kasnejši začetek delovnega 
časa, za posamezne dejavnosti in reprodukcijske povezave 
organizacij združenega dela; na osnovi ponudbe in povpraše- 
vanja na trgu ter možnosti nabave surovin in reprornateriala 
pa bo ugotovila tudi potencialne možnosti posameznih dejav- 
nosti za podaljševanje obratovalnega časa in uvajanje veči- 
zmenskega dela. 

- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in izvršni sveti skup- 
ščin občine oziroma posebnih družbenopolitičnih skupnosti 
bodo zagotovili, da delavci upravnih organov v občinah in 
republiki svoje delo opravljajo v času, ki omogoča delavcem v 
drugih dejavnostih uresničevanje njihovih pravic in obvezno- 
sti v prostem času. Izvršni sveti skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti bodo pred sprejemom tega družbenega dogovora 
opravili verifikacijo teh izhodišč na zborih skupščin svoje 
družbenopolitične skupnosti. 

Izvršni sveti družbenopolitičnih skupnosti bodo pripravili 
operativni program in usklajevali izvajanje nalog iz tega dogo- 
vora, hkrati pa spremljali in analizirali izvajanje odloka o 
spremembah in dopolnitvah odloka o razporeditvi delovnega 
časa v upravnih organih ter po potrebi predlagali ustrezne 
dopolnitve. 

- Samoupravne interesne skupnosti, podpisnice tega druž- 
benega dogovora, bodo spodbujale samoupravne interesne 
skupnosti v občinah in izvajalske organizacije združenega 
dela k ustreznim ukrepom za uresničevanje tega družbenega 
dogovora. Vsaka na svojem področju bo tudi spremljala pro- 
blematiko in opozarjala ustrezne organe in organizacije na 
ugotovljene pomanjkljivosti in na dodatne potrebne ukrepe. 
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9. člen 
Za spremljanje izvajanja tega družbenega dogovora se pri 

Republiškem svetu Zveze sindikatov Slovenije oblikuje odbor 
udeležencev. 

V odbor udeležencev imenujejo po enega člana: 
- Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije 
- Republiška konferenca SZDL Slovenije 
- Gospodarska zbornica Slovenije 
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
- Skupnost slovenskih občin 
- Skupnost otroškega varstva Slovenije 
- Izobraževalna skupnost Slovenije 
- Zdravstvena skupnost Slovenije. 

10. člen 
Odbor udeležencev dogovora tekoče spremlja uresničeva- 

nje tega družbenega dogovora in enkrat letno poroča udele- 
žencem o doseženih rezultatih pri njegovem izvajanju in pred- 
logih nadaljnje aktivnosti udeležencev za razreševanje nasta- 
lih problemov. 

11. člen 
Ta družbeni dogovor je sklenjen, ko ga podpiše več kot 

polovica izvršnih svetov skupščin občin in vsi drugi udele- 
ženci. Veljati začne z dnem objave v Ur. listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Cilji, ki jih s tem družbenim dogovorom želimo doseči, so 
predvsem ekonomske narave. Gre za boljšo izkoriščenost 
delovnega časa, večjo izrabo delovnih sredstev in hkrati večjo 
prilagojenost obratovalnega časa potrebam delavcev in obča- 
nov, kar vse je osnova za doseganje večje produktivnosti dela. 
Te cilje naj bi dosegli z boljšo organizacijo dela, večjo de- 
lovno disciplino, stimulativnejšo politiko delitve osebnih do- 
hodkov, podaljševanjem obratovalnega časa, pa tudi z oživi- 
tvijo nekaterih možnosti, ki jih naša delovna zakonodaja do- 
pušča, pa ostanejo kljub temu neizkoriščene, kot npr. neena- 
komerna razporeditev delovnega časa tekom leta, reguliranje 
obratovalnega časa na področju prometa in zvez, prometa 
blaga na drobno, gostinstva in turizma, obrti itd. na osnovi 
samoupravnih sporazumov s samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi, ter sveti potrošnikov, določanje krajšega delov- 
nega časa od polnega pri opravljanju posameznih del in nalog 
itd. 

Globalne usmeritve v razvoju naše družbe, povezane s cilji 
iz tega družbenega dogovora, so zapisane v vseh dokumen- 
tih, oblikovanih v zvezi s stabilizacijo tako na zveznem kot na 
republiškem nivoju. Vsebujejo jih »Izhodišča dolgoročnega 
programa ekonomske stabilizacije« ter zvezna in republiška 
resolucija za leto 1983. V teh dokumentih se opozarja na 
potrebo po večizmenskem delu, kar mora aktivirati razpolož- 
ljive neizkoriščene zmogljivosti, vse organizacije združenega 
dela in skupnosti pa naj za dosego povečanja produktivnosti 
dela analizirajo svoje pogoje in možnosti za uvajanje elastič- 
nih sistemov delovnega časa, za podaljševanje obratovalnega 
časa, za sklepanje delovnega razmerja za nepoln delovni čas, 
itd 

V/ novembru leta 1982 )e bil v Skupščini SFRJ sprejet zakon 
o računanju časa, ki je zaključil večletne razprave o primerno- 
sti prilagoditve računanja časa v Jugoslaviji veliki večini 
evropskih držav. To pa bo z vidika režima delovnega časa v 
SFRJ pomenilo, da ob že sicer zgodnem začetku delovnega 
časa le-tega v letnem obdobju premaknemo še za eno uro 
naprej. S tem se za večino delavcev v Jugoslaviji in Sloveniji - 
skoraj 70% vseh delavcev dela le v eni izmeni - delovni čas 
odmika izven tistih ur, ko je človek najbolj pripravljen za 
opravljanje dela, hkrati pa se slabšajo možnosti za njihove 
sicer že tako slabe prehranjevalne navade (čestokrat zače- 
njajo delati brez zajtrka, ker vstanejo prezgodaj). Podobne 
neprijetne posledice bi ob nespremenjenem režimu delov- 
nega časa lahko pričakovali tudi pri vseh tistih otrocih, ki 
bodo morali eno uro bolj zgodaj v vzgojno-varstveni zavod. 

Zakonodajalec je zato v 3. členu omenjenega zakona indi- 
kativno usmeril organizacije združenega dela in skupnosti, ki 
delajo v eni izmeni, da določijo doiovrv čas in razporeditev 
tega časa tako, da zagotovijo, da poteka delovni čas podnevi. 
S tem se omenjene nekatere neprijetne posledice letnega 
računanja časa nevtralizira vsaj za tisti del prebivalstva, ki je 
tako ali drugače vezan na režim enoizmenskega dela. 

Da bi kar najenotneje zagotovili uveljavljanje teh določb v 
praksi, hkrati pa dosegli še druge pomembne cilje, tudi pove- 
zane s problematiko teh zakonskih določb, se je v SR Slove- 
niji izoblikovala ideja o sprejemu družbenega dogovora, ki bi 
ponudil enotno podlago za urejanje delovnega in obratoval- 
nega časa na teritoriju SR Slovenije. 

Družbeni dogovor je zasnovan z namenom aktiviranja vseh 
subjektov v naši družbi za dosego teh ciljev. Naloge so dolgo- 
ročnega karakterja, saj se uvodoma zapisani cilji lahko dose- 
žejo le na podlagi daljšega kontinuiranega procesa aktivnosti. 
Sprememba, ki bi jo bilo potrebno doseči do 27. 3. 1983, ko bo 
izveden premik na letno računanje časa, pa zadeva predvsem 
začetek delovnega časa v organizacijah združenega dela in 
skupnostih z enoizmenskim delom. 

Med predvidenimi podpisniki, organi, skupnostmi oziroma 
asociacijami, so zapisani tisti subjekti v SR Sloveniji, ki lahko 
s svojimi aktivnostmi največ pripomorejo k uresničevanju 
ciljev tega družbenega dogovora1' N 

V preambuli so navedena skupna družbena izhodišča ter 
podlaga za sklenitev družbenega dogovora, ki so nato kon- 
kretizirana, v 1. členu, 2., 3. in 4. člen pa predstavljajo razlago 
alinej 1. člena s ciljem podrobneje razčleniti predvidene aktiv- 
nosti podpisnikov za doseganje boljšega gospodarjenja z 
delovnim časom ter za usklajevanje obratovalnega časa. 

V 5. členu je zapisana konkretizacija usmeritve iz zveznega 
zakona o računanju časa za premik začetka delovnega časa v 
čas dnevne svetlobe. Pri tem usmeritev »najmanj pa za 1 uro« 
upošteva že izvedeno aktivnost v zvezi s priporočilom IS 
Skupščine SRS za premik začetka delovnega čsa iz oktobra 
1982. Izvedba tega je seveda odvisna od konkretnih razmer v 
okviru posameznih območij SR Slovenije. Besedilo člena je 
posebej namenjeno OZD, ki delajo v eni izmeni. V javni 
razpravi pa je potrebno proučiti možnosti premika tudi za dvo 
in troizmensko delo ter težave, tako v zvezi s povečanimi 
stroški dela (premik začetka delovnega časa pri 2-izmenskem 
delu s 6. na 7. uro pomeni tudi zamik konca druge izmene z 
10. na 11. uro kar v skladu z našo zakonodajo pomeni dodatek 
za 1 uro nočnega dela), kot tudi pri težavah zvezi z delom 
delavk in mladine (za nočno delo žensk je potrebno posebno 
soglasje, mladini do 18. leta starosti pa je nočno delo sploh 
prepovedano). V zvezi z možnostmi zamika začetka delov- 
nega časa za 2 oz. 3-izmensko delo že tečejo posebna prou- 
čevanja v republiškem komiteju za delo. 

Osnovni predpogoji, tako za zamik začetka delovnega časa 
kot tudi za uresničevanje ciljev iz 1. člena, so zapisani v 6. 
členu. Pri tem je nekoliko drugačnega karakterja določba 2. 
alineje, ki govori o stopničastem delovnem času. Stopničasti 
delovni čas je tu razumeti kot specifično določitev zamika 
začetka delovnega časa po posameznih OZD znotraj večjih 
gospodarskih con s ciljem ublažiti prometno konico. Ta do- 
ločba se v povezavi s prvo alinejo nanaša na kompleks pro- 
metne ureditve, ki mora zagotoviti nemoten prevoz delavcev 
na delo in z dela. 

V 7. členu se posebej opozarja na primernost uvedbe giblji- 
vih oblik delovnega časa, ki jih kaže vpeljati povsod tam, kjer 
narava dela to omogoča. To pa pomeni, da lahko delavec 
znotraj opredeljenega obratovalnega časa OZD prilagaja za- 
četek in konec, pa tudi eventualno prekinitev delovnega časa 
potrebam dela, svojim posebnim nagibom oziroma možno- 
stim. 

V 8. členu so zapisane konkretne zadolžitve in naloge 
podpisnikov. Pri tem je osnovna aktivnost na področju ureja- 
nja delovnega časa v skladu s samoupravno pristojnostjo 

poročevalec 9 



delavcev v OZD in skupnostih namenjena sindikatu, na po- 
dročju dejavnosti, ki so širšega pomena za zadovoljevanje 
potreb delavcev in občanov pa tudi SZDL. Specifične naloge v 
tem okviru imajo GZS, SIS ter posebej IS DPS. Ti naj bi pred 
sprejemom tega družbenega dogovora opravili verifikacijo 
usmeritev na zborih DPS, pripravili operativni program aktiv- 

nosti ob premiku časa 27. 3. 1983, v okviru svojih pristojnosti 
usklajevali izvajanje nalog iz tega družbenega dogovora, še 
posebej pa spremljali in analizirali izvajanje odloka o delov- 
nem času v upravnih organih. 

9., 10. in 11. člen opredeljujejo postopke za organizirano 
aktivnost za doseganje nalog iz tega družbenega dogovora 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
16. marca 1983 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
sredo, 16. marca 1983. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 

zbor bodo obravnavali: 
- predlog zakona o družbe- 

nem sistemu informiranja 
(ESA 797); 

- osnutek zakona o kultur- 
noumetniških dejavnostih in 
posredovanju kulturnih vre- 

dnot (ESA 232); 
- predlog za izdajo zakona 

o spremembah in dopolnitvah 
zakona o družbenem pravo- 
branilcu samoupravljanja 
(ESA 85); 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o javnem pravobranil- 
stvu (ESA 86); 

- ugotovitve in stališča o 
samoupravnem razvoju krajev- 
nih skupnosti; 

- aktualna vprašanja uredi- 
tve delovnega časa. 

Zbor združenega dela in 

Zbor občin bosta obravnavala 
tudi: 

- predlog za izdajo zakona 
o pokopališki in pogrebni de- 
javnosti ter o urejanju pokopa- 
lišč (ESA 207). 

Družbenopolitični zbor ima 
na dnevnem redu seje tudi 
pobude, predloge in vpraša- 
nja delegatov oziroma druž- 
benopolitičnih organizacij; 
Zbor združenega dela in Zbor 
občin imata na dnevnem redu 
predloge in vprašanja dele- 
gatov. Vsi trije zbori pa tudi 
volitve in imenovanja. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV I 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 27.12.1982 

- Oprostitev plačila participacije za 
bolnike tistih bolezni, ki resno ogrožajo 
zdravje in življenje ljudi 

Na seji Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije 
dne 27. decembra 1982 je delegatka skupine delegatov za 
socialno zdravstveno področje 3. okoliša - Ljubljana Vič- 
Rudnik tov. Lea Oražem ob obravnavi predloga zakona o 
spremembi in dopolnitvi zakona o zdravstvenem varstvu 
postavila naslednja vprašanja: 

1. Zakaj niso med upravičence, ki jih zakon oprošča pla- 
čila participacije v 3. odstavku 20. člena zajeti tudi hiperto- 
niki. 

2. Ker nam še niso znana merila iz zadnje alinee drugega 
odstavka 20. člena predloga zakona ne vemo kako bodo 
obravnavani kmečki upokojenci, katerih denarno nadome- 
stilo je nižje od prejemnikov družbeno-denarnih pomoči, ter 
kako upokojenci, ki preživljajo ožje družinske člane in je 
dohodek na družinskega člana nižji od varstvene pokojnine. 

3. Končno postavljamo vprašanje, ali mora biti splošni 
zdravnik dejansko arbiter med stabilizacijo in pacientom. 
Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije je posredoval 
Izvršni svet skupščine SR Slovenije naslednji odgovor: 

1. Med upravičenci, ki jih zakon o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o zdravstvenem varstvu oprošča plačila partici- 
pacije v drugem odstavku 1. člena, niso zajeti hipertoniki. 
Zvišan krvni pritisk je lahko samostojna bolezen, v večini 
primerov pa je le simptom, ki spremlja druga obolenja. Hiper- 
tonija je med prebivalstvom, zlasti med starejšim, zelo razšir- 
jena, vendar v večini primerov ne prizadane delovne sposob- 
nosti bolnika. Zato menimo, da ni potrebno vseh teh bolnikov 
oproščati plačila participacije. Tisti bolniki, ki zaradi svojega 
gmotnega položaja ne morejo prispevati k stroškom za zdrav- 
stvene storitve, so po istem členu oproščeni plačila participa- 
cije. Zakon o zdravstvenem varstvu tako torej oprošča plačila 
participacije bolnika tistih bolezni, ki resneje ogrožajo zdravje 
in življenje ljudi ali povzroča možnost epidemije. » 

2. V zadnji alinei prvega odstavka, 1. člena zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu je 
določeno, da uporabnikom, ki zaradi svojega gmotnega polo- 
žaja ne morejo prispevati k stroškom za zdravstvene storitve, 

ni mogoče določiti prispevka v zvezi z uveljavljanjem pravic 
do zdravstvenega varstva. 

Na osnovi enotno dogovorjenih meril v Skupnosti social- 
nega varstva Slovenije ugotovijo to upravičenost občinske 
zdravstvene skupnosti. Enotna merila bodo upoštevala celo- 
vito materialno stanje upravičencev in ne le denarnih prejem- 
kov, saj imajo nekateri kmečki upokojenci kljub temu, da je 
njihovo denarno nadomestilo nižje od prejemkov družbeno- 
denarnih pomoči boljše materialne pogoje kot pa prejemniki 
družbenih denarnih pomoči, ki jim je to edini vir sredstev za 
življenje. V kolikor pa kmečki upokojenci ne bodo imeli dru- 
gih materialnih pogojev za zagotovitev socialne varnosti kot 
le pokojnino, ki ne presega višine družbeno denarne pomoči, 
bodo oproščeni participacije. 

3. Glede vprašanja, ali mora biti splošni zdravnik dejansko 
arbiter med stabilizacijo in pacientom, menimo, da ne gre za 
arbitra, temveč za osebo prvega kontakta, ki tudi najbolje 
pozna bolnika. Zdravnik na osnovi svojega strokovnega zna- 
nja odloča o nadaljnjem zdravljenju bolnika glede na njegovo 
boiezen. Samoupravni sporazum o postopku in načinu ure- 
sničevanja pravic do zdravstvenega varstva (Uradni list SRS, 
št. 6/81) določa postopek in ravnanje zdravnika pri obravna- 
vanju bolnika predvideva pa tudi druge oblike dajanja stro- 
kovnih zdravniških rnnenj. 12. člen tega sporazuma namreč 
določa splošnega zdravnika - zdravnika posameznika - kot 
prvega strokovnega zdravstvenega delavca, ki določa ukrepe 
ter daje izvide in mnenja. Zaradi pomena citiramo omenjeni 
člen: 

»Če je potrebno v postopku uresničevanja pravic do zdrav- 
stvenega varstva ugotoviti zdravstveno stanje uporabnika, 
določiti ukrepe, ki so povezani z zdravljenjem, dati strokovno 
zdravniško mnenje ali ugotoviti druge okoliščine in primere, 
ko je uporabnik upravičen do določene zdravstvene storitve 
ali pravice do socialne varnosti in če tako določa ta samo- 
upravni sporazum, ugotavljajo stanja, določajo ukrepe ter 
dajajo izvide in mnenja: 

1. zdravniki kot posamezniki, 
2. konzilij v osnovni zdravstveni dejavnosti, 

, 3. konzilij bolnišnice ali oddelka bolnišnice, 
4. konzilij klinike, inštituta ali druge univerzitetne zdrav- 

stvene organizacije.« 
Glede na navedeno splošni zdravnik torej ni in ne more biti 

arbiter med stabilizacijo in pacientom. 
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POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

ZBOR ZDRUŽENEGA DFI A 

Zbor združenega dela in zbor krajevnih skupnosti Skup- 
ščine občine Ljubljana Bežigrad sta na svojih sejah dne 26. 
oktobra 1982 obravnavala predlog odloka o spremembi od- 
loka o občinskih upravnih taksah ter na predlog izvršnega 
sveta skupščine občine sprejela sklep, da skupine delegatov, 
ki delegirajo delegate v zbor združenega dela in zbor občin 
Skupščine SR Slovenije, dajo pobudo za zakonsko ureditev, 
ki bo na področju predpisovanja upravnih taks neposredno 
uveljavila uporabo zakona o upravnih taksah in s tem razbre- 
menila skupščine občin formalnega povzemanja zakonskih 
določil. 

Skupina delegatov za zbor združenega dela - gospodarsko 
področje, 1. okoliš je to pobudo obravnavala na svoji seji dne 
18/11-1982 in jo podprla, zato jo posreduje Skupščini SRS. 

STALIŠČE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV 
ZA GOSPODARSKO PODROČJE 1. OKOLIŠA - 
LJUBLJANA-BEŽIGRAD V ZVEZI Z ZAKONOM 
O UPRAVNIH TAKSAH 

V zvezi s predloženo pobudo je poslal Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije naslednje pismeno stališče: 

V skladu z drugim odstavkom 109. člena Ustave SRS se 
sistem taks določa z republiškim zakonom, to je za republiške 
in občinske upravne takse. Četrti odstavek istega člena. 
Ustave SRS pa določa, da družbenopolitične skupnosti samo- 
stojno določajo višino taks, ki so v skladu z zakonom njihov 
dohodek. Zakon o financiranju družbenopolitičnih skupnosti 
določa, da občini pripadajo dohodki iz Občinskih upravnih 
taks. Glede na to, lahko določajo višino upravnih taks, ki se 
plačujejo za posamezne spise in dejanja pri občinskih uprav- 
nih organih, le občinske skupščine. 

Ker so občine v SR Sloveniji ocenile, daje primerno poeno- 
titi višino upravnih taks, so se z družbenim dogovorom o 
usklajevanju davčne politike dogovorile, da bodo tarifo občin- 
skih upravnih taks uskladile s tarifo republiških upravnih taks, 
kar ima za posledico spreminjanje občinskih odlokov o uprav- 
nih taksah kakor hitro se menja tarifa republiških upravnih 
taks. Če občine ocenjujejo, da je vsakoletno spreminjanje 
občinskega odloka neekonomično, glede na predpisani po- 
stopek sprejemanja občinskih aktov, imajo možnost v svojih 
odlokih določiti da velja za občinsko taksno tarifo vsako- 
kratna veljavna republiška taksna tarifa. Višino občinskih 
upravnih taks pa glede na navedene določbe ni mogoče 
določiti z republiškim zakonom. 

I. SEJA UREDNIŠKEGA ODBORA POROČEVALCA 

POROČILO o delu uredništva Poročevalca in službe za 

obveščanje delegacij,delegatov in javnosti 

Uredniški odbor Poročevalca je imel 21. januarja 1983 
svojo prvo sejo v novem mandatu, na kateri je obravnaval 
in sprejel poročilo o delu uredništva Poročevalca in službe 
za obveščanje delegacij, delegatov in javnosti ter naloge v 
letu 1983. Poročilo objavljamo v nadaljevanju. 

Dobro so bila ocenjena dosedanja prizadevanja, da se, 
kadar se SIS vključujejo kot četrti zbor, v Poročevalcu 
objavljajo sklici, sklepi, stališča pa tudi celovita gradiva. 
Treba pa bo doseči, da se bodo vključevali tudi ostali 
subjekti katerih gradiva so lahko pomembna osnova v 
procesu odločanja. Gre za vključevanje: 

- mnenj in stališč družbenih svetov; 
- sklepov in stališč družbenopolitičnih organizacij, stro- 

kovnih združenj, zvez društev itd; 
- sklepov ustavnih sodišč - republiškega in zveznega; 

- Zavoda SR Slovenije za statistiko, kadar lahko na 
program dela skupščine z dopolnilnimi informacijami pri- 
speva k popolnejšim informacijam za odločanje; 

- Raziskovalne skupnosti Slovenije z njenimi PISK, ki 
prav tako lahko tvorno sodelujejo pri dopolnilnih informa- 
cijah za odločanje. 

Ob koncu-je uredniški odbor imenoval še uredništvo 
Poročevalca, katerega naloga je, da tekoče rešuje pro- 
bleme pri urejanju glasila za delegacije in delegate. 

Člani uredništva Poročevalca so: Marko Herman(na- 
mestnik generalnega sekretarja), Erika Vrhunec(sekre- 
tarka ZZD), Tone Jerovšek (sekretar ZO), Franci Grad 
(sekretar DPZ), Vasilij Polič(sekretar zakonodajno-pravne 
komisije), Ivica Fajmut(predstavnica Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije), Marjan Gogala (odgovorni ure- 
dnik Poročevalca). 

Letos mineva devet let od kar izhaja Poročevalec, glasilo 
Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFRJ za delegacije in 
delegate. Začetki razprav o osnovanju glasila, namenjenega 
za obveščanje delegacij v samoupravni osnovi segajo v leto 
1974, ko je delovna skupina za informiranje Skupščine SFRJ 
pričela s pripravami za izdajanje tega glasila. 

Ker je Poročevalec skupno glasilo Skupščine SR Slovenije 
in Skupščine SFRJ, kar je bilo potrjeno z družbenim dogovo- 
rom, ki je bil podpisan 14. marca 1975, objavljamo tudi gra- 
diva, ki jih dobivamo iz Skupščine SFRJ. Gre za povzetke 
gradiv, ki nam jih pošiljajo vsakih 14 dni in obsegajo 40 do 50 
tipkanih strani. 

Z izdajanjem posebnega glasila za delegacije in delegate je 
slovenska skupščina želela - enako pa tudi skupščine drugih 
republik in pokrajin - s svoje strani prispevati k uresničevanju 
tistih ustavnih in poslovniških določil, ki terjajo ustrezno in 

pravočasno obveščanje delegacij in delegatov ter njihovo 
vključevanje v proces odločanja. 

Naše glasilo je skušalo slediti tej uredniški politiki od vsega 
začetka, zavedajoč se, da morajo biti delegacije teeljnih sa- 
moupravnih organizacj in skupnosti pravočasno seznanjene z 
bistveno vsebino vseh gradiv. 

Prva leta smo se zavzemali, da bi v skupščinskem glasilu 
objavljali le povzetke namesto celovitih gradiv, ki so ponavadi 
zelo obsežna. Nekajletna praksa pa je pokazala, da je veliko 
zanimanje tudi za celovita gradiva (sistemski, zakoni, analize, 
poročila itd.). Lahko torej trdimo, da samo z objavljanjem 
povzetkov nismo povsem zadovoljili potreb delegatske baze. 
Zato v zadnjem času več pomembnih gradiv objavljamo v 
celoti. 

Naslednja izpopolnitev, ki smo jo sprejeli v uredniškem 
odboru in tudi v praksi uveljavili je objavljanje poročil in 
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stališč komisij in odborov do vseh tistih gradiv, ki pomenijo 
pregled nad uresničevanjem že sprejetih odločitev Skupščine 
SR Slovenije, analize stanja na določenem področju ter po- 
bude in usmeritve za uresničevanje ustrezne politike, ki je bila 
sprejeta na skupščinskih zborih. Gre tudi za gradiva, ki ne 
gredo na seje zborov, vendar je o njih pomembno obveščati 
delegacije in delegate. V tem mandatnem obdobju je skupni 
program Skupščine SR Slovenije in samoupravnih interesnih 
skupnosti, ki pri odločanju sodelujejo kot enakopravni zbori, 
zahteval razširitev vsebine. Zato smo pričeli z objavljanjem 
sklicev, zapisov sej zborov in sklepov posameznih interesnih 
skupnosti, kadar so obravnavale gradivo iz skupnega pro- 
grama. 

Za gradivo, ki ga prejemamo iz skupščine SFRJ, je od vsega 
začetka uveljavljena praksa, da pripravljajo povzetke, ki jih 
prevajamo. Tako je poročevalec neposredna opora in edi-na 
vez Skupščine SFRJ in delegacijami. 

Ob tem pa le moramo poudariti, da so povzetki velikokrat 
enostranski in predstavljajo zgolj poglede predlagateljev. Kot 
kaže, bo treba po devetih letih ustaljenega dela tudi pri tem 
delu kaj spremeniti, pomembnejša gradiva objavljati v celoti. 
Zadnji poskus (zakon o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju) je pokazal, da je bil odziv dober. 

Od letos je običajna naklada 20.000 izvodov. Kadar pa gre 
za pomembnejša gradiva, ki so objavljena v celoti - zakonska 
besedila, razna poročila, analize itd. - pasmo dosegli naklado 
tudi 45 000. Skoraj 14.000 izvodov Poročevalca pošiljamo 
brezplačno na naslove delegacij temeljnih organizacij združe- 
nega dela in drugih delovnih skupnosti, krajevnih skupnosti, 
skupin delegatov do glasil organizacij združenega dela. Brž- 
kone bo potrebno sčasoma tudi povečati število rednih naro- 
čnikov 

Dograjevanje vsebinske zasnove Poročevalca 

Z dosedanjo širitvijo vsebine Poročevalca na podlagi pro- 
grama dela Skupščine (zborov in skupščin pristojnih SIS) je 
uredništvo začelo uresničevati zasnovo skupnega delegat- 
skega glasila. Razen samoupravnih interesnih skupnosti, ki 
imajo v procesu odločanja vlogo četrtega zbora, se vključu- 
jejo v Poročevalca tudi družbenopolitične organizacije in SIS 
materialne proizvodnje, kadar želijo svoje programe, analize 
in poročila predstaviti tudi delegacijam in delegatom za skup- 
ščine družbenopolitičnih skupnosti. Na ta način se je doslej 
zelo jasno izoblikovala zasnova skupnega delegatskega gla- 
sila, ki temelji na programu dela skupščine ter gradivih, 
pobudah, predlogih, poročilih, mnenjih in stališčih, ki so 
sestavni del tega programa in se z njimi vključujejo vsi priza- 
deti subjekti v proces delegatskega odločanja v Skupščini SR 
Slovenije. 

Prav zaradi tega je uredništvo zavrnilo ponujeno zasnovo, 
po kateri naj bi bil Poročevalec osnova za skupno delegatsko 
glasilo, ki bi fizično integriralo vsebino, oziroma sedanja 
delegatska glasila SIS v republiki. Takšno glasilo ne bi moglo 
delati na podlagi programov dela Skupščine in skupščin SIS, 
ampak bi lahko bilo le splošen delegatski informator, dokaj 
zajeten in v veliki nakladi (zamišljena 250 tisoč izvodov). Ne 
samo zaradi dragega papirja in izredno visokih tiskarskih 
stroškov, ampak tudi zaradi tega, ker je pravica vsake SIS, da 
sama organizira svoj sistem delegatskega obveščanja, ne bi 
bilo mogoče iz enega uredništva pokrivati potreb delegacij 
skupščine in vseh delegacij in delegatov SIS ter DPO. To bi 
pomenilo odtegovanje obveščanja v dokaj izločen in osamo- 
svojen uredniški center, ki povrhu sploh ne bi mogel zanes- 
ljivo in dobro opravljati svoje vloge za vse skupščine, ki se z 
različnimi dnevnimi redi sestajajo v različnih rokih. 

V dosedanji praksi in izmenjavi izkušenj in mnenj o vlogi 
skupnega delegatskega glasila med republikami in pokraji- 
nama, so se odpirala tudi nekatera vprašanja nadaljnjega 
dograjevanja vsebine in vloge delegatskih glasil. 

Poročevalec objavlja gradiva predlagateljev v prvi fazi in jih 
posreduje delegatom in delegacijam, v nekaterih primerih pa 
objavlja tudi predloge zakonov. V glavnem se z iniciranjem 
razprave v delegacijah njegova vloga izčrpa. Dolgoletne 
razprave v uredniških odborih delegatskih glasil v republikah 
in pokrajinah ter v našem uredništvu o takoimenovanem »po- 
vratnem informiranju« so zasledovale namen, kako spremljati 

proces delegatskega odločanja. V začetnem obdobju je pre- 
vladovalo mnenje, da se vloga delegatskega glasila izčrpa s 
posredovanjem »uradnih gradiv« predlagateljev ter da morajo 
zaradi ustrezne delitve dela ves proces javnih razprav in 
odločanja v delegacijah sprejemati sredstva javnega obvešča- 
nja. Pri tem pa gre vendarle tudi zA »uradna stališča« delega- 
cij, kadar nastopajo s pobudami in zlasti s pripombami in 
amandmaji. Teh stališč pa ni mogoče prepuščati novinarskim 
interpretacijam, ampak jih je potrebno posredovati v avten- 
tični obliki. Problem je v tem, kako ustvariti interakcijo med 
delegacijami, da bi o različnosti interesov, pristopov in stališč 
posameznih delegacij že v prvem obdobju obravnave ali javne 
razprave bile delegacije in delegati med seboj pravočasno 
obveščeni, ne le pristojna delovna telesa v skupščinskih zbo- 
rih, oziroma delegati šele na sejah zborov. Problem je še 
nadalje odprt, kajti glavno oviro, da bi se lahko uveljavila 
ustrezna metodologija obveščanja, so predstavljali izredno 
kratki roki, prenasičenost dnevnih redov sej zborov, prepo- 
gostnost njihovih sklicev ter še zaenkrat tehnološko nedogra- 
jena tehnična baza pretoka informacij med občinami in repu- 
bliškimi organi in organizacijami. 

Kljub vsem dosedanjim težavam bo potrebno v nadaljnjem 
razvoju delegatskega obveščanja, če se namreč hoče uvelja- 
viti temeljno delegatsko načelo, da se vse odločitve spreje- 
majo v bazi, ustvariti tudi medsebojen pretok mnenj in Stališč 
med delegacijami Ker do usklajevanja stališč še ne prihaja v 
začetnih fazah obravnav in javnih razprav prav zaradi neu- 
strezne medsebojne obveščenosti, nastaja tudi vrsta nepo- 
trebnih intervencij, pripomb in amandmajev na račun te pre- 
šibke interakcije. S tem je obremenjeno in oteženo tudi delo 
dalovnih teles in zborov. Take informacije pa bi bile koristne 
tudi za predlagatelje. Zato je potrebno doseči racionalno 
sestavo dnevnih redov sej, dovolj dolge roke za obravnavo in 
seveda tudi ustrezno računalniško tehnologijo za hiter pretok 
informacij. 

Drugo vprašanje, ki se ob »povratnem informiranju« zastav- 
lja je, kako na. ustrezen način uveljaviti skupen program dela 
zborov Skupščine ter transformirati vsebino Poročevalca v 
sredstva javnega obveščanja v vseh okoljih in na vseh ravneh. 
Praksa kaže, da imajo pri tem najmanj težav osrednji dnevniki, 
radio in televizija, ki imajo akreditirane novinarje, koordina- 
torje in specializirane novinarje v skupščini. Akreditirani novi- 
narji lahko spremljajo delo skupščinskih teles in zborov in so 
lahko več ali manj v toku dogajanja. Veliko večje težave so 
zaradi materialnih sredstev in kadrov pri interesnem, tovarni- 
škem, lokalnem in regionalnem tisku ter v lokalnih radijskih 
postajah, ki pa predstavljajo v Sloveniji ogromen potencial z 
veliko naročniško in poslušalsko publiko. 

Bistveno za nadaljnji razvoj delovanja delegatskega sistema 
je, kako bo deloval v bazi. Tukaj pa je vrsta medijev, ki so 
namenjeni neposrednemu okolju ter tudi delegacijam in dele- 
gatom. Zato je zelo pomembno, da so lokalna sredstva obve- 
ščanja usmerjena v delo delegacij in delegatov, saj ga lahko 
mnogo bolj podrobno in načrtno spremljajo, kot osrednja 
republiška glasila, ki lahko delujejo le na podlagi vzorca, ne 
morejo pa obravnavati vseh okolij in vseh delegacij. (V nada- 
ljevanju poročila bomo dali tudi pregled nad razširjenostjo 
lokalnih in regionalnih sredstev obveščanja.) 

V okviru Poročevalca je potrebno prav zaradi pritegovanja 
množičnih občil na vseh ravneh uveljaviti ustrezne metode in 
obliKe dela, da bi na najbolj racionalen način vzpostavili 
informacijske kanale in posredovali informacije v praktično 
objavo v tisku in radiu. Doslej začeto delo na tem področju je 
pokazalo, da je to mogoče opraviti na različne načine in z 
različnimi oblikami: bilteni, pismi, opozorili, s sodelovanjem 
na sestankih redakcij ali združenj regionalnega in lokalnega 
tiska ter radiodifuzije. Pri tem ni potrebna velika količina 
biltenov in papirja, ampak je predvsem pomemben ustrezen 
mrežni plan distribucije informacij, ki upošteva interes in 
zainteresiranost posameznih območij ali panog ter njihovih 
glasil. S samo kritiko, da so lokalna in regionalna množična 
občila ter interesna in druga glasila premalo »delegatsko 
naravnana« razmer ne moremo izboljšati. Potrebno je tem 
medijem na ustrezen način pomagati, ker niso v toku dogaja- 
nja in niso pravočasno in zadovoljivo obveščani. Še zlasti bi 
morali utrditi oblike pretoka informacij iz Poročevalca, seveda 
s povzetki, v delegatska glasila občin, ki marsikje sežejo do 
vsake družine. 
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Povezovanje Poročevalca s sredstvi javnega 
obveščanja 

Obveščanje delegacij in delegatov ter širše javnosti uresni- 
čuje Skupščina SR Slovenije prek naslednjih osnovnih oblik: 

- z osnovnimi, izvirnimi in celovitimi gradivi, 
- z delegatskim glasilom Poročevalec, 
- prek sredstev javnega obveščanja. 
Tak celovit sistem obveščanja pa je nujno potrebno izpo- 

polnjevati, skrbeti za njegov racionalen razvoj ter v ta namen 
vgrajevati nove metode, načine in oblike dela. 

Dosedanje izkušnje potrjujejo pravilnost razširitve in dogra- 
jevanja vsebinske zasnove Poročevalca, s čimer se uveljavlja 
njegova večnamenska funkcija. 

V sistemu delegatskega obveščanja je bila posebej oce- 
njena vloga sredstev javnega obveščanja ter možnosti, da se 
vključujejo kot eden pomembnih pogojev za učinkovitejše 
delovanje delegatskega sistema. Čedalje bolj je jasno, da je 
nujno opredeliti in konkretizirati delovno povezavo med ure- 
dništvom Poročevalca in sredstvi javnega obveščanja ter s 
tem dograjevati njegovo informativno učinkovitost. 

Skupščinski Poročevalec z objavljanjem gradiv nakazuje 
tako program kot vsebino dela in politične akcije v delegat- 
skem in skupščinskem sistemu in je brez dvoma pomembna 
usmeritev za vključevanje sredstev javnega obveščanja v vsa 
aktualna dogajanja. 

Kljub temu, da so celotna prizadevanja usmerjena k ustvar- 
janju pogojev in možnosti za izboljšanje stanja v dosedanjem 
sistemu obveščanja, to ne pomeni, da je treba širiti informa- 
cijska sredstva, pač pa jih le racionalno in organizirano vklju- 
čiti in postaviti v vlogo neposrednega aktivnega dejavnika v 
delegatskem sistemu. 

Sredstva javnega obveščanja so sicer uresničevala to svojo 
pomembno funkcijo pri obveščanju delovnih ljudi in občanov 
o delu delegatskih skupščin in prispevala k uveljavitvi dele- 
gatskih skupščin na vseh ravneh, očitno pa je, da so vse 
premalo uporabljala Poročevalca in osnovna, izvirna gradiva 
ter da so bila odmaknjena od procesov odločanja v delegatski 
bazi. 

Spremembe in dopolnitve poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije omogočajo tesnejšo povezanost med uredništvom Poro- 
čevalca in sredstvi javnega obveščanja na vseh ravneh. 
Osnovo za usklajeno delovanje ter njihovo vključevanje v vse 
faze procesa dogovarjanja in odločanja v delegacijah in dele- 
gatskih skupščinah pa pomeni program dela skupščine. Pro- 
gram dela Skupščine SR Slovenije kot temeljno izhodišče za 
sodelovanje s sredstvi javnega obveščanja velja posebej po- 
udariti zaradi tega, ker je to skupni program družbenopoli- 
tične aktivnosti vseh odgovornih družbenih subjektov v repu- 
bliki. 

Delovna povezanost s sredstvi javnega obveščanja na vseh 
ravneh pomeni povezavo z obstoječimi informativnimi mediji 
oziroma izjemno velikim potencialom teh medijev. 
V ilustracijo dajemo: 

1. pregled poprečnega števila naklad časopisov in nekate- 
rih revij za II. polletje 1982 

2. pregled radijskih in TV naročnikov 
3. oceno števila in naklade glasil organizacij združenega 

dela 
Povprečno število naklad časopisov in revij v II. polletju 1982 

informativno- Delo 102.400 
politični tisk Dnevnik 54.700 

* Večer 58.744 
Komunist 100.840 
Delavska enotnost 39.154 
TV-15 36.500 
Kmečki glas 43.200 

revijaini in Naši razgledi 7.425 
strokovni tisk Jana 135.557 

Teleks 36.568 
Avto 19.427 
7 dni 54.502 
Gospodarski vestnik 9.250 
Naša žena 44.134 
Sodobno kmetijstvo 3.300 
Moto revija 90.000 

pokrajinski Novi tednik 13.255 
tisk Primorske novice 19 300 

Glas 22.500 
Dolenjski list 28 696 
Tednik 8.470 
Vestnik 19.700 
Naš čas 14.192 

Vir: Gospodarski vestnik, avgusta 1982 po podatkih Odbora 
GZS za časopisno dejavnost) 

Pregled števila radijskih in TV sprejemnikov (v letu 1982) 
- radijski sprejemnik 669.655 
- TV sprejemnik 517.174 
Z obema podatkoma lahko le deloma ilustriramo razširje- 

nost radijskega in TV medija; vsekakor moramo upoštevati - 
poleg osrednjega radijskega in TV programa - tudi izjemno 
vlogo in potencial 15 lokalnih radijskih postaj ter radia Mari- 
bor, radia Koper in radia Glas-Ljubljana ter TV-Koper. 

Glede na svojo regionalno razporeditev pokrivajo celotno 
področje Slovenije. 

Po oceni Odbora za politično propagando in obveščanje pri 
Republiškem svetu Zveze sindikatov Slovenije izhaja v repu- 
bliki 600 glasil v združenem delu v skupni nakladi 800.000 
izvodov. 

Delegatski bilteni in druge oblike sodelovanja 

Kratka ocena teh medijev - kadrovska, organizacijska, vse- 
• binska - je bila nakazana že v gradivu, ki je bilo pripravljeno 

za posvet urednikov delegatskih glasil republik in pokrajin in 
Skupščine SFRJ junija lani v Ljubljani. Tedaj je bil izdelan tudi 
predlog za vsebinsko povezavo med Poročevalcem kot dele- 
gatskim glasilom skupščine in sredstvi javnega obveščanja 
glede pretoka informacij v delegatskem sistemu. 

Opredelili smo oblike sodelovanja s sredstvi javnega obve- 
ščanja prek dveh delegatskih biltenov, in sicer: 

- delegatskega biltena za akreditirane novinarje, 
- delegatskega biltena za sredstva javnega obveščanja. 
Zlasti je bil v tem predlogu razdelan način posredovanja 

delegatskih biltenov za sredstva javnega obveščanja, pri če- 
mer je bil upoštevan interes posameznih področij, panog ali 
dejavnosti. V ta namen je bil uveljavljen takoimenovani 
»mrežni plan uporabnikov informacij« - kar pomeni mrežni 
plan za vsak delegatski bilten oziroma pripravljeno informa- 
cijo. 

Doslej opravljeno delo na tem področju je dalo pozitivne 
rezultate in odmeve, pokazalo pa je tudi, da ne le delegatski 
bilteni, pač pa tudi vse druge oblike in načini komuniciranja in 
sodelovanja - obiski v redakcijah, direktni kontakti z akrediti- 
ranimi novinarji in novinarji revialno-strokovnega tiska, 
kratka opozorila, telefonski pogovori, itd -pomenijo pomem- 
ben korak naprej za izboljšanje pretoka delegatskih informa- 
cij ter pravočasnega vključevanja sredstev javnega obvešča- 
nja v vse faze delegatskega sporazumevanja in dogovarjanja. 

Da bi na kar najbolj racionalen, organiziran in preprost 
način zajeli kar največ medijev ter se z njimi ustrezno pove- 
zali, je bila vzpostavljena vrsta neposrednih kontaktov in 
sicer: 

- s sekcijama skupnosti delovnih organizacij lokalnih sred- 
stev javnega obveščanja, to je s sekcijo za pokrajinski tisk in 
sekcijo za lokalne radijske postaje. 

Opozarjali smo jih na možnosti uporabljanja gradiv objav- 
ljenih v Poročevalcu ter jim ponudili še druge oblike sodelov- 
nja in pomoči pri njihovem delu. 

Prek biltena »Informacije RS ZSS za obveščanje v združe- 
nem delu«, ki je namenjen urednikom glasil v organizacijah 
združenega dela (prejemajo ga tudi odbori oziroma sveti za 
obveščanje pri občinskih sindikalnih svetih), smo v vsa glasila 
organizacij združenega dela posredovali tiste aktualne infor- 
macije, o katerih naj bi bili obveščeni vsi delovni ljudje, saj jih 
ta problematika neposredno zadeva. 

Pri tem velja poudariti, da smo s to povezavo na izredno 
racionalen način (1 izvod delegatskega biltena za 600 glasil 
OZD) opozorili in - seveda po presoji uredništev teh glasil - 
začeli vključevati glasila v posredovanje tiste aktualne proble- 
matike, ki je predmet delegatskega dogovarjanja in odloča- 
nja. 
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To obliko sodelovanja pa dograjujemo s pogovori s pred- 
stavniki odbora za obveščanje in politično propagando Repu- 
bliškega sveta Zveze sindikatov Slovenije 

Po dogovoru z informativno službo Gospodarske zbornice 
Slovenije smo se povezali z vsemi splošnimi zborničnimi 
združenji. Pretežna večina teh združenj izdaja glasila, ki jih 
pošiljajo vsem svojim članom - torej tudi glasilom v teh 
organizacijah združenega dela. 

Prek glasil splošnih zborničnih združenj smo doslej posre- 
dovali opozorila na delegatska vprašanja, ki so bila postav- 
ljena ali na katera je bilo odgovorjeno v skupščini in ki so se 
nanašala izključno na določeno panogo oziroma gosodarsko 
dejavnost, ki jo povezuje splošno združenje. Pri posredovanju 
informacij v splošna združenja pa je treba še posebej upošte- 
vati, da gre za specializirane dejavnosti in iz tega izhajajoč 
interes. 

Med oblikami in načini sodelovanja s strokovnim, in- 
teresnim in revijalnim tiskom, ki smo jih uresničevali s tem 

tiskom je brez dvoma najustreznejši in najučinkovitejši način 
neposredni kontakt z uredništvi in novinarji. Kontakte smo 
vzpostavljali, ko smo ocenili ali ko se je pokazala potreba, da 
bo določena problematika posebej zanimiva in da bodo pred- 
lagane rešitve zainteresirale določen krog ljudi - torej bralcev 
tega tiska. Predvsem pa moramo poudariti, da smo vselej že 
pred pogovori redno pregledovali in analizirali pisanje ter 
vključevanje tega tiska v aktualna družbena dogajanja. 

Spremljanje tega tiska in ugotovljeni rezultati dokazujejo, 
da je bil takšen pristop in način dela za angažiranje redakcij 
tega tiska pravilen in da kaže v tej smeri nadaljevati ob vseh 
pomembnejših skupščinskih razpravah. 

Sodelovanje pri transformaciji vsebine delegatskega glasila 
v osrednji, to je dnevni - informativno-politični tisk ter obča- 
sno v republiška glasila, ki imajo svoja dopisništva v Ljubljani, 
poteka pretežno po že utečenih načinih sodelovanja in skoraj 
dnevnega kontaktiranja z akreditiranimi novinarji v sekreta- 
riatu za informacije republiške skupščine. 
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poročevalec 



Iz Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 

Preprečevanje nezakonitosti pri uporabi 

instrumentov za zagotavljanje plačil  

• Uporabniki družbenih sredstev lahko uporabljajo instrumente za zagotavljanje 
plačil le na podlagi prometa blaga in storitev, kompenzacij, premij, regresov in 
vračanja davčnih in drugih dajatev 

• Ček in menica z avalom za zagotavljanje plačil investicij se dajeta na znesek, 
določen s pogodbo o vzpostavitvi dolžniško-upniškega razmerja 

• Če dolžnik ne preda instrumentov za zagotavljanje plačil v predpisanem roku, 
mora upnik v 10 dneh od izteka roka za njihovo izročitev obvestiti Službo 
družbenega knjigovodstva, pri kateri je žiro račun upnika 

• Uporabniku družbenih sredstev, ki ni izplačal obveznosti upniku, se 
prepoveduje izplačilo osebnih dohodkov delavcem in drugih obveznosti iz 
dohodka vse dotlej, dokler te obveznosti ne poravna 

Ko je Služba družbenega 
knjigovodstva nadzorovala 
Izvajanja Zakona o zagotavlja- 
nju plačil med uporabniki 
družbenih sredstev, ki je bil 
sprejet leta 1975, je pri določe- 
nem številu organizacij zdru- 
ženega dela in drugih uporab- 
nikov družbenih sredstev ugo- 
tovila nepravilnosti in nezako- 
nitosti. Med take nepravilnosti 
med drugim sodijo tudi pojavi 
izdajanja menic brez nastanka 
dolžniško-upniškega razmer- 
ja, nespoštovanje določb o za- 
gotavljanju plačil investicij, 
nezakonitosti pri uporabi in- 
strumentov za zagotavljanje 
plačil, pri odobravanju blagov- 
nih kreditov in drugo 

Med navedenimi nezakoni- 
tostmi je večje razsežnosti 
imel pojav izdajanja menic 
brez kritja leta 1980 (13,43 od- 
stotka kontroliranih organiza- 
cij združenega dela je izdalo 
take menice), medtem ko se je 
leta 1981 število takih pojavov 
precej zmanjšalo (na vsega 2,1 
odstotka organizacij). 

VEČJA FINANČNA 
DISCIPLINA 

Prav zaradi nepravilnosti, ki 
so bile ugotovljene pri izvaja- 
nju omenjenega Zakona, je 
Zvezni izvršni svet pripravil 

Predlog za izdajo Zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
Zakona o zagotavljanju plačil 
med uporabniki družbenih 
sredstev, z Osnutkom zakona 
(AS 157) in ga posial delega- 
tom Zveznega zbora Skupšči- 
ne SFRJ v obravnavo. 

Predlagane spremembe in 
dopolnitve Zakona, poudarja 
Predlog za izdajo, bi morale 
odpraviti nepravilnosti in dvo- 
me pri njegovi uporabi in one- 
mogočiti nezakonitosti pri 
uporabi instrumentov za zago- 
tavljanje plačil, predvsem pri 
izdajanju menic brez nastanka 
dolžniško-upniškega razmer- 
ja. Prav tako bi morali zagoto- 
viti doslednejše spoštovanje 
Zakona in večjo finančno dis- 
ciplino pri plačevanju obvez- 
nosti iz dolžniško-upniških 
odnosov ter na ta način pre- 
prečiti oblikovanje povpraše- 
vanja brez realnega pokritja. 

Namen sprejetja teh spre- 
memb je, da bi se povpraševa- 
nje, s tem pa tudi proizvodnja 
prilagodila razpoložljivim 
sredstvom, s čimer bi vplivali 
na umirjanje rasti cen na do- 
mačem tržišču in zagotavljanje 
pogojev za povečanje izvoza. 

Predlog za izdajo.tega Zako- 
na vsebuje tudi pregled in po- 
datke o številu ugotovljenih 
nepravilnosti in nezakonitosti 

pri izvajanju Zakona, konec le- 
ta 1982 pa je bilo pripravljeno 
tudi posebno Poročilo o izva- 
janju Zakona o zagotavljanju 
plačil, ki smo ga povzeli v eni 
prejšnjih številk Poročevalca. 

PREPREČEVANJE 
IZDAJANJA MENIC 
BREZ KRITJA 

Da bi preprečili izdajanje 
menic brez kritja, Osnutek za- 
kona predlaga dopolnitev do- 
ločbe, ki opredeljuje, kaj 
razumemo pod dolžniško-up- 
niškimi razmerji. Pri tem gre za 
odnose na podlagi prometa 
blaga in storitev, kakor tudi na 
temelju kompenzacij, premij, 
regresov in vračanja davčnih 
ter drugih dajatev. Povezano s 
tem ne morejo uporabniki 
družbenih sredstev izdajati in- 
strumentov za zagotavljanje 
plačil na drugih podlagah. Iz- 
dajanje instrumentov za zago- 
tavljanje plačil, ki ni v skladu s 
temi zakonskimi določbami, se 
opredeljuje kot gospodarski 
pfrestopek. 
nsoosooo9aQooseocooccecooecocco&s<cccoGCo 

Za dan prejetja blaga se po 
Osnutku zakona razume dan, 
ko je dolžnik neposredno pre- 
vzel blago od prodajalca ali pa 
dan, ko je potrdil prejem blaga 
v svojem skladišču oziroma v 
kraju kupca. Obveznost dolž- 
nika je, da takoj po prejemu 
blaga ali- po izvršeni storitvi, 
najkasneje pa v roku 8 dni od 
tega dneva, naredi ustrezen 
dokument in o tem obvesti up- 
nika. 

Taka rešitev, pravi obrazloži- 
tev, mora prispevati k prepre- 
čevanju dosedanje prakse ne- 
točnega prikazovanja dneva 
nastanka dolžniško-upniškega 
razmerja Doslej je nastajalo 
precej težav pri izvajanju Za- 
kona prav zaradi tega, ker po- 
godbe med dolžniki in upniki 
niso urejale vprašanja, kdaj 
nastane dolžniško-upniško 
razmerje. 

Ker je bilo precej nepravil- 
nosti ugotovljenih tudi pri izro- 
čanju instrumentov za zago- 
tavljanje plačil, je tudi na tem 
področju predlagana dopolni- 
tev Zakona. Osnutek zakona 

0 H 
S OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH X 
§ ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU PLAČIL MED UPORAB- 0 

NIKI DRUŽBENIH SREDSTEV X 
Ocooooooeocoooooooooooooooeosoooooooooec«? 
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predpisuje, da se ček in meni- 
ca z avalom dajeta, na podlagi 
zagotavljanja plačil investicij, 
za znesek, določen s pogodbo 
o vzpostavitvi dolžniško-upni- 
škega razmerja, in sicer do 
zneska sredstev, ki se lahko 
uporabijo za investicije. Mimo 
tega je predlagano, da se lah- 
ko menica z avalom, razen na 
podlagi zagotavljanja plačil in- 
vesticij, izdaja z dnevom na- 
stanka dolžniško-upniškega 
razmerja, ter da je ni mogoče 
izročiti upniku pred nastan- 
kom tega razmerja in niti ne po 
preteku predpisanega 15 
dnevnega roka. Za dan izroči- 
tve čeka in menice se razume 
dan, ko je bila opravljena ne- 
posredna izročitev ali izročitev 
prek pošte 

če dolžnik ne izroči instru- 
mentov za zagotavljanje plačil 
v predpisanem roku, mora up- 
nik v 10 dneh od preteka roka 
za izročitev teh instrumentov, 
obvestiti Službo družbenega 
knjigovodstva, pri kateri je žiro 
račun upnika. 

Novost v Osnutku zakona je 
tudi določba, ki uporabniku 
družbenih sredstev, katerih ni 
izplačal ali zagotovil plačila 
obveznosti upniku na podlagi 
prometa blaga in storitev ali na 
podlagi investicij, prepoveduje 
izplačilo osebnih dohodkov 
delavcem in plačilo obveznosti 
kot so davki, prispevki in dru- 
ge obveznosti iz dohodka, do- 
kler se te obveznosti ne porav- 
najo. Izjema pri tem so le za- 
jamčeni osebni dohodki. Na ta 
način, je razloženo, naj bi one- 
mogočili nepokrito porabo 
oziroma zadrževanje tujih 
sredstev, s tem da se ne plača 
obveznosti upnikom za nakup 
surovin in repromaterialov, za 
opravljanje storitev, investicij- 
ska dela in dobavljeno 
opremo. 

gp0p 
INDOSIRANJE MENIC 

Ker je dosedanja praksa pri- 
nesla dvome glede obveznosti, 

ki se plačajo z indosiranjem 
menic in podobno, Osnutek 
zakona predlaga novo določ- 
bo. Po njej lahko upnik po 
opravljeni obveznosti zaradi 
katere je dobil menico, to in- 
dosira zaradi poravnavanja 
svojih dospelih obveznosti (na 
podlagi prometa blaga in stori- 
tev, vračanja kreditov, plače- 
vanja dogovorjenega avansa, 
poravnavanja obveznosti za 
združevanje sredstev, plačeva- 
nja obresti in drugih obvezno- 
sti, razen za dajanje kreditov in 
za poravnavanje obveznosti 
določenim delovnim skupno- 
stim), oziroma jo lahko eskon- 
tira pri banki. 

Trasant, ki dobi menico pred 
rokom njenega dospetja, take 
menice ne more indosirati za 
plačilo svojih obveznosti. 

Eskont oziroma reeskont 
menic, izdanih na podlagi teh 
zakonskih določb, lahko 
opravlja Narodna banka Jugo- 
slavije, narodne banke repu- 
blik in pokrajin, združene, te- 
meljne in interne banke, in si- 
cer pod pogoji, ki jih določijo v 
svojih splošnih aktih. Na ta na- 
čin, pravi obrazložitev, bo oner 
mogočeno pridobivanje do- 
hodka na podlagi eskonta me- 
nic drugim uporabnikom druž- 
benih sredstev, katerih dejav- 
nosti ni mogoče povezati s te- 
mi posli. 

Osnutek zakona predlaga, 
da banka ne more dajati ga- 
rancije za zagotavljanje plačil 
na podlagi investicij za znesek 
predpisanega lastnega deleža, 
kar je v skladu z Zakonom o 
posebnih pogojih za dajanje 
kreditov za investicije. V skla- 
du z Zakonom o začasni pre- 
povedi dajanja garancij za bo- 
doči priliv, pa je predlagano, 
da likvidni investicijski poten- 
cial banke sestavljajo njena 
prosta sredstva iz dolgoročnih 
virov, kakor tudi prosta sred- 
stva iz kratkoročnih virov v vi- 
šini, ki se, v skladu s predpisi 
kreditno-monetarne politike 
uporabi za določene plasmaje. 

Predlagane spremembe in 
dopolnitve Zakona predlagajo 
tudi prenehanje izvajanja del 
oziroma dobave opreme vse 
dotlej, dokler dolžnik ne zago- 
tovi plačila razlike predračun- 
ske vrednosti. Predvidene so 
tudi kazni za gospodarski pre- 
stopek, če bi uporabniki druž- 
benih sredstev ravnali v na- 
sprotju s to zahtevo. Razlog te 
določbe, omenja obrazložitev, 
so pogosti pojavi v praksi, da 
izvajalec del oziroma dobavi- 
telj opreme ne ustavljata teh 
del oziroma dobave opreme, 
če niso zagotovljena plačila 
zneska razlike predračunske 
vredcsti. 

Določbe Zakona o zagotav- 
ljanju plačil predpisujejo, da 
lahko uporabnik družbenih 
sredstev poravna obveznosti 
za investicije, pokrite z garan- 
cijo, pred rokom, ki je predpi- 
san za izdajo naloga za plačilo 
obveznosti, z menico z ava- 
lom. Ker je SDK ugotovila, da 
se te menice v praksi izdajo z 
90 dnevnim rokom plačila od 
dneva njihove izdaje, s čimer 
se odlaga rok plačila, je pred- 
videno posebno določilo. Po 
njem se lahko menica z ava- 
lom za te obveznosti izda z ro- 
kom dospetja obveznosti za 
plačilo, vendar največ 90 dni 
od dneva nastanka dolžniško- 
upniškega razmerja. 

Novost je tudi rešitev, da se 
menica, prejeta za zagotovitev 
plačila blagovnega kredita lah- 
ko indosira le v roku 90 dni od 
dneva njenega dospetja, 
eskont take menice pa se lah- 
ko opravi pri banki brez omeji- 
tev. Ta rešitev, pravi obrazloži- 
tev, naj bi preprečila spremi- 
njanje dolgoročnih v kratko- 
ročne plasmaje in s tem obli- 
kovanje investicijskega poten- 
ciala. 
NAČIN 
IZPOLNJEVANJA 
MENIC 

Ker dosedanji obrazec meni- 
ce. ki se uporablja za zagotav- 

ljanje plačil, ni posebej predpi- 
san (uporablja se obrazec, 
predpisan z Zakonom o čeku 
in menici), so nejasnosti pri iz- 
polnjevanju menic. Osnutek 
zakona predlaga, da zvezni se- 
kretar za finance predpiše na- 
čin izpolnjevanja menice. Po- 
leg tega naj bi predpisal tudi 
način ugotavljanja sredstev, ki 
se lahko uporabijo za investi- 
cije v skladu s tem Zakonom, 
kakor tudi obrazec, s katerim 
upnik obvešča Službo družbe- 
nega knjigovodstva, da dolž- 
nik ni izročil instrumentov za 
zagotavljanje plačil. 

Med drugimi spremembami 
in dopolnitvami omenimo ne- 
katere podrobnejše določbe, 
ki predpisujejo, kaj se razume 
s pojmom dneva dostave obra- 
čuna dolžniku, in kaj je dan 
dostavljanja menice z nalo- 
gom za izplačilo Službi druž- 
benega knjigovodstva. Dan 
dostave je pri tem dan, ko je 
opravljena neposredna izroči- 
tev, oziroma dan, ko pošta 
izroči menico SDK. Spreme- 
njen pa je tudi rok za izročitev 
obračuna dolžnika, in sicer je 
skrajšan z 10 na 8 dni od dneva 
dobave blaga oziroma oprav- 
Ijenje storitve. 

Krajši rok je predlagan za 
upnika, ki opravi tranzitni pro- 
met. Obračun mora poslati' 
dolžniku najkasneje v 3 dneh 
od prejema obračuna, ki ga 
pošlje odpošiljatelj blaga. 

Predlagane pa so tudi 
ustrezne spremembe in dopol- 
nitve kazenskih določb, da bo- 
do v skladu z obveznostmi pri 
odpravljanju pomanjkljivosti 
pri normiranju kazensko prav- 
nega varstva v zveznih zakonih 
in drugih predpisih. 

Dopolnitve prehodnih do- 
ločb pa predvidevajo, da se 
nove določbe o izplačilu oseb- 
nih dohodkov delavcev in pla- 
čevanju davkov in prispevkov 
iz dohodka, uporabljajo za ob- 
veznosti. ki so nastale po dne- 
vu uveijavitve omenjenega Za- 
kona. 
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Obratna sredstva se bodo zagotavljala 

izključno iz lastnih in dolgoročnih virov 

Kar zadeva zagotavljanje dolgoročnih sredstev so predvideni precej strožji 
pogoji investiranja 
Osnutek zakona ne omejuje vlaganj v rekonstrukcije in adaptacije, kakor tudi 
ne zamenjavanja opreme do višine letne amortizacije 
Potrošniški in blagovni krediti, po katerih so že sklenjena dolžniško-upniška 
razmerja, bi se dajali tudi brez zagotavljanja potrebnih obratnih sredstev iz 
dolgoročnih virov 
Organizacije v ustanavljanju bodo morale pred začetkom obratovanja zagotoviti 
celotna obratna sredstva 

Dolgoletna praksa spremi- 
njanja obratnih sredstev orga- 
nizacij združenega dela v inve- 
sticije v osnovna sredstva je 
vse pogosteje pomemben 
vzrok siromašenja gospodar- 
stva in spodbujanja visoke in- 
vesticijske aktivnosti nad mož- 
nostmi gospodarstva. Zaradi 
tega je Zvezni izvršni svet po- 
slal Skupščini SFRJ Predlog 
za izdajo zakona o zagotavlja- 
nju obratnih sredstev temelj- 
nih organizacij združenega 
dela z Osnutkom zakona (AS 
140). Z rijim predlaga, da se ta 
sredstva zagotavljajo pred- 
vsem iz dolgoročnih virov. Za 
sprejem tega Zakona je pristo- 
jen Zvezni zbor. 

Način zagotavljanja 
obratnih sredstev 

' Osnutek zakona predvideva, 
da morajo temeljne organiza- 
cije združenega dela zagotav- 
ljati potrebna obratna sredstva 
iz lastnih virov, iz združenih 
sredstev, iz vloženih sredstev 
tujih oseb in kreditov za te na- 
mene, ki imajo dalj kot enolet- 
no odplačilno dobo. Pri-tem se 
pod pojmom potrebna obratna 
sredstva razume povprečno 
stanje vrednosti zalog, surovin 
in materialov, kakor tudi drob- 
nega inventarja, nedokončane 
proizvodnje, končnih izdelkov 
in blaga v zadnjih dvanajstih 
mesecih. S tem je onemogo- 
čen vpliv sezonskih gibanj in 
zagotovljeno, da se povprečno 
stanje potrebnih obratnih 
sredstev lahko ugotovi tudi 
med letom in ne le ob koncu 
poslovnega leta. Na to stanje, 
predlaga Osnutek zakona, ne 
bi vplivala vrednost zalog, za 
katere so dani avansi ali pa 
kratkoročni krediti, ki se reval- 
virajo v dalj kot enoletnem ob- 
dobju. 

S pojmom lastni viri obrat- 
nih sredstev se po Osnutku za- 
kona razume del poslovnega 

sklada, ki se uporablja za 
obratna sredstva, sredstva, ki 
so mu odstopljena v trajno 
uporabo ter vsi zneski denar- 
nih rezerv, solidarnostna sred- 
stva in drugi skladi, ki jih ima 
temeljna organizacija združe- 
nega dela na svojem računu. 

Obračun potrebnih obratnih 
sredstev, vključno tudi lastnih 
in drugih dolgoročnih virov iz 
katerih se ta zagotavljajo, bi 
temeljne organizacije združe- 
nega dela sestavljale s stanjem 
na dan 31. decembra poslov- 
nega leta. Če pa bi se med 
letom stanje obratnih sredstev 
ali njihovih dolgoročnih virov 
spremenilo, bi lahko, predlaga 
Osnutek zakona, temeljna or- 
ganizacija naredila nov obra- 
čun s stanjem zadnjega dne v 
mesecu, in sicer na podlagi 
povprečja za zadnjih dvanajst 
mesecev. 

Obračun potrebnih obratnih 
sredstev in njihovih dolgoroč- 
nih virov bi temeljne organiza- 
cije pošiljale Službi družbene- 
ga knjigovodstva in banki, pri 
kateri temeljna organizacija 
uporablja kredite za osnovna 
sredstva. 

Na podlagi tega obračuna bi 
Služba družbenega knjigovod- 
stva morala obvestiti banko, 
pri kateri temeljna organizaci- 
ja združenega dela deponira 
svoja sredstva z žiro računa, in 
občinsko skupščino, na katere 
območju je. Obvestila bi jo za- 
radi tega, da bi bilo jasno, če je 
temeljna organizacija združe- 
nega dela zagotovila dolgo- 
ročne vire obratnih sredstev v 
potrebnem znesku, ki je dolo- 
čen s tem Zakonom. 

Način ugotavljanja potreb- 
nih obratnih sredstev in njiho- 
vih dolgoročnih virov, kakor 
tudi roke za pošiljanje obraču- 
nov, bi predpisal Zvezni izvršni 
svet. 

Dokler temeljna organizacija 
ne zagotovi potrebnih obrat- 
nih sredstev iz lastnih ali dru- 

gih dolgoročnih virov, ne bi 
mogla, poudarja Osnutek za- 
kona. uporabiti sredstev za in- 
vesticije v osnovna sredstva, 
niti jih ne bi smela združevati z 
drugimi uporabniki družbenih 
sredstev, kakor tudi ne vlagati 
v podjetja v tujini, dajati kredi- 
tov, vročati sredstev ali vpiso- 
vati posojil. Ta prepoved pa ne 
velja za obvezno združevanje 
sredstev in vpisovanje posojil, 
predpisanih z zakonom, pa tu- 
di ne za združevanje sredstev 
za pokrivanje zalog zaradi 
ustavarjanja skupnega pri- 
hodka. 

Temeljni organizaciji, ki ni- 
ma zagotovljenih potrebnih 
obratnih sredstev, da lahko 
banka kredit za investicije v 
osnovna sredstva le pod pogo- 
jem, da ji hkrati odobri kredit 
za predpisani minimum dolgo- 
ročnih virov obratnih sredstev, 
ki ji primanjkujejo, kakor tudi 
kredit za obratna sredstva za 
novo investicijo, če je rok vra- 
čila daljši od leta dni. 

Predlagana rešitev Osnutka 
zakona za zagotavljanje dol- 
goročnih virov sredstev je po- 
goj za trajna vlaganja tako v 
osnovna kot v obratna sred- 
stva. Zaradi tega pa Osnutek 
zakona dovoljuje pomembne 
izjeme, predvsem ko gre za 
vprašanje urejanja že dogo- 
vorjenih dolžniško-upniških 
razmerij pred uveljavitvijo tega 
Zakona. 

Tako prepoved uporabe 
sredstev ne bi veljala za že po- 
godbeno dogovorjene investi- 
cije v graditev objektov, pod 
pogojem, da se v prihodnjem 
letu zagotovi povečanje dolgo- 
ročnih virov obratnih sredstev 
najmanj v višini ene tretjine 

manjkajočih sredstev s sta- 
njem na dan 31. decembra 
predhodnega leta. 

Prepovedano ne bi bilo tudi 
investiranje v druga osnovna 
sredstva, če so do dneva uve- 
ljavitve Zakona že veljavna 
dolžniško-upniška razmerja, 
kakor tudi ne združevanje 
sredstev v druge temeljne or- 
ganizacije združenega dela za- 
radi investiranja, s tem da je za 
investicije v objekte zagotov- 
ljeno povečanje dolgoročnih 
virov za najmanj tretjino manj- 
kajočih sredstev. 

Osnutek zakona kot izjemo 
od omejitve vključuje tudi 
sredstva, ki bi se vlagala v re- 
konstrukcijo in adaptacijo 
osnovnih sredstev ter tistih, 
namenjenih za zamenjavo 
opreme, ki je že odpisana in je 
v temeljni organizaciji več ne 
uporabljajo, pri čemer je zne- 
sek omejen na znesek amorti- 
zacije, obračunane za leto, v 
katerem je oprema zamenjana. 
V tem primeru bi se amortiza- 
cijske stopnje nadomestile iz 
celotnega prihodka. 

Organizacije združenega 
dela, ki nimajo potrebnih 
obratnih sredstev in niti ne za- 
gotovljenih dolgoročnih virov 
zanje, bi lahko po Osnutku za- 
kona dajale blagovne in po- 
trošniške kredite, s katerimi je 
pred uveljavitvijo tega Zakona 
zasnovano dolžniško-upniško 
razmerje. Dajanje blagovnih in 
potrošniških kreditov bi bilo 
omogočeno tudi po uveljavitvi 
teh zakonskih določb, če bi 
banka za to odobrila sredstva 
temeljni organizaciji združe- 
nega dela. 

Tako določeni pogoji zago- 
tavljanja obratnih sredstev ve- 

^oeeeeeooceoseoooooeoooecoocoececoseeaoe^ 
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Ijajo za vse temeljne organiza- 
cije združenega dela, vključno 
tudi delovne organizacije, ki v 
svoji sestavi nimajo temeljnih 
organizacij združenega dela, 
za kmetijske zadruge, za te- 
meljne zadružne organizacije, 
temeljne organizacije koope- 
rantov, obrtne in druge zadru- 
ge, izjema pa so le pogodbene 
organizacije združenega dela. 

Za delovne organizacije v 
ustanavljanju, Osnutek zakona 
določa, da bodo morale pred 
začetkom dela zagotoviti iz 
lastnih ali drugih dolgoročnih 
virov potrebna obratna sred- 
stva v višini predvidenega in- 
vesticijskega programa. 
KAZNI ZA 
BREZVESTNE 
INVESTITORJE 

Kdor ne bo spoštoval določb 
tega Zakona, njegove kazen- 
ske določbe predlagajo precej 
visoke kazni, in sicer za orga- 
nizacije združenega dela in 
odgovorne osebe v njih. Če se 
na primer uporabljajo sredstva 
za investicije ali za druge na- 
mene prej kot so zagotovljena 
potrebna obratna sredstva iz 
lastnih in dolgoročnih virov, 
bo lahko temeljna organizacija 
kaznovana za gospodarski 
prestopek v znesku od 200.000 
do milijon dinarjev, odgovorna 
oseba v njej pa z denarno kaz- 
nijo od 5.000 do 50.000 dinar- 

jev. Enaka kazen je predvidena 
za temeljno organizacijo, če 
ne bo sestavila obračuna po- 
trebnih obratnih sredstev in 
njihovih dolgoročnih virov ali 
pa ne bo sestavljen točno. Ta 
kazen pa je predvidena tudi za 
organizacijo združenega dela 
v ustanavljanju, če pred začet- 
kom obratovanja ne" bo izpol- 
nila vseh pogojev glede prido- 
bitve obratnih sredstev, kakor 
to določa omenjeni Zakon. 

Podobna denarna kazen je 
predvidena tudi za banko ali 
drugo družbeno osebo v pri- 
meru, da odobri kredit temeljni 
organizaciji združenega dela, 
ki ne izpolnjuje z Zakonom do- 
ločenih pogojev, kakor tudi za 
odgovorno osebo v njej. 

Po Osnutku zakona je ne- 
spoštovanje rokov glede do- 
stavljanja obračuna potrebnih 
obratnih sredstev Službi druž- 
benega knjigovodstva oziroma 
banki, gospodarski prestopek, 
tako da bo lahko temeljna or- 
ganizacija kaznovana z denar- 
no kaznijo v višini od 10.000 do 
100.000 dinarjev, odgovorna 
oseba v njej pa z 2 000 do 
20.000 dinarjev. 
NEUSTREZNA 
UPORABA 
POSLOVNEGA 
SKLADA 

Predlog za izdajo omenjene- 
ga Zakona poudarja, da na po- 

dročju zagotavljanja obratnih 
sredstev, s stanjem že več let 
ne moremo biti zadovoljni. To 
posebej velja za obdobje od 
leta 1976 do 1981, ko so krat- 
koročni viri obratnih sredstev 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela naraščali po dvakrat 
večji stopnji rasti kot pa dolgo- 
ročni. 

Pomanjkanje trajnih in dol- 
goročnih virov obratnih sred- 
stev se je najpogosteje nado- 
meščalo z uporabo kratkoroč- 
nih kreditov z visokimi obrest- 
mi, kar je imelo več negativnih 
posledic. Prvi poskus, da bi ta- 
ka gibanja preprečili, je bil na- 
rejen leta 1972, ko je Zvezna 
skupščina sprejela Zakon o za- 
gotavljanju trajnih obratnih 
sredstev, s katerim je bilo one- 
mogočeno, da se obratna 
sredstva zagotavljajo izključno 
iz kratkoročnih kreditov. 

S sprejemom Zakona o 
združenem delu leta 1976 smo 
pričakovali, da bodo organiza- 
cije združenega dela uporab- 
ljale lastna sredstva predvsem 
za reprodukcijske potrebe, le 
presežke pa za investicije. Za- 
radi tega je z Odlokom Zvezne- 
ga zbora Skupščine SFRJ pre- 
nehal veljati prej omenjeni Za- 
kon. Uporaba sredstev organi- 
zacij združenega dela in 
razporejanje čistega dohodka 
se od takrat urejata s samo- . 
upravnimi splošnimi akti v 
skladu s potrebami in mož- 

nostmi temeljnih organizacij 
združenega dela. Vendar pa so 
se v praksi pokazala ista giba- 
nja kot pred izdajo Zakona o 
zagotavljanju trajnih obratnih 
sredstev. Dolgoročni viri sred- 
stev so v veliko večji meri upo- 
rabljeni za druge namene kot 
za obratna sredstva, delež po- 
slovnega sklada v obratnih 
sredstvih pa se zmanjšuje. 

Zaradi tega je Zvezni zbor 
Skupščine SFRJ konec leta 
1979 sprejel Zakon o posebnih 
pogojih za dajanje kreditov za 
investicije, ki predpisuje zago- 
tavljanje lastnega deleža inve- 
stitorjev pri financiranju inve- 
sticij iz bančnih kreditov, ali 
pa, če so za te investicije vzete 
garancije pri bankah. Vendar 
pa ni urejeno vprašanje zago- 
tavljanja obratnih sredstev za 
nove investicije, niti ni določa 
obveznost zagotavljanja dol- 
goročnih virov obratnih sred- 
stev v potrebnem obsegu. 

Prav zaradi tega Osnutek za- 
kona o zagotavljanju obratnih 
sredstev organizacij združene- 
ga dela tudi predlaga ureditev 
tega področja. Mimo tega pa 
bodo tudi banke v skladu z 
Protiinflacijskim programom, 
predvidele s samoupravnim 
sporazumom obvezno upora- 
bo minimuma poslovnega 
sklada za obratna sredstva kot 
pomemben pogoj kreditne > 
sposobnosti organizacij zdru- 
ženega dela. 

Ustvarjanje ugodnejših pogojev za oživitev 

proizvodnje namenjene za izvoz  

9 Uvoz surovin in reprodukcijskega materiala, namenjen za izvoz, je oproščen 
carine. Ta ukrep velja samo za leto 1983 

3» OZD se zavezujejo, da bodo blago izdelano iz uvoženih surovin in 
reprodukcijskega materiala izvozile najpozneje v devetih mesecih 

® Za nespoštovanje zakonskih določb je predvidena denarna kazen, ki je 
desetkratni znesek neplačane carine 

Delegatom v Skupščini 
SFRJ je bil poslan Osnutek za- 
kona o dopolnitvi zakona o ca- 
rinski tarifi (AS 154), s katerim 
se predlaga ustvarjanje ugo- 
dnejših pogojev za oživitev 
proizvodnje namenjene za 
izvoz. Z zakonskim osnutkom, 
sprejetje katerega je v pristoj- 
nosti Zbora republik in pokra- 
jin je predvideno, da za uvoz 
surovin in reprodukcijskega 
materiala, ki je namenjen pro- 
izvodnji za izvoz, ne plača cari- 
na. Ta ukrep je le začasen in bi 
veljal le v letu 1983. 

Po osnutku zakona predloži 
deklarant S carinsko deklaraci- 

jo pristojni carinarnici tudi po- 
datke o vrsti in vrednosti bla- 
ga, ki ga bo izvozil, ter pisme- 
no izjavo, da bo najpozneje v 
devetih mesecih od dneva 
uvoza izvozil izdelano blago 
dane vrednosti. 

Pristojne carinarnice, je po- 
udarjeno v obrazložitvi, kon- 
trolirajo uvoz in izvoz blaga po 
tem zakonu, Zvezna carinska 
uprava pa bo vodila posebno 
evidenco o opravljenem uvozu 
in izvozu blaga in bo o tem 
obveščala Zvezni sekretariat 
za zunanjo trgovino in Zvezni 
sekretariat za finance. 

V osnutku zakona so predvi- 

V 
dene tudi kazenske sankcije. Z 
denarno kaznijo do desetkrat- 
nega zneska neplačane carine 
se kaznuje za prekršek temelj- 
na organizacija združenega 
dela, če surovin ali reproduk- 
cijskega materiala, ki jih uvozi 
v letu 1983, zanje pa je bila 
uporabljena carinska stopnja 
»prosto«, ne uporabi za proiz- 
vodnjo blaga za izvoz. 

Z denarno kaznijo od 3.000 

do 20.000 dinarjev bo kazno- 
vana za prekršek tudi odgo- 
vorna oseba v organizaciji 
združenega dela, ki bo napra- 
vila takšen prekršek. 

Za takšen prekršek se lahko 
izreče tudi varstveni ukrep 
odvzema uvoženega blaga ter 
odvzema blaga, izdelanega za 
izvoz, če ni bilo v roku izvo- 
ženo. 

^ooooo^oooecosooecosooeoooooBoaooosoooo 
H OSNUTEK ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O CARIN 
5 SKI TARIFI Q 
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Preprečevanje razporejanja neustvarjenih 

sredstev    

• Uporabniki družbenih sredstev bodo lahko razpolagali z denarnimi sredstvi za 
plačevanje svojih obveznosti le do višine sredstev na svojem žiro računu 

• Sprememba vrstnega reda izvrševanja nalogov z računov uporabnikov 
družbenih sredstev bo onemogočila nelikvidnim organizacijam, da bi izplačale 
polne osebne dohodke 

• Služba SDK bo nadzorovala, če se osebni dohodki izplačujejo v skladu z 
družbenim dogovorom v republiki ali pokrajini 

Delegati Skupščine SFRJ so 
dobili v obravnavo Predlog za 
izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o Služ- 
bi družbenega knjigovodstva, 
z Osnutkom zakona (AS 156). 
Za sprejem tega Zakona je pri- 
stojen Zvezni zbor. 

Med temeljnimi načeli orr.e- 
njenga Zakona je eno osred- 
njih, da lahko uporabniki druž- 
benih sredstev razpolagajo z 
denarnimi sredstvi za plačilo 
svojih obveznosti le do višine 
sredstev na svojem žiro raču- 
nu, banke pa lahko uporablja- 
jo družbena sredstva za plače- 
vanje svojih obveznosti do vi- 
šine sredstev na žiro računu 
oziroma do višine svojega re- 
zervnega sklada in obveznnih 
rezerv pri Narodni banki Jugo- 
slavije 

PORAVNAVANJE 
OBVEZNOSTI BANKE 

V skladu s tem načelom 
Osnutek zakona predpisuje, 
da naloge za poravnavo ob- 
veznosti banke, izdane v bre- 
me njenega žiro računa in na- 
logov deponentov, ki so izdani 
v breme okvirnega kredita pri 
banki, izvršuje Služba družbe- 
nega knjigovodstva po zaklju- 
čeni dnevni obdelavi nalogov, 
in sicer do višine sredstev na 
žiro računu banke. 

Če razpoložljiva sredstva ni- 
so dovolj velika za poravnavo 
vseh obveznosti banke, bo 
Služba izdala nalog za pokritje 
nastale razlike iz sredstev re- 
zervnega sklada in obvezne re- 
zerve pri Narodni banki Jugo- 

slavije. Naloge, ki ne bodo 
imeli kritja, bo SDK vrnila 
banki. 

Obrazložitev Osnutka zako- 
na pravi, kako se je v praksi 
pogosto dogajalo, da se z an- 
gažiranjem sredstev rezervne- 
ga sklada in obveznih rezerv 
pri Narodni banki Jugoslavije 
niso mogli pokriti zneski izvr- 
šenih izplačil po nalogih ban- 
ke. Zaradi tega je prihajalo do 
nenadzorovane emisije (tako 
imenovane črne emisije). 
Predlagana sprememba Zako- 
na naj bi jo onemogočila. 

Nova rešitev pa bo, opozarja 
obrazložitev, upočasnila kro- 
ženje sredstev in jih v tokovih 
plačilnega prometa tudi pove- 
čala. 

Nadalje je poudarjeno, da se 
zadnja leta, še posebej leta 
198^, srečujemo s problemom 
nelikvidnosti v gospodarstvu. 
To se kaže v povečevanju 
medsebojnih terjatev in obvez- 
nosti, kakor tudi terjatev bank 
v gospodarstvu za dospela, 
vendar neplačana odplačila 
kreditov. Te terjatve so bile le- 
ta 1980 za 37 odstotkov večje 
kot leta 1979, leta 1981 za 34 
odstotkov, le v prvih šestih me- 
secih leta 1982 pa za 37 od- 
stotkov večje kot v enakem ob- 
dobju leta 1981. Znašale so 
162 milijard dinarjev. 

Osnutek zakona predlaga 
tudi spremembo vrstnega reda 
izvrševanja nalogov z računov 
uporabnikov družbenih sred- 
stev, ko nimajo dovolj denar- 
nih sredstev za svoja plačila. 
Dospele obveznosti upnikom 
bo treba poravnati prej kot pa 

zagotoviti denar za izplačilo 
osebnih dohodkov, davkov, 
prispevkov in drugih obvezno- 
sti iz dohodka. 

Novi vrstni red izplačevanja 
nalogov ne bi veljal za naloge 
uporabnikov družbenih sred- 
stev za izplačilo osebnih do- 
hodkov delavcev iz njihovih re- 
zervnih sredstev ali iz sredstev, 
ki jih je dala družbenopolitična 
skupnost ali pa drug uporab- 
nik družbenih sredstev za ta 
namen. Izjema so le sredstva 
banke, izjema pa so tudi nalogi 
za izplačilo zajamčenih oseb- 
nih dohodkov. 

Sicer pa se bo vrstni red iz- 
plačil, ko gre za obveznosti 
upnikom na podlagi prometa 
blaga in storitev ter investicij, 
kakor tudi na temelju vračanja 
združenih in vloženih sredstev 
po nalogih, ki jih da uporabnik 
družbenih sredstev, uporabljal 
samo za dospele obveznosti, 
ki bodo nastale po uveljavitvi 
tega Zakona. 

Sprememba je predlagana 
zaradi tega, ker sedanji vrstni 
red izplačevanja nalogov daje 
upnikom manj ugoden polo- 
žaj, kar spodbuja naraščanje 
medsebojnih terjatev. Mimo 
tega so lahko po veljavnih do- 
ločbah organizacije združene- 
ga dela izplačevale osebne do- 
hodke tudi, ko niso bile likvi- 
dne. 

USKLAJEVANJE 
IZPLAČIL OSEBNIH 
DOHODKOV Z 
DRUŽBENIM 
DOGOVOROM 

Ker je bilo v zadnjih letih, 
predvsem lani, več primerov 
izplačevanja osebnih dohod- 
kov v večjih zneskih kot to do- 
voljuje družbeni dogovor, 
Osnutek zakona obvezuje 
Službo družbenega knjigovod- 
stva, da izvršuje naloge orga- 
nizacij združenega dela in dru- 
gih uporabnikov družbenih 
sredstev za izplačilo osebnih 
dohodkov do višine, določene 
s samoupravnim splošnim ak- 
tom, v skladu s samoupravnim 
sporazumom in družbenim do- 
govorom, ki je sklenjen v repu- 
bliki oziroma pokrajini. 

Služba bo prav tako nadzo- 
rovala, če uporabniki družbe- 
nih sredstev spoštujejo to za- 
konsko določbo. 

Predlagane spremembe ne 
poslabšujejo položaja organi- 
zacij združenega dela, temveč 
je njihov namen, da zagotovijo 
smotrnejše razpolaganje z 
družbenimi sredstvi in da se, 
skupaj z drugimi ukrepi, sploš- 
na in skupna poraba prilagodi- 
ta mejam realnega dohodka, 
tako kot to zahtevajo izhodišča 
programa ekonomske stabili- 
zacije. 

8 OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
S ZAKONA O SLUŽBI DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA 
0 AS 156 
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Uporaba jedrske energije v miroljubne 

namene  

* Sf '®hko 9radi'° in uporabljajo de sprejeti ukrepi in izbrana tehnologija zagotavljajo varstvo okolja in varnost jedrskega objekta 

j promet se smejo dati samo jedrske surovine in jedrski material, ki jih določa 
zvezni predpis in na podlagi odobritve pristojnega republiškega ali 
pokrajinskega organa M 

# nrrArini?fSjfifdrUŽTn®9a de'3 so d?lžne sprejeti poseben splošni akt s katerim 
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združenega dela in odgovornih oseb organizacij 
V skladu s sklepom Zvezne- 

ga zbora 28. oktobra 1981 je 
Zvezni izvršni svet pripravil no- 
vo besedilo Osnutka zakona o 
uporabi jedrske energije (AS 
439) v katerega so vnešene 
sprejete pripombe, predlogi in 
mnenja delovnih teles Zvezne- 
ga zbora. Ta zakonski akt je bil 
poslan v obravnavo delegatom 
v Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ. 

Za razliko od prejšnjega 
osnutka zakona so opuščene 
prejšnje restriktivne, v glav- 
nem operativno-praktične re- 
šitve, katerih najpomembnejši 
namen je bil preprečitev more- 
bitnih negativnih posledic pri 
uporabi jedrske energije. Glav- 
na zasnova tega osnutka je 
spodbujati razvoj in ustvarjati 
možnosti za uporabo jedrske 
energije v miroljubne namene. 
V skladu s takšno opredelitvijo 
je spremenjen tudi naslov za- 
kona. 

UKREPI VARNOSTI 
IN VAROVANJA 

V osnutku zakona so predvi- 
deni podrobni ukrepi in po- 
stopki kako bi se družba zava- 
rovala pred možnimi škodljivi- 
mi vplivi v primeru jedrske 
energije. Zaradi uresničevanja 
teh ciljev ureja osnutek zakona 
tudi vprašanja, ki so pomemb- 
na za varnost pri izbiri lokacije, 
gradnje, poskusnem obratova- 
nju, začetek delovanja in pre- 
nehanja dela jedrskih objek- 
tov. Prav tako se urejajo tudi 
vprašanja, ki se nanašajo na 
promet jedrskih surovin in je- 
drskega materiala; njihovo evi- 
denco in stalno kontrolo, fizič- 
no varstvo jedrskih objektov, 
surovin in jedrskega materiala! 
kakor tudi nadzorstvo in poo- 
blastila o izvajanju zakona in 
ukrepov sprejetih na podlagi 
tega zakona. 

V obrazložitvi osnutka zako- 
na je podčrtano, da temeljne 

določbe določajo predvsem 
cilje, ki jih želimo doseči z za- 
konom, in glavna načela, ki so 
pomembna za miroljubno 
uporabo jedrske energije. Bi- 
stvo teh načel je v tem, da so 
raziskave, proizvodnja, prede- 
lava, promet, uporaba jedrskih 
surovin in materiala, graditev, 
izkoriščanje in prenehanje 
obratovanja jedrskih objektov 
stalno pod nadzorstvom pri- 
stojnih državnih organov. Je- 
drske objekte je treba graditi 
in uporabljati, če sprejeti ukre- 
pi in izbrana tehnologija zago- 
tavljajo varstvo okolja in var- 
nost jedrskega objekta. 

Jedrske objekte je treba gra- 
diti na tak način, ki ne zagotav- 
lja le njihovega zanesljivega 
obratovanja, temveč v mejah 
sprejemljivega omejuje tudi ri- 
ziko pred morebitno nezgodo. 
To zahteva narava radioaktiv- 
nih materialov, količina ra- 
dioaktivnega materiala, ki na- 
staja med tehnološkim proce- 
som, ter posledice, ki bi uteg- 
nile nastati v primeru, da ra- 
dioaktivni material pride v bliž- 
njo ali daljnjo okolico jedrske- 
ga objekta. 

Zaradi tega mora biti stopnja 
tako imenovane vgrajene var- 
nosti izredno visoka oziroma 
morajo biti tehnične in tehno- 
loške značilnosti podsistema, 
sistema in celotne naprave, 
zlasti, delov, ki vsebujejo ra- 
dioaktivni material takšne, da 
je verjetnost, da pride do nez- 
gode omejena na najmanjšo 
možno mero, v primeru nezgo- 
de pa njeno širjenje omejeno 
in posledice zmanjšane. S tem 
v zvezi so v osnutku zakona 
podrobno urejeni ukrepi za 
varnost pri gradnji jedrskih ob- 
jektov in obveznosti pri upora- 
bi standardov, tehničnih nor- 
mativov in kakovostnih norm, 
ki zagotavljajo nujno stopnjo 
varnosti. ' 

Za zagotovitev z ustavo do- 
ločenih pravic delovnih ljudi in 

občanov glede varstva in 
zboljšanja okolja je vnešena 
posebna določba, po kateri se 
jedrski objekt ne sme graditi 
na območju, za katero ni bil 
izdelan prostorski in urbani- 
stični načrt, odloka ki ju nado- 
mešča, pa niso izdali organi po 
postopku, ki je predpisan za 
prostorske in urbanistične na- 
črte. 

Ko je govora o gradnji jedr- 
skih objektov, je v obrazložitvi 
poudarjeno, da je v osnutku 
zakona omiljena nepotrebna 
strogost določb iz prejšnjega 
osnutka, ki je predvideval so- 
glasje sosednih republik in av- 
tonomnih pokrajin za takšno 
graditev. To soglasje je sedaj 
zmanjšano na pravo mero in je 
sedaj predvideno samo za gra- 
ditev jedrskih elektrarn, na- 
prav za predelavo obsevanega 
jedrskega goriva in skladišč za 
dokonpno odložitev radioak- 
tivnih odpadnih snovi. 

Upoštevajoč izreden pomen 
in aktualnost reševanja pro- 
blema trajnega odlaganja ra- 
dioaktivnih odpadnih snovi, 
kar v prejšnjem osnutku zako- 
na o jedrski energiji in veljav- 
nem zakonu o ionizirajočih se- 
vanjih ni bilo urejeno, je v tem 
osnutku določeno, kaj se šteje 
za radioaktivno odpadno snov. 
Določena je tudi obveznost re- 
publike oziroma pokrajine, na 
katerem območju se uporab- 
ljajo jedrski objekti in drugi viri 
ionizirajočega sevanja, da za- 
gotovi prostor in pogoje za do- 
ločeno varno odložitev teh 
snovi. 

Novost "v tem poglavju je tudi 
določba, ki izhaja iz obvezno- 
sti naše države do Mednaro- 
dne agencije za jedrsko ener- 
gijo. Osnutek namreč predvi- 

deva obveznost republike ozi- 
roma avtonomne pokrajine v 
kateri so jedrski objekti zgraje- 
ni ali jih nameravajo graditi, da 
ustanovi strokovno komisijo, 
ki bi dajala mnenje in predlo- 
ge, pomembne za varnost ob- 
jektov, ter določi organ, odgo- 
voren za nadzorovanje izvrše- 
vanja tega zakona in na njego- 
vi podlagi izdanih predpisov. 

PROMET JEDRSKIH 
SUROVIN 

Kar zadeva promet jedrskih 
surovin in materialov je v 
osnutku zakona točno določe- 
no, da se v promet smejo dajati 
le tiste jedrske surovine in ma- 
teriali, ki jih določa zvezni 
predpis. Promet se sme oprav- 
ljati samo na podlagi dovolje- 
nja, ki ga izda pristojni organ v 
republiki izorima avtonomni 
pokrajini, medtem ko je za 
promet prek državne meje po- 
trebno dovoljenje, ki ga izda 
zvezni upravni organ, pristojen 
za jedrsko energijo, v sporazu- 
mu z zveznimi organi za zuna- 
nje zadeve, ljudsko obrambo 
in notranje zadeve. Takšno 
odobritev je treba tudi za uvoz 
in izvoz jedrskih surovin in ma- 
terialov, njihovo predelavo v 
tujini, vštevši tudi bogatenje 
urana in predelavo obsevane- 
ga goriva. 

Zaradi izpolnjevanja medna- 
rodnih obveznosti, ki jih je na- 
ša država prevzela do Medna- 
rodne agencije za atomsko 
energijo, so v osnutku zakona 
urejene obveznosti organizacij 
združenega dela, ki v mejah 
svoje pristojnosti proizvajajo, 
predelujejo, uporabljajo ali 
skladiščijo jedrski material, da 
vodijo redno evidenco tega 
materiala po zakonu bilance in 

(»eoccococoooocoooooooocooeoooaoooBoooooc^ 
ZAKONA 0 UPORABI JEDRSKE ENERGIJE - ^ Ab 439 X 

^SOCOCO!>:»!>»=<>sooooe»ooocoooc<>oco=o=oooo!0 

20 
poročevalec 



da o tem pošiljajo podatke pri- 
stojnim organom. 

Pristojni organi v republiki 
oziroma avtonomni pokrajini 
kontrolirajo evidence in hkrati 
vodijo evidence za vse cone 
materialnih bilanc v republiki 
oziroma pokrajini. O vseh evi- 
dencah pošiljajo podatke 
zveznemu organu, pristojne- 
mu za jedrsko energijo, ki je 
odgovoren za izpolnjevanje 
obveznosti do Mednarodne 
agencije. Prav tako je predpi- 
sana obveznost organizacij 
združenega dela, da zagotovi- 
jo prostore in instalacije za na- 
mestitev ter neovirano delova- 
nje predpisane in dogovorjene 
kontrole ter čuvanje plomb in 
prostorov, v katerih je sprav- 
ljen jedrski material. 

UKREPI FIZIČNEGA 
IN TEHNIČNEGA 
VARSTVA 

V obrazložitvi je poudarjeno, 

da narava jedrskega materiala 
zahteva, da je treba v skladu z 
mednarodnimi obveznostmi 
posebej urediti tudi ukrepe za 
fizično in tehnično varstvo je- 
drskega materiala in objektov. 
V ta namen je predpisana dolž- 
nost organizacije združenega 
dela, da v skladu s tem zako- 
nom sprejme poseben splošni 
akt, ki bo predpisal ukrepe za 
fizično in tehnično varstvo je- 
drskega materiala in objektov 
pri njihovi uporabi, predelavi, 
skladiščenju in prevozu. 

Poleg tega je v zakonu dolo- 
čeno, da sme pristojni organ v 
republiki oziroma pokrajini tu- 
di sam sprejeti posamezne 
predvidene ukrepe fizičnega 
varstva, če tega ni storil inve- 
stitor ali organizacija združe- 
nega dela. 

V posebnem poglavju so 
razčlenjene določbe, ki se na- 
našajo na nadzorstvo. Predvi- 
deno je, da nadzorstvo nad 
izvajanjem tega zakona, in 

predpisov izdanih na njegovi 
podlagi, izvajajo pristojni or- 
gani v republiki oziroma po- 
krajini. Samo izjemoma je lah- 
ko to zvezni upravni organ pri- 
stojen za jedrsko energijo. 

V posebnem poglavju so 
razčlenjena pooblastila za iz- 
dajo natančnejših predpisov v 
skladu z razdelitvijo pristojno- 
sti med federacijo, republike in 
pokrajini. Pristojen zvezni 
upravni organ, med drugim 
sprejema predpise o pogojih 
za lokacijo, graditev, posku- 
sno obratovanje, začetek delo - 
vanja, uporabo in prenehanje 
dela jedrskega objekta. Prav 
tako sprejme predpise o izde- 
lavi in vsebini poročila o var- 
nosti, kot tudi o programu in 
opravljanju izpitov, o pogojih 
za izdajo in odvzem dovoljenj 
za delo in trajanju dovoljenja 
za delo oseb, ki se razporedijo 
za določena dela in naloge v 
jedrskih objektih. 

V skaldu s pripombami de- 

lovnih teles Zveznega zbora so 
v osnutku določeni tudi roki za 
izdajo naštetih predpisov, da 
bi zaokrožili pravni sistem na 
tem izredno pomembnem po- 
dročju. 

Sorazmerno z nevarnostmi, 
ki utegnejo nastati zaradi nei- 
zvrševanja s tem zakonom do- 
ločenih dolžnosti/so predvide- 
ne kazni, in sicer kar največje 
za gospodarske postopke in 
prekrške tako organizacij 
združenega dela kot tudi od- 
govornih oseb v njih. Tako je 
predvideno, da se z denarno 
kaznijo od 100.000 do 
1,000.000 dinarjev kaznuje za 
gospodarski prestopek orga- 
nizacija združenega dela, od- 
govorna oseba v njej pa s kaz- 
nijo od 10.000 do 50.000 dinar- 
jev. Za prekršek odgovorne 
osebe v organu družbenopoli- 
tične skupnosti ali drugem dr- 
žavnem organu je predvidena 
kazen od 1.000 do 20.000 di- 
narjev. 

IZVAJANJE ZAKONOV 

Nezadovoljiva prometna varnost na cestah 

V letu 1981 je bilo 46.734 prometnih nesreč, v katerih je umrlo 4.950 oseb, 
ranjenih je bilo 63.000 oseb, materialne škode pa je bilo za 2 milijardi in 154 
milijonov dinarjev 
V prvih šestih mesecih leta 1982 je umrlo 2.016 oseb v prometnih nesrečah in 
se tako nadaljuje tendenca rasti nesreč v prometu 
Okrog 70 odstotkov vseh prometnih nesreč se zgodi v naseljenih mestih 
Od skupnega števila napak v prometnih nesrečah, jih okrog 80 odstotkov 
povzročajo vozniki 
Sprememba obnašanja udeležencev v prometu bo odločilnega pomena za 
povečano varnost. 

Stanje prometne varnosti na 
cestah je še naprej zelo neza- 
dovoljivo in to kljub vsej aktiv- 
nosti, priporočil pa tudi skle- 
pov Zveznega zbora o varnosti 
v prometu 30. januarja 1980. 
Da so ti problemi splošnega 
družbenega pa tudi varnostne- 
ga pomena kažejo številne ne- 
sreče in prometne nesreče, 
posebej pa število ponesreče- 
nih oseb in višina materialne 
škode. V zadnjih destih letih je 
v 438.486 prometnih nesrečah 
na cestah umrlo 47.576 oseb, 
lažje ali težje pa je bilo poško- 
dovanih 698.835 oseb, povzro- 
čena pa je bila tudi velika ma- 
terialna škoda. 

Zaradi razvoja sodobne pro- 
metne tehnike in tehnologije, 
kot tudi neprestano narašča- 
nje obsega prevoza potnikov 
in blaga, povečanje motoriza- 
cije in udeležencev v prometu 
se problemi varnosti nepresta- 

no povečujejo, za premagova- 
nje le-teh pa bo treba začeti 
široko družbeno aktivnost. 

To so ugotovitve v Informa- 
ciji o stanju in problemih pro- 
meta na cestah v letu 1981 in v 
prvem polletju 1982, ki je bila 
skupaj s Poročilom o izvajanju 
Zakona o temeljih prometne 
varnosti na cestah poslana v 
obravnavo delegatom v Skup- 
ščini SFRJ. Gradivo je pripravil 
Zvezni komite za promet in 
zveze v sodelovanju z vsemi 
pristojnimi zveznimi, republi- 
škimi in pokrajinskimi organi 
in organiazcijami. 

STANJE VARNOSTI 
V CESTNEM PROMETU 

Na podlagi razpoložljivih po- 
datkov o nastalih škodah v 
prometu na cestah je v infor- 
maciji poudarjeno, da je bilo v 
letu 1981 stanje varnosti neza- 

dovoljivo. V tem letu se je zgo- 
dilo 46.374 prometnih nesreč, 
v katerih je umrlo 4.950 oseb, 
težje ali lažje pa je bilo poško- 
dovanih 63.200 oseb, material- 
na škoda pa je znašala 2 mili- 
jardi in 154 milijonov dinarjev 
oziroma je večja za 15,3 od- 
stotke v primerjavi s prejšnjim 
letom. Čeprav se je v primerja- 
vi z letom 1980 zmanjšalo šte- 
vilo prometnih nesreč za 507 
ali za 1,1 odstotka, poškodova- 
nih oseb za 624 ali 0,9 odstot- 
ka, se je število umrlih poveča- 
lo za 96 oseb. 

Med ponesrečenimi oseba- 
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mi (umrlimi in poškodovanimi) 
je bilo največ voznikov (1.995 
ali 41 odstotkov), nato potni- 
kov (1.338 ali 34,4 odstotka), 
pešcev (1.607 ali 24,4 odstot- 
ka) in ostalih (10 ali 0,2 od- 
stotka). 

V prvih šestih mesecih 1982 
se je zgodilo 21.055 prometnih 
nesreč z ranjenimi osebami ali 
7,8 odstotka več kot v istem 
obdobju leto prej. Umrlo je 
2.016, ranjenih pa je bilo 
28.255 oseb, tako da se je šte- 
vilo umrlih povečalo za 82, šte- 
vilo ranjenih pa za 2.003. Mate- 
rialna škoda je znašala milijar- 
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do in 186 milijonov dinarjev. 
V informaciji je'navedeno,' 

da se okrog 70 odstotkov vseh 
prometnih nesreč dogaja v na- 
seljenih mestih Tako ;e mogo- 
če sklepati, da je eden glavnih 
vzrokov za te nesreče subjek- 
tivno obnašanje voznikov, ne- 
marnost pešcev in neučinkovi- 
ta kontrola. Med ponesrečeni- 
mi pešci je vsaka četrta oseba 
otrok star do 14 let precej pa 
je tudi nesreč starejših in one- 
moglih. 

Na tem področju je naša dr- 
žava v primerjavi z drugimi 
evropskimi državami na eni 
najnižjih stopenj. To se ugo- 
tavlja po številu mrtvih oseb v 
primerjavi s stopnjo motoriza- 

, cije. Tako je po podatkih za 
leto 1980 na 100.000 potniških 
avtomobilov umrla 201 oseba, 
medtem ko se v ostalih drža- 
vah giblje to število od 87 
navzdol, z zjemo Portugalske, 
kjer je število mrtvih nekoliko 
višje kot pri nas. 

VARNOSTNI 
DEJAVNIKI 

Temeljni dejavniki varnosti-v 
prometu na cestah (vozilo, ce- 
sta in človek) bi se morali med 
seboj usklajevati, izpopolnje- 
vati in prilagajati splošnim 
prometnim tokovom. Vendar 
pa je v informaciji poudarjeno, 
da je v naši držav; prišlo do 
občutnega razkoraka med na- 
raščanjem števila motornih vo- 
zil z ene strani in razvojem 
prometne infrastrukture z dru- 
ge. Prav tako je družbena ak- 
tivnost glede preventive, vzgo- 
je, izobraževanja in disciplini- 
ranega obnašanja ne spremlja 
dovolj stopnje razvoja motori- 
zacije. 

Število vozil iz leta v leto ne- 
prestano narašča. Leta 1981 je 
bilo registriranih 3,151.670 
motornih vozil, od tega 2,57 
milijona potniških avtomobi- 
lov. Povprečna letna stopnja 
rasti motornih vozil v obdobju 
1977-1981 je znašala 6,7 od- 
stotka, potniških avtomobilov 
pa 8,2 odstotka. Zdaj pride v 
naši državi na sedem prebival- 
cev eno motorno vozilo. 

Za prometno varnost na ce- 
stah je zelo pomembna sta- 
rostna struktura voznega par- 
ka, ki je v našem javnem cest- 
nem prometu zelo nezadovo- 
ljiva. Okrog 40 odstotkov od 
skupnega števila vozilom je 
potekla normalna amortizacij- 
ska doba pet let. tako da so na 
cestah velikokrat vozila s sta- 
rostno strukturo od 7 do 19 let 
Razen tega se dovoljuje, da so 
v prometu, vozila ki niso dovolj 
v redu Prepoved uvoza, po- 
manjkanje nujnih delov in po- 
manjkanje deviznih sredstev 

vpliva na nujno preskrbovanje 
z rezervnimi deli in tako v ope- 
rativni kontroli v prometu od- 
krivajo veliko število (okrog 35 
odstotkov) tehnično nepopol- 
nih vozil. 

Ko je govora o cestni mreži 
je v informaciji ocena, da je v 
Jugoslaviji, kot tranzitni držav- 
ni, struktura cestne mreže zelo 
nezadovoljiva. Razen tega 
gradnja in rekonstrukcija cest 
ne spremljata stopnje razvoja 
motorizacije, Značilno je, da 
se hitreje modernizirajo lokal- 
ne ceste, počasneje pa se gra- 
dijo ceste v glavnih magistral- 
nih smereh, kjer je promet pre- 
cej večji. V zadnjem času je 
kritična situacija pri vzdrževa- 
nju cest, ker ni denarja niti za 
elementarno vzdrževanje. Do 
zdaj so se za te namene izloči- 
la •minimalna sredstva in so 
posamezni deli cest in cele 
magistralne smeri v'zelo sla- 
bem stanju. Posebej težka si- 
tuacija je na avtomobilski cesti 
bratstvo in enotnost, ker zara- 
di pomanjkanja sredstev plani- 
rana gradnja in rekonstrukcija 
ne poteka po predvidevanjih. 

NEDISCIPLINA 
VOZNIKOV 

Poleg stalnega naraščanja 
števila vozil se tudi število voz- 
nikov vsako leto povečuje. Le- 
ta 1981 je bilo 4,2 milijona voz- 
nikov vseh kategorij, kar po- 
meni, da ima vsak peti občan 
vozniško dovoljenje. Velik pri- 
liv novih voznikov v veliki meri 
vpliva na stanje varnosti na ce- 
stah. Vozniki so najčešči vzrok 
za prometne nesreče in pov- 
zročajo okrog 80 odstotkov 
vseh napak. 

Njihove napake so največ- 
krat zaradi prevelike in nepri- 
lagojene hitrosti, kakor tudi 
zaradi nespoštovanja predpi- 
sov. Posebej se kaže nedisci- 
plinirano obnašanje voznikov. 
Tako je bilo leta 1981 odkritih 
okrog 100.000, oseb, ki so vo- 
zile brez vozniškega dovolje- 
nja in skoraj isto število vozni- 
kov, ki so vozili pod vplivom 
alkohola. Takšno obnašanje 
je, razen subjektivnih slabosti, 
rezultat neustreznega pouka, 

,preslabe preventivne dejavno- 
sti in neučinkovite družbene 
dejavnosti pri prevzgoji vozni- 
kov. 

Prometna varnost na cestah 
ni odvisna samo od voznikov, 
ampak tudi od ostalih nepo- 
srednih udeležencev v prome- 
tu - pešcev, kolesarjev, vozni- 
kov vprežnih vozil in drugih. 
Njihovo .nemarno obnašanje 
kaže, da je treba organizirati 
sodoben pouk in tehnično 
vzgojo udeležencev v prome- 
tu, posebej otrok. 

Tako je bilo v zadnjih nekaj 
letih opaziti določeno aktiv- 
nost vseh subjektov pri spreje- 
manju ukrepov za izboljšanje 
prometne varnosti na cestah. 
V informaciji pa je ugotovitev, 
da so te aktivnsti kampanjske, 
parcialne, da ne zajemajo vseh 
in da so zaradi tega tudi učinki 
kratkotrajni. 

Kar zadeva sktivnosti orga- 
nov za notranje zadeve v pro- 
metni kontroli, je v informaciji 
poudarjeno, da so le-ti v letu 
1981 ukrepali v več kot tri mili- 
jone prekrških s področja pro- 
metne varnosti. Od tega je bilo 
okrog 680.000 težkih kršitev 
predpisov. Kaznovano je bilo 
tudi veliko število oseb v pre- 
kršnem postopku (okrog 
830.000), odvzetih pa je bilo 
prek 70.000 vozniških dovo- 
ljenj. Zaradi tehnične nepravil- 
nosti je bilo iz prometa izklju- 
čenih okrog 90.000 vozil. 

Iz naštetih podatkov je mo- 
goče sklepati, da se je vzpore- 
dno s preventivo povečala tudi 
represivna aktivnost, ki je bila 
usmerjena na odkrivanje in 
preprečevanje najtežjih prekr- 
škov. Vendar pa bi morali sub- 
jekti, ki so odgovorni za pro- 
metno varnost sprejeti tudi 
druge ukrepe, da bi se zmanj- 
šalo število prometnih nesreč 
in preprečile težje posledice. 

IZVAJANJE SKLEPOV 
ZVEZNEGA ZBORA 

Poleg ocene stanja in pro- 
blemov prometne varnosti na 
cestah, je v Informaciji tudi 
pregled aktivnosti in doseže- 
nih rezultatov pri izvajanju 
Sklepov Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ o varnosti v 
prometu. Na podlagi poročila 
zveznih organov in organiza- 
cij, ki so bili nosilci določenih 
nalog, lahko ocenjujemo, da 
so bili doseženi določeni re- 
zultati pri izvajanju teh skle- 
pov. 

Tako je Zvezni komite za 
promet in zveze med drugim 
pripravljal analize o stanju in 
problemih prometne varnosti 
na cestah, angažiral se je pri 
sprejemanju novih in usklaje- 
vanju obstoječih predpisov in 
sprejemal ukrepe za izboljša- 
nje ekonomskega položaja 
cestnega gospodarstva. Prav 
tako ja aktivno sodeloval pri 
pripravi mednarodnih konven- 
cij o prometu in signalizaciji 
na cestah in resolucij s po- 
dročja prometne varnosti. 

Zvezni sekretariat za notra- 
nje zadeve je usmeril svojo ak- 
tivnost na sprejemanje sprem- 
ljajočih predpisov na podlagi 
zakona, spremljanje stanja 
varnosti in usklajevanje pre- 
ventivno-represivne dejavnosti 

na tem področju, kot tudi na 
krepitev službe prometne mili- 
ce in strokovnem usposablja- 
nju kadrov. Organi za notranje 
zadeve v republikah in pokraji- 
nah so posvetili posebno po- 
zornost nadaljnjemu razvijanju 
organizacije in metodologije 
dela, krepitvi selektivnega na- 
čina dela in boljšemu povezo- 
vanju službe z organi družbe- 
ne samozaščite v krajevnih in 
družbenopolitičnih skupno- 
stih. 

Problem prometnih nesreč 
je v središču pozornosti ko- 
mand enot in ustanov v voja- 
ških kolektivih v JLA. Precejš- 
nje izboljšanje prometne var- 
nosti je bilo doseženo pri kate- 
goriji vojaških voznikov, med- 
tem ko se najtežje posledice 
vse pogosteje pojavljajo pri 
vojakih pešcih in vojakih pot- 
nikih. 

Zvezni komite za delo, 
zdravstvo in socialno politiko 
poudarja, da obstajajo določe- 
ne razlike v službi zdravstve- 
nega varstva v prometu, pose- 
bej v preventivno-zdravstve- 
nem varstvu in kontroli psiho- 
fizične zdravstvene sposobno- 
sti voznikov motornih vozil. 
Velik problem je dejstvo, da z 
veljavnimi zakonskimi predpisi 
ni predviden kontrolni zdrav- 
stveni pregled v določenih ča- 
sovnih presledkih za neprofe- 
sionalne voznike. 

O prometni varnosti na ce- 
stah je bilo mnogo napisanega 
v vseh sredstvih obveščanja. 
Javnost je redno obveščena o 
vseh novostih na področju 
prometne varnosti. Vendar je 
ocena, da informiranje še ni 
usmerjeno k vodenju široke 
akcije v naši družbi, ki bi poka- 
zala na težke posledice pro- 
metnih nesreč. 

Sindikat je posvetil izjemno 
pozornost vprašanjem družbe- 
noekonomskega položaja 
združenega dela in pogojem 
za delo in življenje delavcev v 
posameznih prometnih pano- 
gah. Prizadevanja so, da bi de- 
lavci obvladali to oroblematiko 
in da rešujejo vprašanja, ki 
vplivajo na njihov položaj in 
delo, da pa se obenem krepi 
tudi delovna in prometna dis- 
ciplina, posebej odgovornost 
vseh dejavnikov v organizaci- 
jah združenega dela, ki direkt- 
no ali indirektno vplivajo na 
prometno varnost. 

Splošno prometno združe- 
nje Jugoslavije je imelo v letu 
1981 več aktivnosti zaradi 
izboljšanja prometne varnosti. 
Le-ta se je odvijala prek orga- 
nizacij javnega cestnega pro- 
meta in delovnih organizacij 
za ceste, republiških in pokra- 
jinskih gospodarskih zbornic 
in grupacij tega združenja. 
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Soočeno z mnogimi problemi, 
je združenje vprašanja tipiza- 
cije, unifikacije in standardiza- 
cije transportnih sredstev v 
prometu uvrstilo v svoj pro- 
gram kot prednostna. 

Avto-moto žveza Jugoslavije 
je svojo aktivnost usmerila na 
prometno-tehnično in preven- 
tivno vzgojo svojih članov, nu- 
denje tehnične pomoči udele- 
žencem v prometu in dajanje 
informacij, kot tudi na vzgojo 
mladih za varno udeleževanje 
v prometu. Delovanje Zveze 
voznikov Jugoslavije in njenih 
organizacij zajema delo za 
dvig splošne in prometne kul- 
ture profesionalnih voznikov, 
kot tudi sodelovanje z vsemi 
drugimi subjekti, ki se ukvarja- 
jo s prometno varnostjo v šir- 
šem smislu. Posebna pozor- 
nost je posvečena izgradnji in 
delovanju centra za tehnični 
pregled vozil. 

Jugoslovanski svet za pro- 
metno varnost se je ukvarjal s 
problematiko prometne vzgoje 
in izobraževanja otrok in mla- 
dine, s strokovnim izpopolnje- 
vanjem vzgojiteljev in učitelj- 
skega kadra, usposabljanju 
učencev za delo v šolskih pro- 
metnih patrolah in za varno gi- 
banje v prometu. Prav tako je 
sprožil tudi druge ukrepe, ka- 
terih nšmen je bil izboljšanje 
družbene samozaščite udele- 
žencev v prometu. 

Znanstveno-raziskovalne or- 
ganizacije so se ukvarjale s 
pripravo projekta in študij s 
področja prometne varnosti, 
organizacijo prometa, izobra- 
ževanjem kadrov prometne 
stroke, kot tudi z organizira- 
njem tribun in strokovnih 
razprav. Vendar pa na ravni dr- 
žave še ni bila dosežena inte- 
gracija in koordinacija znan- 
stvenoraziskovalnega dela na 
tem področju, to pa onemogo- 
ča doseganje večjih učinkov 
pri izboljšanju prometne var- 
nosti. 

SKLEPNE OCENE 
V sklepnih ocenah, ki so na 

koncu informacije, je poudar- 
jeno, da prej omenjene aktiv- 
nosti niso dale popolnih in pri- 
čakovanih uspehov, predvsem 
zato, ker niso bile usmerjene k 
osnovnemu in največjemu 
povzročitelju nesreč - obnaša- 
nju voznikov v prometu. Če 
upoštevamo, da na podlagi 
materialnih oziroma deviznih 
možnosti države ne moremo v 
bližni prihodnosti pričakovati 
občutnega izboljšanja stanja 
cestne mreže in prometne var- 
nosti v celoti, je sprememba 
obnašanja subjektivnih dejav- 
nikov. posebej voznikov, izre- 
dnega pomena za povečano 
varnost na tem področju. 

Zaradi tega morajo biti pri- 
zadevanja vseh družbenih, 
subjektov še bolj usmerjena k 
prevzgoji prebivalstva, večje- 
mu spoštovanju predpisov in 
humanejšemu odnosu na tem 
področju. V tem smislu niso 
predloženi nikakršni novi 
ukrepi, ker sklepi Zveznega 
zbora sprejeti leta 1980 zaje- 
majo vse in segajo na vsa po- 
dročja življenja dela in je zato 
predložena nadaljnja in okrep- 
ljena aktivnost vseh subjektov 
za njihovo uresničitev. 

IZVAJANJE ZAKONA 
Informaciji je priloženo tudi 

Poročilo o izvajanju Zakona o 
temeljih prometne varnosti na 
cestah, z namenom, da se oce- 
nijo rezultati uporabe. V poro- 
čilu je zajeto obdobje od 1 
maja 1981 ko je zakon začel 
veljati, pa do 1. marca 1982 

Čeprav je obdobje nepolnih 
dveh let relativno kratko, da bi 
zajelo celotno oceno uporabe 
Zakona v praksi, je mogoče tr- 
diti, da so bili doseženi dolo- 
čeni uspehi na področju pro- 
metne varnosti na cestah. Ven- 
dar pa se kljub uspehom za- 
kon izvaja še naprej neenako- 
merno in z različno intenziv- 
nostjo, kar seveda vpliva na 
obstoječe stanje. 

Za izboljšanje takšnega sta- 
nja, je poudarjeno v poročilu, 
je nujno, da vsi družbeni in go- 
spodarski dejavniki, kot tudi 
vsi udeeženci v prometu sprej- 
mejo ukrepe in aktivnosti, da 
bi ustvarili družbenopolitično 
klimo za zaostritev odgovor- 
nosti pri izvajanju predpisov s 
področja prometne varnosti in 
uresničevanje družbene samo- 
zaščite v praksi. 

Takoj po sprejetju zakoni so 
pričeli usklajevati obstoječe 
spremljajoče predpise ter, za- 
radi velikega števila sprememb 
in dopolnitev, sprejetje novih. 
Tako je Zvezni komite za pro- 
met in zveze pripravil več pod- 
zakonskih predpisov, kot so 
pravilniki o prometnih znakih 
na cestah, o obrazcu vozniške- 
ga dovoljenja, o zdravstvenih 
pogojih, ki jih morajo izpolnje- 
vati vozniki motornih vozil, o 
registraciji motornih in prik- 
ljučnih vozil ter druge. 

V republikah in pokrajinah je 
v teku postopek usklajevanja 
republiških in pokrajinskih za- 
konov o prometni varnosti na 
cestah z zveznim zakonom, 
pripravljajo pa se tudi sprem- 
ljajoči predpisi. Za zdaj so bili 
sprejeti samo republiški zako- 
ni v SR Srbiji. SR Bosni in Her- 
cegovini, SR Sloveniji ter po- 
krajinski zakon v SAP Kosovo. 

SPREJETI UKREPI IN 
AKTIVNOSTI 

Po sprejetju zakona je bilo 
opaziti večjo aktivnost vseh 
družbenopolitičnih dejavni- 
kov, začenši od krajevne skup- 
nosti pa vse do zveznih orga- 
nov in organizacij, ki se ukvar- 
jajo s problemi prometne var- 
nosti na cestah. V vseh sredi- 
nah so bili sprejeti konkretni 
ukrepi za realizacijo obvezno- 
sti, ki jih nalaga zakon. Pose- 
bej je poudarjena aktivnost v 
organizacijah združenega de- 
la, ki se nanaša na noveliranje 
vseh samoupravnih splošnih 
aktov, krepitev notranje kon- 
trole in discipline vseh udele- 
žencev v prometu. Vendar pa 
je izostalo učinkovitejše izva- 
janje tistih zakonskih določb, 
ki se nanašajo na večjo oseb- 
no in družbeno odgovornost. 

Ko je govora o notranji kon- 
troli je v poročilu ugotovitev, 
da je le-ta v večjem številu or- 
ganizacij združenega dela or- 
ganizirana v skladu z zakon- 
skimi obveznostmi. Njena 
osnovna naloga je kontrola te- 
hnične pravilnosti vozil in psi- 
hofizičnih sposobnosti vozni- 
kov. Upoštevajoč, da so orga- 
nizacijske oblike notranje kon- 
trole zelo različne in da so 
odvisne od pogojev in delov- 
nega procesa je treba v samo- 
upravnih in drugih splošnih 
aktih popolneje urediti vpraša- 
nja odgovomsoti oseb, kate- 
rim je zaupana družbena lasti- 
na, v skladu s tistimi zakonski- 
mi določbami, ki se nanašajo 
na učinkovitejšo delo teh kon- 
trol. 

Čeprav zakon točno ureja 
osnovne pogoje, katerim mo- 
rajo ustrezati javne ceste, kot 
tudi vozila v prometu, zatem 
osnovna prometna pravila, si- 
stem prometnih znakov, var- 
nost potnikov in druga vpraša- 
nja, se v praksi često ne spo- 
štujejo dovolj določbe, ki to 
urejajo. 

Tako se na primer delo ser- 
visov in remontnih delavnic, 
posebej privatnih obrtnikov za 
servisiranje in vzdrževanje vo- 
zil, ni posebej izboljšalo po 
sprejetju zakona. Še naprej ni 
nadzorstva nad njihovim de- 
lom in je proti organizacijam 
združenega dela in odgovor- 
nim osebam vloženih veliko 
število prijav za gospodarske 
prestopke. 

Obdoje uporabe zakona je 
prekratko, da bi lahko dali ka- 
kovostnejšo in bolj vsebinsko 
oceno izvajanja določb, ki se 
nanašajo na izgradnjo, rekon- 
strukcijo in vzdrževanje cest, 
vendar je mogoče opaziti, da 
se zaradi pomanjkanja mate- 
rialnih sredstev često ne spo- 
štujejo določbe glede temelj- 

nih pogojev in normativov, ki 
jih morajo izpolnjevati ceste in 
njihovi objekti glede prometne 
varnosti. 

Prav tako ni posvečene do- 
volj pozornosti postavljanju in 
vzdrževanju prometnih znakov 
in dopolnilnih tabel. Poleg ne- 
rednega vzdrževanja in obnav- 
ljanja predstavlja poseben 
problem pomanjkanje reflekti- 
rajoče folije za prevleko pro- 
metnih znakov. V zvezi z upo- 
rabo varnostnih pasov med 
vožnjo je v praksi opaziti, da 
jih uporablja zelo majhno šte- 
vilo udeležencev v prometu in 
da delavci milice samo opo- 
zarjajo zaradi kršenja te do- 
ločbe. 

Premalo se uporabljajo tudi 
določbe o dovoljenem trajanju 
in obveznih počitkih voznikov 
iri to s strani odgovornih oseb 
v delovnih organizacijah, kot 
tudi voznikov. Prav tako se ne 
izvajajo dosledno predpisi, ki 
urejajo varnost pešcev in pot- 
nikov v javnem prometu. 

Kar zadeva izvajanje zakon- 
skih določb, ki utejajo začasen 
odvzem vozniškega dovoljenja 
in vpisovanje ukrepov varnosti 
in zaščitnih ukrepov, je opaziti, 
da kljub zakonski obveznosti, 
zdravstveni delavci ne prijav- 
ljajo telesnih in duševnih po- 
škodb voznikov. Prav tako, če- 
prav je z zakonom točno dolo- 
čeno vodenje evidenc o kaz- 
nih, vrnostnih in zaščitnih 
ukrepih, se te evidence ne vo- 
dijo, tako da ni mogoče vedeti, 
če je bila in kolikokrat je bila 
oseba kaznovana. 

V poročilu je poudarjeno, da 
so v teku spremembe in dopol- 
nitve zakona o prekrških s ka- 
terimi se kršijo zvezni predpisi 
in da je v tem zakonu predvi- 
dena možnost pogojnega izre- 
ka zaščitnega ukrepa prepove- 
di upravljanja motornega vo- 
zila. 

Ko je govor o uporabi kazen- 
skih določb je opaziti, da so 
poostrene sankcije za promet- 
ne prekrške (prekoračitev hi- 
trosti, prehitevanje, odnos do 
pešcev in podobno) vplivale, 
da se vsi udeleženci v prometu 
obnašajo bolj disciplinirano. 
Vendar pa se zakonske določ- 
be, ki se nanašajo na konzumi- 
ranje alkohola ne spoštujejo 
dovolj in se je po sprejetju za- 
kona povečalo število promet- 
nih nesreč, ki so jih povzročili 
vozniki pod vplivom alkohola. 

Pozitiven vpliv na obnašanje 
voznikov je imela poostrena in 
dosledna uporaba kazni za ne- 
pravilno parkiranje vozil v več- 
jih mestnih središčih. Tako se 
je število plačanih kazni pove- 
čalo za 30 odstotkov v prvem 
trimesečju 1982 v primerjavi z 
istim obdobjem leto prej. 

poročevalec 
23 



MEDNARODN E PO GODB 

Posojilo za hidromelioracijski projekt 

»Semberija«  

• Gospodarski banki Sarajevo - Združeni banki je odobreno posojilo v višini 34 6 
milijona dolarjev, ki ga bo treba vrniti v 15 letih 

Zvezni izvršni svet je poslal 
delegatom Skupščine SFRJ v 
obravnavo in sprejem Predlog 
zakona o ratifikaciji Sporazu- 
ma o garanciji med Socialistič- 
no Federativno Republiko Ju- 
goslavijo in Mednarodno ban- 
ko za obnovo in razvoj (AS 
155). Zakon je treba sprejeti 
zaradi zagotovitve operativno- 
sti posojila v vrednosti 34,6 mi- 
lijona dolarjev, ki ga je Medna- 
rodna banka za obnovo in raz- 
voj odobrila Gospodarski ben- 
ki Sarajevo - Združeni banki 
za hidromelioracijski projekt 
»Semberija«. Po Statutu te 
Banke mora namreč, če država 
članica ni neposredna posoji- 
lojemalka z Banko skleniti po- 
seben sporazum o garanciji. 
Ker Jugoslavija, po Pogodbi o 
posojilu, ni neposredna poso- 
jilojemalka, je 2. septembra 
1982 sklenila v VVashingtonu ž 

Banko Sporazum o garanciji. 
Za sprejem tega Zakona pa je 
pristojen Zbor republik in po- 
krajin. 

Sporazum o garanciji, po- 
udarja obrazložitev, federacijo 
obvezuje, da kot garant in prva 
obveznica brezpogojno jamči 
točno in pravočasno plačilo 
glavnice, obresti in drugih po- 
sojilnih bremen, kakor tudi 
premij pri odplačevanju poso- 
jila pred iztekom roka. Federa- 
cija mora prav tako zagotoviti, 
da ne bo noben tuji dolg imel 
kakršnekoli prednosti pred po- 
sojilom Mednarodne banke za 
obnovo in razvoj pri dodeljeva- 
nju, realizaciji in delitvi deviz, 
ki so pod kontrolo in v korist 
SFRJ. Po Sporazumu je nada- 
lje obveznost federacije, da 
kot garant ne prevzema oziro- 
ma ne dovoli sprejetja kakrš- 
negakoli ukrepa, ki bi posojilo- 

jemalcu preprečil ali otežil iz- 
polnjevanje obveznosti iz Po- 
godbe o posojilu. V okviru svo- 
jih pristojnosti pa mora federa- 
cija sprejeti tudi vse potrebne 
ukrepe, da bi lahko posojiloje- 
malec izpolnil svoje pogodbe- 
ne obveznosti. 

Obrazložitev navaja tudi po- 
goje, pod katerimi je bilo odo- 
breno posojilo. Skupna doba 
vračanja posojila je 15 let z 
11,6 odstotno letno obrestno 
mero. Provizija za neizkorišče- 
ni del posojila znaša 0,75 od- 
stotka letno, enkratna, vnaprej 

plačljiva provizija pa je 511.330 
dolarjev ali 1,5 odstotka zne- 
ska posojila. 

Zakonski predlog določa, da 
v primeru, če posojilojemalec 
ne bo pravočasno plačal do- 
spele obveznosti, to kot garant 
stori federacija. V tem primeru 
bo Služba družbenega knjigo- 
vodstva, po nalogu zveznega 
sekretarja za finance, ki skrbi 
za izpolnjevanje Sporazuma, 
znesek te obveznosti prenesla 
iz prihodkov SR Bosne in Her- 
cegovine v korist federacije. 
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PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
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Izdajata Skupščina SR Slovenije in Skupščina SFRJ • Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Silva Jereb (predsednica), llja Brega r, Marko Herman, Gojmir 
Komar, Marjan Kotar, Janez Kučan, Janez Lukač, Dušan Merhar, Gregor Moder, Vili Pšeničny, Boža Smagur, Vid Štempihar, Andrija Vlahovič, Janez Zaje in Marjan Gogala 
- Odgovorni urednik: Marjan Gogala - Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, telefon (061) 217-123 • Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ: 
Ranko Djukič (predsednik), dr Trajče Grujoski, Milibor Jovanovič, Milenko Lojič, Janez Lukač, Zija Novobrdalija, Huso Radončič, Janko Šago, Irena Uszodi, Boris 
Stetanovski, Aleksandar Vujin, Zoran Miškovič in Teodor Olič - Glavni in odgovorni urednik: Teodor Olič - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Marksa i 
Engelsa 13, telefon (011) 334-149 • Tisk ČGP Delo Cena posameznega izvoda 5 oziroma 10 dinarjev - Letna naročnina 120 dinarjev -Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 219-914 


	ZAČETNE STRANI
	POROČILO Odbora za komunalni sistem in krajevno samoupravo RK SZDL Slovenije o javni razpravi o uresničevanju sklepov, stališč in priporočil Skupščine SR Slovenije  o nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti
	PREDLOG UGOTOVITEV IN STALIŠČ o samoupravnem razvoju krajevnih skupnosti
	AKTUALNA VPRAŠANJA UREJANJA DELOVNEGA ČASA
	Osnutek družbenega dogovora o urejanju delovnega časa

	SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE — 16. marca 1983
	VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV
	ZBOR ZDRUŽENEGA DELA-27. 12. 1982
	Oprostitev plačila participacije za bolnike tistih bolezni, ki resno ogrožajo zdravje in življenje ljudi


	POBUDE DELEGATOV
	POROČILO o delu uredništva Poročevalca in službe za obveščanje delegacij, delegatov in javnosti
	Iz Skupščine SFRJ
	NOVI PREDPISI
	Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju plačil med uporabniki družbenih sredstev
	Usnutek zakona o zagotavljanju obratnih sredstev temeljnih organizacij združenega dela-AS 140
	Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o carinski tarifi
	Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o službi družbenega knjigovodstva
	Osnutek zakona o uporabi jedrske energije-AS 439

	IZVAJANJE ZAKONOV
	Informacija o stanju in problemih prometa in cestah v letu 1981 in v prvem polletju 1982, s poročilom o izvaianju zakona o temeljih prometne varnosti na cestah

	MEDNARODNE POGODBE
	Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in razvoj - AS 155


	VSEBINA

