
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN liumi««, 3.12.1985 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE    Letnik XI, štev. 39 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE o..**.. 

SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE PRELOŽENE NA 
SREDO, 18. decembra 1985 

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine SR Slovenije, ki so bile 
sklicane za sredo, 11. decembra 1985*, so preložene na 
sredo, 18. decembra 1985. 

Dnevni red sej Zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora je razširjen z obravnavo: 

- predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o rednih sodiščih s predlogom zakona; 

- predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o javnem tožilstvu s predlogom zakona; 

- osnutka programa dela Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije za leto 1986. 
Dnevni red sej Zbora združenega dela in Zbora občin pa 
je razširjen še z obravnavo: 

- soglasja k statutoma Visokošolske temeljne organiza- 
cije za živilsko tehnologijo Biotehniške fakultete v Ljub- 
ljani in Visokošolske temeljne organizacije za agronomijo 
Biotehniške fakultete v Ljubljani. 

Osnutek družbenega dogovora o skupnih izhodiščih in 
nekaterih osnovah pri planiranju pridobivanja dohodka, 
razporejanja dohodka in delitve sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo v SR Sloveniji pa bodo vsi trije 
zbori obravnavali na sejah, ki so sklicane za sredo, 25. 
decembra 1985. 
* Sklic sej zborov Skupščine SR Slovenije za sredo, 11. decembra 1985 smo 
objavili v Poročevalcu, štev. 37/14.11. 1985 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 25. decembra 1985 

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine SR Slovenije so sklicane za 
sredo, 25. decembra 1985. 

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

- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku 
usklajevanja nekaterih aktov iz pristojnosti Zbora republik 
in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije; 
- predlog družbenega plana SR Slovenije za obdobje 

1986-1990; 
- predlog resolucije o politiki uresničevanja družbe- 

nega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 
1986; 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o stanovanjskem gospodarstvu; 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o sodiščih združenega dela; 
- osnutek družbenega dogovora o skupnih izhodiščih 

in nekaterih osnovah pri planiranju pridobivanja dohodka, 
razporejanja dohodka in delitve sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo v SR Sloveniji. 
Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala 
tudi: 

- predlog zakona o določitvi stopenj in nekaterih olaj- 
šav za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela in delovnih skupnosti v letih 1986 do 1990; 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

PRILOGA: 

OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA 
o skupnih osnovah in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju 
in delitvi dohodka v SR Sloveniji (ESA-826) str 1 

PREDLOG ODLOKA 
o programu statističnih raziskovanj Socialistične republike Slovenije za obdobje 
1986-1990 (ESA-820) str. 10 

PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA 
o zagotovitvi dela sredstev za financiranje delovnega programa Jugoslovanskega 
centra za teorijo in prakso samoupravljanja »Edvard Kardelj« v Ljubljani (ESA-711) 
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obravnavi družbenoekonomskega položaja notranje trgovine v SR Sloveniji 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o prevozih v cestnem prometu (ESA 819) str 29 



o načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za zado- 
voljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejav- 
nosti; 
- predlog zakona o dopolnitvi zakona o uvedbi in stop- 

njah republiških davkov in taks; 
- predlog zakona o ureditvi obveznosti obračunavanja 

amortizacije za določena osnovna sredstva za leti 1986 in 
1987; 
- predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 

1986; 

- predlog odloka o odstopu posebnega republiškega 
davka od prometa proizvodov občinam v letu 1986; 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o strokovnih naslovih; 

- predlog odloka o programu statističnih raziskovanj 
Socialistične republike Slovenije za obdobje 1986-1990. 

Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še volitve in 
imenovanja ter pobude, predloge in vprašanja delegatov 
oziroma družbenopolitičnih organizacij. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
26. in 27. novembra 1985 

Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbe- 
nopolitičnega zbora so na skupnem zasedanju 26. novem- 
bra 1985 poslušali: 

— ekspoze Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 
osnutku resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1986 do 1990 v letu 1986, ki ga je 
podal predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
Dušan Šinigoj; 

- uvodno besedo ob dopolnjenem osnutku družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 in k predlogu za 

Pravilni naslov poročila se glasi: PREDLOG POROČILA O 
URESNIČEVANJU POSEBNIH PRAVIC PRIPADNIKOV ITALI- 
JANSKE IN MADŽARSKE NARODNOSTI V SR SLOVENIJI V 
OBDOBJU 1981-1985 

str. 58; druga alinea tretjega odstavka: v četrti vrsti se 
besedica »zagotovili« mora zapisati »zagotoviti«; 

str. 59: drugi odstavek druge točke v zadnji vrsti: besedica 
»Prekmurju« spremeni v »Pomurju«; 

šesti odstavek 2. točke, deseta vrsta: med besedicama 
»območje« »zagotoviti« mora stati vezaj; 

str. 61: točka c/, četrta vrsta: namesto »v 182. in 183. 
členu« mora biti zapisano »v 184. in 185. členu«; 

točka c/, osma alinea: besedica »osutku« mora biti pra- 
vilno zapisana »osnutku«; 

točka č/, četrti odstavek, peta vrsta: namesto besedice 
»možnosto« mora biti zapisano »možnosti« 

točka č/, drugi odstavek, zadnja vrsta: besedica »narodno- 
sti« se mora glasiti »narodnostni«; 

točka d/, drugi odstavek, tretja alinea, zadnja vrsta: za 
podpičjem se konča brez oklepaja; 

str. 62: tretji odstavek, sedma vrsta: med besedicama 
»pogojih ki« mora stati vejica; 

četrti odstavek, prva vrsta: besedica »nardonostno« se 
mora glasiti »narodnostno«; 

četrti odstavek, osma vrsta: besedica »lako« se mora gla- 
siti »lahko«; 

peti odstavek, tretja vrsta: besedica »sodiča« se glasi pra- 
vilno »sodišča«; 

šesti odstavek, druga vrsta: besedica »sredstv« se pravilno 
glasi »sredstev«; 

osmi odstavek, tretja vrsta: »Občinskih« se pravilno glasi 
»občinskih«; 

str. 63: drugi odstavek točke a/, sedma vrsta: med bese- 
dico »zakonodaji« in oklepajem ni vejice; 

drugi odstavek, predzadnja vrsta: med besedico »jezikom« 
in črko »v« mora biti vejica; 

izdajo zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbe- 
nem planu SR Slovenije, ki jo je podal član Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in predsednik Republiškega komi- 
teja za družbeno planiranje Milrvoj Samar; 

- uvodno besedo k poročilu delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugo- 
slavije o poteku usklajevanja nekaterih aktov iz pristojnosti 
Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, ki jo 
je podal vodja delegacije Miran Potrč. 
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela: 

- sklepe ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugo- 
slavije o poteku usklajevanja nekaterih aktov iz pristojnosti 
Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije; 

Družbenopolitični zbor je ob obravnavi poročila delegacije 

tretji odstavek: na začetku je treba zapisati »SlS-a« 
četrti odstavek, prva vrsta: namesto »obeh SIS« je treba 

zapisati »obeh SIS-ov«; 
šesti odstavek, četrta vrsta: namesto »kjnjiževnost« je 

treba zapisati »književnost«; 
točka b/, drugi odstavek, druga vrsta: za številko 5 je treba 

dodati pomišljaj in črki »ih« 
točka b/, šesti odstavek, sedma vrsta: za besedico »narod- 

nosti« je potrebno dodati besedico »velike«, izbrisati pa 
besedici »dovolj večje«; 

str. 64: četrti odstavek točke f/, deseta vrsta: med besedi- 
cama »področja, kot« ni vejice; 

točka f/, peti odstavek, druga vrsta: »preko« je treba zapi- 
sati »prek«; 

str. 65: drugi odstavek točke h/, deseta vrsta: med bese- 
dico »Madžarskem« in črko v ni vejice; 

točka h/, četrti odstavek, na začetku vrste je treba med 
»Ugotavljamo da« postaviti vejico; 

točka i/, drugi odstavek, druga vrsta: namesto »Prekmurja« 
je treba zapisati »Pomurja«; 

točka a/, prvi odstavek, druga vrsta: namesto »kulturenga« 
je treba zapisati »kulturnega«; 

str. 66: točka b/, prvi odstavek: v začetku vrste namesto 
»kjer« je treba zapisati »ker« 

v dvanajsti vrsti med besedicama »življenja, kot« ni vejice; 
točka č/, četrta vrsta: namesto »medžarsko« je treba zapi- 

sati »madžarsko«; 
str. 67: točka 8, šesti odstavek: namesto »soklicatelj« je 

treba zapisati »sosklicatelj«; 
str. 68: šesti odstavek, druga vrsta: namesto »narodn- 

sotne« je treba zapisati »narodnostne«; 
11. točka, drugi odstavek, tretja in četrta vrsta: namesto 

»gospodovanja« je treba zapisati »gostovanja«; 
str. 69: točka 12, četrta alinea, četrta in peta vrsta: name- 

sto »uresničevanja« je treba zapisati »uresničevanje«; 
točka 12, tretji odstavek, druga alinea, tretja vrsta: »obali« 

je treba zapisati »Obali«; 
točka 12, tretja alinea, tretja vrsta: namesto »odaje« mora 

biti »oddaje«; 
str. 70: drugi odstavek, 11. vrsta: namesto »vzpodbuda« je 

treba zapisati »spodbuda«; 
petnajsti odstavek, 11. vrsta: med besedicama »jezika za« 

je potrebno postaviti vejico; 
enaindvajseti odstavek, druga vrsta: med besedicama 

»obdobju razvili« ni vejice; 
str. 71: drugi odstavek, šesta vrsta: namesto »SIS« je treba 

zapisati »SlS-ih«. 

POPRAVEK 
V Poročevalcu štev. 37-14. 11. 1985 smo na strani 58 

objavili Predlog poročila o uresničevanju posebnih pra- 
vic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti v SR 
Sloveniji v obdobju 1981-1985 v katerem pa je nekaj 
avtorskih in tiskarskih napak. Bralcem se zanje opravi- 
čujemo. 
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sprejel sklep ter stališča ob poročilu delegacije o poteku 
usklajevanja osnutka zakona o deviznem poslovanju in 
osnutka zakona o kreditnih odnosih s tujino. 

- sklep ob obravnavi dopolnjenega osnutka družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990; 

Družbenopolitični zbor je sprejel stališča. 
- predlog za izdajo zakona o sistemu družbenega planira- 

nja in o družbenem planu SR Slovenije; 
Družbenopolitični zbor je sprejel stališča. 
- sklep ob obravnavi osnutka resolucije o politiki uresni- 

čevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986 do 
1990 v letu 1986; 

Družbenopolitični zbor je sprejel stališča. 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

prekrških; 
- osnutek zakona o nepravdnem postopku; 
Družbenopolitični zbor je ob obravnavi obeh zakonskih 

aktov sprejel stališča. Zbor združenega dela in Zbor občin pa 
sta ob sprejemu predloga zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o prekrških sprejela še posebni sklep. 

Ob obravnavi 
osnutka resolucije o politiki uresničevanja družbenega 

plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990 v letu 1986 so Zbor 
združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor spre- 
jeli sklep. 
Zbor združenega dela je sprejel tudi: 

- sklep ob obravnavi osnutka odloka o ciljih in nalogah 
skupne emisijske in denarne politike ter skupnih temeljev 
kreditne politike v letu 1986. 
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela še: 

- sklep ob obravnavi osnutka zakona o garanciji federa- 
cije za obveznosti po pogodbi za večletni sporazum o refi- 
nanciranju med Narodno banko Jugoslavije in drugimi dolo- 
čenimi jugoslovanskimi bančnimi organizacijami kot zave- 
zanci ter zastopnikom upnikov in tujimi komercialnimi ban- 
kami kot upniki; 

- sklep ob obravnavi osnutka zakona o skupnem obsegu 
proračunskih odhodkov federacije za leto 1986; 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti; 

- predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj in nekate- 
rih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij združe- 
nega dela in delovnih skupnosti v letih 1986 do 1990 z osnut- 
kom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za 
zadovoljevanje skupnih potreb na področjih družbenih 
dejavnosti z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o ureditvi obveznosti obraču- 
navanja amortizacije za določena osnovna sredstva za leti 
1986 in 1987 z osnutkom zakona; 

- predlog zakona o spremembi zakona o proračunu SR 
Slovenije za leto 1985; 

- predlog za izdajo zakona o proračunu SR Slovenije za 
leto 1986 z osnutkom zakona; 

- ugotovitve, stališča in sklepe ob obravnavi gradiva 
»Kakovost - bistveni element naše gospodarske uspeš- 
nosti.« 
Zbor združenega dela je sprejel tudi: 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju 
osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki 
poslujejo z izgubo; 

- sklep ob obravnavi osnutka zakona o izvajanju investi- 
cijskih del v tujini. 

Zbor občin pa je sprejel tudi: 
- predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o uvedbi 

in stopnjah republiških davkov in taks z osnutkom zakona. 
Zbor združenega dela in Družbenopolitični zbor sta spre- 
jela tudi: 

- sklep ob obravnavi pobude Skupščine Skupnosti otro- 
škega varstva Slovenije za spremembo zakona o delovnih 
razmerjih v zvezi z uresničevanjem pravic do porodniškega 
dopusta. 
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor 
so sprejeli še: 

- predlog odloka o izvolitvi Zorana Poliča, člana Pedsed- 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela: 
Franc Kuzma, Janko Brinšek, Peter Suvorov, Stanislav 

Kaube, Stane Lamovšek, Leopold Zupan, Rudi Kreže, Vilko 
Jelen, Tone Čeh, Franc Kacin, Jože Funda, Natan Bernot, 
Cvetka Selšek, Jože Tratnik, Janko Brinšek, Milan Vidovič, 
Miran Potrč, Vanda Ogrizek, Drago Šver, Peter Janžekovič, 
Brane Kastelic, Ernest Kovačec, Vinko Romih, Vesna Mlade- 
novič, Leo Frelih, Vika Logar, Rudi Kropivnik, Viktorija Gor- 
jup, Branka Car, Helena Konda, Jože Stanonik, Peter Simoni- 
šek, Janko Maček, Mirčeta Božovič, Rudi Šepič, Andrej Tav- 
čar, Ivan Kukovec, Edo Jan, Franc Hercog, Ivan Režonja, 
Silvo Laure, Milan Hribar, Vladimir Čadež, Peter Toš, Jože 
Povše. 

Zbor občin: 
••• Jože Florjančič, Boris Florjančič, Majda Štruc, Nuša 
Česen, Lucijan Vuga, Dušan Milenko\/ič, Franc Bobič, Franc 
Tetičkovič, Jože Manfreda, Milena Jager, Rihard Ovček, Jože 
Korinšek, Viktor Žakelj, Miha Wohinz, Janez Komel, llija Glo- 
bačnik, Jože Kavčič, Marija Kebel, Mirko Lukner, Janez 
Kučan, Anka Tominšek, Matija Šerak, Božo Šuštaršič, Darjo 
Valentič, Albin Vengust, Endi Žokalj, Mirko Kambič, Emil 
Kuhar, Iztok Medvešček, Ada Gorjup, Janez Gologranc, 
Vinko Cafuta, Alojz Poženel, Bojan Gorjup. 

Družbenopolitični zbor: 
Peter Toš, Željko Cigler, Marija Pukl, Ludvik Zaje, Robert 

Černe, Božena Ostrovršnik, Francka Herga, Silva Jereb, 
Cvetka Selšek, Lojze Fortuna, Milisav Jankovič, Bojan Praz- 
nik, Jože Sintič, Vika Potočnik, Franc Grešak, Kristina Kobal, 
Ciril Ribičič, Rudi Čačinovič. 

Pisne razprave so oddali: 
- delegati iz skupin delegatov za Zbor združenega dela iz 

posameznih okolišev in področij dejavnosti: Ljubljana 
Moste-Polje, Laško, Ravne na Koroškem, Ljubljana Šiška, 
Koper, Tolmin, Maribor Pobrežje, Cerknica, Kranj, Škofja 
Loka, Piran, Radlje ob Dravi, Celje, Ljubljana Bežigrad, Mur- 
ska Sobota, Nova Gorica, Trbovlje, skupina delegatov za 
obrtno področje vseh petih okolišev; Zveza združenj borcev 
NOV, Raziskovalna skupnost Slovenije, Zveza stanovanjskih 
skupnosti Slovenije. 

stva SR Slovenije za člana Odbora za nagrado Edvard Kar- 
delj; 

- predlog odloka o imenovanju Klavdija Palčiča za člana 
Upravnega odbora Prešernovega sklada. 
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SKLEPI. STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi dopolnjenega 
osnutka družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je ob obravnavi dopolnjenega 
osnutka družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1986-1990 na podlagi 74. 
člena poslovnika Skupščine SR Sloveni- 
je (prečiščeno besedilo Ur. I. SRS, št. 34/ 
85) na seji 26. 11. 1985 sprejel naslednja 

STALIŠČA 
1. Zbor ugotavlja, da je predlagatelj 

osnutek plana na podlagi razprav iz prve 
obravnave pomembno dopolnil. Na novo 
so ocenjene možnosti razvoja v nasled- 
njem srednjeročnem obdobju glede na 
rezultate dosežene v letu 1985, konkretni 
ukrepi so bolj usklajeni s splošnimi opre- 
delitvami, zlasti struktura vlaganj je bolj 
prilagojena zahtevam za prestrukturira- 
nje gospodarstva. Med pomembnejšimi 
dopolnitvami osnutka plana je tudi opre- 
delitev do protiinflacijske politike. 

2. Ob tem pa še vedno ostajajo številne 
nedorečenosti, posebno zato, ker še niso 
sprejeti pomembni sistemski zakoni na 
nivoju federacije (ekonomski odnosi s tu- 
jino, položaj manj razvitih republik in po- 
krajin in drugi) niti niso znani ukrepi za 
finančno konsolidacijo gospodarstva, 
kar bo pomembno vplivalo na materialne 
okvire razvoja v naslednjem srednjeroč- 
nem obdobju. Usklajevanje samouprav- 
nih sporazumov in dogovorov o temeljih 
planov ter snovanje skupnih planov in 
skupnih razvojnih programov še vedno ni 
prešlo v tako fazo, da bi lahko na njihovi 
podlagi sprejemali ustrezne plane. 

3. Zbor meni, da je potrebno do spreje- 
ma srednjeročnega plana v čimvečji meri 
odpraviti nejasnosti glede vzvodov za hi- 
trejšo rast družbenega proizvoda, da bo 
na ta način družbeni plan bolj realen. 
Potrebno je pospešiti usklajevanje zako- 

nov in drugih predpisov v federaciji ter 
samoupravno sporazumevanje in dogo- 
varjanje o temeljih planov v Sloveniji. Ob 
tem zbor meni, da so oprdelitve glede 
razvoja gospodarske infrastrukture in 
družbenih dejavnosti v osnutku plana v 
svoji osnovni usmeritvi ustrezne in da jih 
je treba v predlagani smeri razdelati v 
planskih aktih samoupravnih interesnih 
skupnosti. Še pred sprejemom samou- 
pravnih sporazumov o temeljih plana je v 
SIS potrebno preveriti politiko uresniče- 
vanja sistema solidarnosti in vzajemnosti 
in jo po potrebi dograditi. 

4. Do priprave predloga plana naj se 
predlagatelj opredeli tudi do drugih nere- 
šenih vprašanj, ki jih je odprla razprava v 
okviru družbenopolitičnih organizacij, 
zlasti Republiške konference SZDL Slo- 
venije, Republiškega sveta Zveze sindi- 
katov Slovenije in Republiškega odbora 
ZZB NOV Slovenije, 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi dopolnjenega osnutka družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990 

Skupščina SR Slovenije je ob obrav- 
navi dopolnjenega osnutka družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990, na sejah Zbora združenega 
dela in Zbora občin dne 26. novembra 
1985, upoštevajoč stališča Družbenopo- 
litičnega zbora, sprejela na podlagi 282. 
člena poslovnika Skupščine SR Sloveni- 
je (Uradni list SRS št. 34/85) naslednji 

SKLEP 
1. Osnutek družbenega plana SR Slo- 

venije za obdobje 1986-1990 (dopolnjen 
osnutek z dne 11. 11. 1985) se sprejme 
skupaj z uvodno besedo predstavnika Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije na 
sejah zborov. 

2. Predlog družbenega plana pripravi 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

3. Pri pripravi predloga družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 naj Izvršni svet prouči in upo- 
števa stališča, mnenja in predloge delov- 
nih teles zborov in Skupščine ŠR Slove- 
nije, samoupravnih organizacij in skup- 

nosti ter iz razprave delegatov na sejah 
zborov. 

4. Skupščina ugotavlja, da je predlaga- 
telj s spremembami in dopolnitvami os- 
nutka družbenega plana upošteval stališ- 
ča in predloge iz dosedanjih razprav o 
osnutku družbenega plana. Tako so na 
novo ocenjeni bilančni okviri razvoja v 
obdobju 1986-1990, pri čemer je upošte- 
vana ocena realizacije tekočega plana v 
tem letu. Kljub temu ostajajo materialni 
okviri družbenega razvoja Slovenije za 
naslednje srednjeročno obdobje nedore- 
čeni, saj še ne morejo biti upoštevane 
rešitve, ki bodo dogovorjene na zvezni 
ravni v pomembnih sistemskih zakonih, v 
družbenem planu Jugoslavije in v zvezni 
resoluciji, predvsem glede napovedane 
finančne konsolidacije gospodarstva in 
bank. 

5. Znižana ocena naložbenih sredstev 
in spremenjena struktura investicijskih 
vlaganj v dopolnjenem osnutku družbe- 
nega plana zahtevajo prilagajanje inve- 
sticijskih načrtov, zlasti v infrastrukturne 
in surovinske dejavnosti. Skupščina me- 

ni, da je potrebno takšno investicijsko 
usmeritev dosledno izpeljati tudi v samo- 
upravnih sporazumih o temeljih planov 
samoupravnih interesnih skupnosti ma- 
terialne proizvodnje in v dogovoru o te- 
meljih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990. 

6. Spremenjenim materialnim okvirom 
razvoja SR Slovenije za naslednje sred- 
njeročno obdobje je treba prilagoditi tudi 
samoupravne sporazume o temeljih pla- 
nov samoupravnih interesnih skupnosti 
materialne infrastrukture in družbenih 
dejavnosti. Pri tem je potrebno proučiti 
sistem solidarnosti in vzajemnosti v druž- 
benih dejavnostih. Samoupravne interes- 
ne skupnosti materialne infrastrukture in 
družbenih dejavnosti morajo svoje samo- 
upravne sporazume o temeljih planov 
pripraviti do konca leta 1985 in jih dati v 
javno razpravo združenemu delu. 

7. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj bi ob predložitvi predloga družbene- 
ga plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 pripravi obrazložitev, zakaj 
posameznih predlogov iz razprave ob os- 
nutkui in ob dopolnjenem osnutku druž- 
benega plana ni mogel sprejeti. 
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STALIŠČA „ 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo 
zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je ob obravnavi predloga za 
izdajo zakona o sistemu družbenega 
planiranja in o družbenem planu SR Slo- 
venije na podlagi 74. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije (prečiščeno be- 
sedilo Ur. I. SRS, št. 34/8$) na seji 26. 11. 
1985 sprejel naslednja 

STALIŠČA 
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da 

zakon o temeljih sistema družbenega 
planiranja in o družbenem planu Jugo- 
slavije vnaša bistvene spremembe na tem 
področju. Zato je tudi v Sloveniji potreb- 
no sprejeti nov zakon o sistemu družbe- 
nega planiranja in o družbenem planu 
SR Slovenije, upoštevaje sistemske okvi- 
re in strokovna spoznanja o planiranju. 

2. Zbor podpira usmeritve v predlogu 
za izdajo zakona, ki pomenijo specifično 
razdelavo določil zveznega zakona in za- 
gotavljajo, da bo ob osnovni opredelitvi, 
da so nosilci planiranja delavci, delovni 
ljudje in občani, planiranje še naprej te- 
klo po načelih srečujočega planiranja, 
sočasnosti in kontinuiranosti, z zagotovi- 
tvijo strokovnosti in še večje vloge zna- 
nosti pri pripravi planskih aktov. Tako 
zbor še posebej podpira rešitve glede 
obveznosti samoupravnega sporazume- 
vanja in dogovarjanja, poudarjanja do- 
hodka kot temeljne planske kategorije, 
vpliva TOZD na pripravo skupnih teme- 
ljev v delovni organizaciji, pomena analiz 
razvojnih možnosti v postopku priprave 
planov ter vloge subjektivnih sil v proce- 
su planiranja. 

Zbor se tudi strinja z načelom, da za- 

kon o sistemu družbenega planiranja in o 
družbenem planu SR Slovenije skupaj z 
zakonom o temeljih sistema družbenega 
planiranja in o družbenem planu Jugo- 
slavije, zakonom o urejanju prostora in 
metodologijo planiranja tvori celoto 
predpisov na tem področju. 

3. Zbor meni, da je potrebno ne glede 
na to, da so osnovni nosilci pravic in 
obveznosti pri planiranju vsi delavci, de- 
lovni ljudje in občani ter da je vprašanje 
odgovornosti za pripravo in izvajanje pla- 
nov sistemsko urejeno v zveznem zako- 
nu, tudi v republiškem zakonu izpostavi- 
to odgovornost strokovnih služb za kvali- 
teto in realnost pri pripravi planov ter 
odgovornost izvršilnih organov za njiho- 
vo globalno izvrševanje ter za predlaga- 
nje potrebnih ukrepov v primeru njihove- 
ga neizvajanja. 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o sistemu 
družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije 

Skupščina SR Slovenije je na podlagi 
342. in 345. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter 72. in 74. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije na 
sejah Zbora združenega dela, Zbora ob- 
čin in Družbenopolitičnega zbora dne 
27. novembra 1985 obravnavala predlog 
za izdajo zakona o sistemu družbenega 
planiranja in o družbenem planu SR Slo- 
venije ter na sejah Zbora združenega 
dela in Zbora občin ob upoštevanju sta- 
lišč Družbenopolitičnega zbora v skladu 
z 277. členom poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejela 

SKLEP: 
1. Skupščina sprejema predlog za izda- 

jo zakona o sistemu družbenega planira- 
nja in o družbenem planu SR Slovenije. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

3. Pri pripravi osnutka zakona naj Izvrš- 
ni svet prouči in ustrezno upošteva stališ- 
ča, mnenja in predloge delovnih teles 
zborov in Skupščine SR Slovenije, skupi- 
ne delegatov, skupščin občin (ter iz raz- 
prav delegatov na seji zbora), zlasti pa 
naj: 

- opredeli, da občine obvezno spreje- 
majo dogovore o temeljih planov, saj bo 
na njihovi podlagi dana možnost za ures- 
ničevanje tistih obveznosti, ki so nujne za 
doseganje temeljnih razvojnih ciljev, 
opredeljenih v planih; 

- prouči, ali je potrebno v zakonu po- 
sebej opredeliti tudi planiranje v poslov- 
nih skupnostih; 

- uveljavi obveznost planiranja vsaj v 
delovnih skupnostih na podlagi 403. čle- 
na zakona o združenem delu; 

- bolj jasno razmeji odgovornost stro- 
kovnih služb za realnost pripravljenih 
planskih aktov od odgovornosti izvršilnih 
organov za izvrševanje le-teh ter za pred- 
laganje ustreznih ukrepov v primerih nji- 
hovega neizvajanja; 

- opredeli, da tudi delovna organiza- 
cija, ki v svoji sestavi nima temeljnih or- 
ganizacij združenega dela, sprejema 
skupne temelje planov; 

- prouči opredelitve, da samoupravni 
sporazum o temeljih plana samoupravne 
interesne skupnosti sprejemajo z oseb- 
nim izjavljanjem delavci uporabnikov, ki 
zagotavljajo m združujejo sredstva in de- 
lavci izvajalcev, hkrati s skupnimi temelji 
za pripravo srednjeročnega plana, in si- 
cer z vidika, da bi delavci z osebnim 
izjavljanjem sprejemali samo en planski 
akt - skupne temelje za pripravo sred- 
njeročnega plana; 

- področje planiranja v občinah in po- 
sebnih družbenopolitičnih skupnostih 
ter v republiki dopolni tako, da bo pome- 
nilo skupaj z zakonom o urejanju prosto- 
ra neposredno vsebinsko podlago za 
srednjeročno planiranje prostora v vseh 
družbenopolitičnih skupnostih; 

- ponovno preveri, ali je zakon o ure- 
janju prostora v skladu z zakonom o te- 
meljih sistema družbenega planiranja in 
o družbenem planu Jugoslavije, zlasti z 
njegovim 4. členom; 

- prouči rešitev, ki predvideva, da 
zbor združenega dela skupščine družbe- 
nopolitične skupnosti lahko ugotavlja 
skladnost plana organizacije združenega 
dela ali samoupravne interesne skupno- 
sti, ki opravljajo zadeve ali dejavnost po- 

sebnega družbenega pomena, s planom 
družbenopolitične skupnosti, predvsem 
z vidika učinkovitosti take rešitve glede 
na to, da imajo družbenopolitične skup- 
nosti že po veljavni zakonodaji možnost, 
da v takih primerih prisilno ukrepajo: 

- uredi sistem planiranja v drobnem 
gospodarstvu oziroma v osebnem delu; 

- pripravo planov krajevnih skupnosti 
še bolj veže na samoupravne interesne 
skupnosti in ne le prvenstveno na organi- 
zacije združenega dela; zato naj se dolo- 
čijo o strokovni in organizacijski pomoči 
krajevni skupnosti razširi na strokovne 
službe samoupravnih interesnih skupno- 
sti; glede na značaj posameznih krajev- 
nih skupnosti je treba z navodili opredeli- 
ti vsaj osnovnekriterije, kaj naj vsebujejo 
plani krajevnih skupnosti; 

- ponovno prouči, ali spremenjen si- 
stem družbenega planiranja ne bo terjal 
dodatnih finančnih sredstev; 

- posebej prikaže, katere zakone bo 
treba spremeniti oziroma dopolniti zara- 
di sprejetja zveznega in republiškega za- 
kona o družbenem planiranju; 

- posebej prikaže analizo uresničeva- 
nja dosedanjega sistema družbenega 
planiranja, predvsem z vidika načel sre- 
čujočega, sočasnega in kontinuiranega 
planiranja ter postopkov planiranja v SR 
Sloveniji ter probleme, ki so se pri tem 
pojavljali; 

- pravočasno predloži metodologijo 
in druge strokovne podlage za plani- 
ranje; 

- shematično prikaže predvidene po- 
stopke planiranja pri posameznem nosil- 
cu planiranja in povezovanju z drugimi. 
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STALISCA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka resolu- 
cije o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v 
letu 1986 

Družbenopolitični zbor je ob obravna- 
vi osnutka resolucije o politiki uresniče- 
vanja družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1986-1990 v letu 1986 na 
podlagi 74. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije (prečiščeno besedilo, Ur. I. 
SRS, št. 34/85) na seji 26. novembra 
1985 sprejel naslednja 

• 

STALIŠČA 
1. Zbor podpira osnovne cilje in nalo- 

ge kot so opredeljene v osnutku resoluci- 
je, saj v okviru možnosti in danih okoliš- 
čin skuša razdelati izhodišča za družbe- 
noekonomski razvoj, kot so bila sprejeta 
v republiški in zvezni skupščini ter druž- 
benopolitičnih organizacijah, zlasti pa v 
dolgoročnem programu gospodarske 
stabilizacije oziroma v razpravah o sred- 
njeročnem razvoju Slovenije in Jugosla- 
vije. Zbor tudi podpira usmeritve, ki jih je 
v ekspozeju izpostavil Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije. 

2. Zbor ugotavlja, da okoliščine, v ka- 
terih pripravljamo in sprejemamo doku- 
ment o razvoju v naslednjem letu, niso 
take, da bi že lahko pripravili v konkret- 
nostih dorečeno in z vseh vidikov realno 
resolucijo. Ob ne dovolj proučenih vzro- 
kih neučinkovitega izvajanja dogovorje- 
ne politike za letošnje leto na nekaterih 
ključnih področjih, tudi nekatera po- 
membna izhodišča za naprej še niso do- 
govorjena. Niso sprejeti planski doku- 
menti za naslednje srednjeročno obdob- 
je na nivoju republike in federacije. Poleg 
tega n/.oo sprejete nekatere dograditve 
sistemske zakonodaje iz prve faze dolgo- 
ročnega programa gospodarske stabili- 
zacije, ki bodo bistveno vplivale na eko- 

nomski položaj nosilcev planiranja in s 
tem na možnosti uresničevanja sprejetih 
usmeritev. 

Ob vseh teh nejasnostih niso dovolj 
določno postavljeni načini in spodbude 
za realizacijo prioritetnih nalog v resolu- 
ciji. Zato bo potrebno do predloga kon- 
kretizirati aktivnosti in ukrepe za rast 
družbenega proizvoda,- uveljavljanje 
kvantitativnih dejavnikov gospodarjenja, 
učinkovitejše vključevanje v mednarod- 
no menjavo, tako na gospodarskem kot 
na znanstveno-tehnološkem področju, 
uveljavljanje ekonomskih kriterijev v raz- 
voju, racionalnejšo porabo energije, 
učinkovitejšo kadrovsko politiko in se- 
lekcijo programov na področju družbe- 
nih dejavnosti, ki učinkovito povečujejo 
rast družbenega proizvoda. Le na tak na- 
čin bo zagotovljena realna podlaga za 
znižanje inflacije. 

3. Potrebno je analizirati vse oblike in 
obremenitve dohodka in na tej podlagi 
okrepiti napore za razbremenjevanje go- 
spodarstva. Ena od ključnih nalog v reso- 
luciji je namreč ohranitev akumulacije 
vsaj na nivoju leta 1985, pri čemer pa je 
treba zagotoviti tudi ekonomsko učinko- 
vito uporabo akumuliranih sredstev. Ob 
tem je potrebno realno planirati porabo 
ter zagotoviti, da bo usklajeno z mož- 
nostmi združenega dela in potrebo po 
njegovem hitrejšem prestrukturiranju. 
Pri tem pa je treba zlasti skupno porabo 
kvalitetneje postaviti v produktivno funk- 
cijo znotraj družbene reprodukcije. V sa- 
moupravnih interesnih skupnostih in 
družbenopolitičnih skupnostih naj se 
okrepi izvajanje sprejetih stabilizacijskih 
programov in programov za razbremeni- 
tev gospodarstva ter zaostri aktivnosti pri 
selekciji programov in racionalizaciji nji- 

hovega izvajanja. Le na ta način bo mož- 
no v letu 1986 nadaljevati z izvajanjem 
programa izenačevanja družbenoeko- 
nomskega položaja delavcev v negospo- 
darstvu z delavci v gospodarstvu. 

4. Samoupravne interesne skupnosti 
družbenih dejavnosti in materialne proiz- 
vodnje naj do konca leta 1985 pripravijo 
predloge samoupravnih sporazumov o 
temeljih planov za obdobje 1986-1990, 
Izvršni svet pa naj skupaj s SIS hkrati s 
predlogom resolucije pripravi predloge 
za zagotavljanje sredstev za opravljanje 
dejavnosti SIS do sprejetja in uveljavitve 
teh sporazumov. 

5. Zbor meni, da je potrebno spodbu- 
diti izdelavo in uveljavljanje mehaniz- 
mov, ki bodo močneje kot doslej uveljavi- 
li prispevek posameznika in kolektiva k 
doseganju boljših rezultatov gospodarje- 
nja, hkrati pa sankcionirati slabo delo. 
Ob tem, da v resoluciji zapišemo jasnejše 
opredelitve o delitvi čistega dohodka in 
sredstev za osebne dohodke, ni nujno 
potrebno za to sprejemati še posebnih 
letnih dogovorov. 

6. Za uresničevanje opredelitve v dol- 
goročnem planu Slovenije, da bomo že 
do leta 1990 začeli s selektivnim skrajše- 
vanjem delovnega časa ob hkratnem po- 
daljševanju obratovalnega časa, je po- 
trebno že v letu 1986 pospešiti analizira- 
nje predpisov, ki to omejujejo ter nadalje- 
vati z analizami, na podlagi katerih bo 
mogoče opredeliti kriterije za ugotavlja- 
nje možnosti skrajševanja delovnega ča- 
sa v posameznih organizacijah združene- 
ga dela, kjer so izpolnjeni ustrezni eko- 
nomski in socialni pogoji ter na tej podla- 
gi sproti oblikovati in sprejemati potreb- 
ne spremembe predpisov. 

UGOTOVITVE IN SKLEPI 
ob obravnavi osnutka resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986—1990 v letu 1986 

Skupščina SR Slovenije je ob obrav- 
navi osnutka resolucije o politiki uresni- 
čevanja družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1986—1990 v letu 1986 na 
sejah Zbora združenega dela in Zbora 
občin dne 27. novembra 1985 ob upošte- 
vanju stališč Družbenopolitičnega zbo- 
ra na podlagi 260. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejela tele 

UGOTOVITVE IN SKLEPE 

Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 
osnutek resolucije sprejemamo v času, 
ko še niso sprejete številne rešitve, ki 
bodo v naslednjem letu opredeljevale po- 

goje gospodarjenja. To zlasti velja za pri- 
pravo in sprejem sistemske zakonodaje v 
smislu uresničevanja prve faze dolgoroč- 
nega programa gospodarske stabilizaci- 
je, za sprejete planske rešitve na nivoju 
federacije, za dogovor o temeljih družbe- 
nega plana republike za prihodnje sred- 
njeročno obdobje vključno z družbenim 
planom, za samoupravne sporazume o 
temeljih planov samoupravnih interesnih 
skupnosti materialne proizvodnje in 
družbenih dejavnosti in tudi za nešpreje- 
te planske akte v združenem delu. \/se to 
pa otežkoča, da bi bil osnutek resolucije 
bolj dograjen in konkretnejši, kar še po- 
sebej velja za ključne naloge, za področ- 
je ekonomskih odnosov s tujino, za ce- 

novno in posojilno-denarno politiko, pa 
tudi za politiko skupne in splošne po- 
rabe. 

Skupščina ocenjuje, da v tem smislu 
osnutek resolucije še ne daje dovolj jas- 
nih osnov za mobilizacijo vseh temeljnih 
nosilcev planiranja za bistven premik v 
kakovosti gospodarjenja in zahtevi po 
jasni in konkretni usmeritvi za povečanje 
učinkovitejšega procesa investiranja, za 
kvalitetnejši in povečan obseg izvoza slo- 
venskega gospodarstva na konvertibilno 
tržišče, za učinkovito zaustavljanje infla- 
cije zlasti z odpravljanjem vzrokov izgub 
in njihove socializacije. Iz tega razloga 
skupščina meni, da je potrebno te usme- 
ritve ne le našteti, temveč da jih je po- 
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trebno konkretizirati do tiste mere, da jih 
bo možno uspešno in odgovorno tudi 
uresničiti. 

Skupščina meni, da je ob upoštevanju 
zaostrenih razmer pri pridobivanju do- 
hodka in glede na pritiske po povečanju 
obveznosti iz dohodka, čistega dohodka 
in osebnih dohodkov, potrebno preveriti 
vse oblike in vrste obremenitev dohodka 
in na podlagi tega predvideti ukrepe za 
ohranitev akumulativne sposobnosti vsaj 
na nivoju leta 1985. Hkrati tudi ni mogoče 
mimo dejstva, da se bo morala skupna in 
splošna poraba v okviru republike do-, 
siedno prilagoditi dejanskim materialniiri 
možnostim združenega dela. Namesto li- 
nearnega pritiska na povečevanje mase 
sredstev za skupno in splošno porabo je 
potrebno v samoupravnih interesnih 
skupnostih in družbenopolitičnih skup- 
nostih intenzivirati izvajanje stabilizacij- 
skih programov in programov za razbre- 
menitev gospodarstva, ki so jih že spreje- 
le, zaostriti aktivnosti na selekciji progra- 
mov in racionalizaciji njihovega uvajanja, 
ker sicer ne bo možno doseči izenačeva- 
nja družbenoekonomskega položaja de- 
lavcev v družbenih dejavnostih z delavci 
v gospodarstvu. 

Skupščina ocenjuje, da je potrebno 
politiko zaposlovanja ustrezno dograditi, 
saj ne opozarja dovolj na obstoječi pojav 
nezaposlenosti na določenih območjih 
republike. Prav tako je potrebno izostriti 
usmeritev, da organizacije združenega 
dela v okviru prestrukturiranja in prilaga- 

1 janja svojih programov učinkoviteje ure- 
jujejo tudi reševanje tehnoloških viškov 
zaposlenih tako znotraj same organizaci- 
je združenega dela kot tudi v njihovih 
poslovnih povezavah in v regionalnem 
prostoru, kjer delujejo. 

II. 
Na osnovi teh ugotovitev Skupščina 

SR Slovenije meni, da je potrebno pri 
pripravi predloga resolucije upoštevati 
zlasti naslednje usmeritve: 

- v politiki odpravljanja izgub prepre- 
čevati nadaljnjo socializacijo izgub, ki 
nastajajo na podlagi neperspektivnih 
proizvodnih programov; 

- ponovno preveriti planirano 2,5% 
rast kmetiiske proizvodnje in pri tem 

upoštevati, da je takšna povprečna letna 
rast načrtovana za celotno plansko ob- 
dobje, da pa v leto 1986 vstopamo z zelo 
nizko bazo rasti letošnjega leta; pri tem 
je potrebno preveriti pogoje gospodarje- 
nja z vidika sprejetih sklepov Skupščin 
SR Slovenije ob obravnavi problematike 
kmetijstva; 

- preveriti 4% rast družbenega proiz- 
voda v turizmu glede na dejstvo, da je 
osnova za to rast leto 1985, ki je bilo 
izjemno leto v realizaciji turističnih stori- 
tev ter izkoriščenosti kapacitet; 

- povečanje akumulacije ne sme biti 
izključno na račun nižanja osebnih do- 
hodkov, saj je treba možnosti za investi- 
ranje prvenstveno iskati v boljšem go- 
spodarjenju z zalogami in v večji integra- 
ciji in uveljavljanju vloge trgovine, pri 
tem pa akumulacijo porabiti za takšne 
programe, ki pomenijo tehnično-tehno- 
loško posodobitev in omogočajo učinko- 
vit prodor v izvoz; 

- za uresničevanje opredelitve v dol- 
goročnem planu Slovenije, da bomo že 
do leta 1990 začeli s selektivnim skrajše- 
vanjem delovnega časa ob hkratnem po- 
daljševanju obratovalnega časa, je po- 
trebno že v letu 1986 pospešiti analizira- 
nje predpisov, ki to omejujejo, ter nada- 
ljevati z analizami, na podlagi katerih bo 
mogoče opredeliti kriterije za ugotavlja- 
nje možnosti skrajševanja delovnega ča- 
sa v posameznih organizacijah združene- 
ga dela, kjer so izpolnjeni ustrezni eko- 
nomski in socialni pogoji ter na tej podla- 
gi sproti predlagati in sprejemati potreb- 
ne spremembe predpisov; 

- pri pripravi predloga resolucije naj 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije po- 
novno preveri in dopolni v osnutku ponu- 
jene usmeritve na področju pokrivanja> 
dela stroškov enostavne reprodukcije or- 
ganizacij združenega dela gospodarske 
infrastrukture; 

- na stanovanjskem področju ni po- 
trebe po pripravi osnov in meril za obra- 
čunavanje diferenciranih stanarin, saj 
uvedba ekonomskih stanarin vodi k naj- 
večji diferenciaciji; 

- ustrezno opredeliti motiviranost v 
delitvi čistega dohodka oziroma sredstev 
za osebne dohodke za doseganje boljših 
proizvodnih rezultatov; v resoluciji je po- 

trebno tudi jasneje opredeliti okvirne 
opredelitve o delitvi čistega dohodka in 
oblikovanju sredstev za osebne dohod- 
ke, ni pa potrebno zaradi tega sprejemati 
posebnega dogovora; 

- del presežka prihodkov nad odhod- 
ki Narodne banke Slovenije naj se usmeri 
za pospeševanje maloobmejnega gospo- 
darskega sodelovanja; 

- ponovno proučiti predvidene nalož- 
be na področju družbenih dejavnosti z 
vidika narodnogospodarskih možnosti 
za njihovo izvajanje v letu 1986. 

III. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 

skupaj s samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi družbenih dejavnosti in ma- 
terialne proizvodnje hkraii s predlogom 
resolucije pripravi predloge za zagotav- 
ljanje sredstev za opravljanje dejavnosti v 
samoupravnih interesnih skupnostih do 
sprejetja in uveljavitve samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov teh skup- 
nosti za prihodnje srednjeročno ob- 
dobje. 

Skupščina SR Slovenije poziva vse sa- 
moupravne interesne skupnosti material- 
ne proizvodnje in družbenih dejavnosti, 
da za javno razpravo najkasneje do kon- 
ca leta' 1985 pripravijo predloge samou- 
pravnih sporazumov o temeljih planov za 
obdobje 1986-1990. 

IV. 
Skupščina SR Slovenije sprejema os- 

nutek resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1986-1990 v letu 1986 skupaj z 
ekspozejem Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. 

Skupščina SR Slovenije nalaga Izvrš- 
nemu svetu Skupščine SR Slovenije, da 
pripravi predlog resolucije in pri tem 
upošteva te ugotovitve in sklepe, predlo- 
ge in pripombe delovnih teles zborov in 
skupščine, razpravo na sejah zborov ter 
mnenja in predloge družbenopolitičnih 
organizacij in drugih samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti. 

Izvršni svet naj ob predlogu resolucije 
pripravi obrazložitev, zakaj nekaterih 
predlogov in pripomb iz razprave ni mo- 
gel upoštevati. 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka resolucije o 
politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 
1986 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na 55. seji dne 27. novem- 
bra 1985 ob obravnavi osnutka resoluci- 
je o politiki uresničevanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 v letu 1986 na podlagi 260. 
člena sprejel še ta-le 

sklep 
Zbor združenega dela Skupščine SR 

Slovenije meni, da je potrebno pobudo 
Skupščine Skupnosti otroškega varstva 
Slovenije, ki jo podpirajo tudi nekatere 
skupine delegatov, za spremembo zako- 
na o delovnih razmerjih v zvezi z uresni- 

čevanjem pravic do podaljšanja porodni- 
škega dopusta obravnavati v povezavi z 
obravnavo predloga resolucije o uresni- 
čevanju družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1986-1990 v letu 1986 in jo ob 
upoštevanju materialnih možnosti čim- 
prej uresničiti. S tem zbor ugotavlja tudi 
upravičenost pobude. 
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UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi gradiva »Kakovost - bistveni element naše 
gospodarske uspešnosti« 

Skupščina SR Slovenije je na podlagi 
72. in 86. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije na sejah Zbora združene- 
ga dela, Zbora občin in Družbenopolitič- 
nega zbora dne 6. novembra 1985 
obravnavala gradivo »Kakovost - bi- 
stveni element naše gospodarske 
uspešnosti« ter v skladu z 260. in 
261. členom poslovnika Skupščine SR 
Slovenije upoštevajoč stališča in pred- 
loge Družbenopolitičnega zbora na se- 
jah Zbora združenega dela in Zbora ob- 
čin dne 27. novembra 1985 sprejela 

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN 
SKLEPE 

I. 
1. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 

da je zagotavljanje kakovosti široka druž- 
bena naloga, ki je aktualna na vseh po- 
dročjih gospodarskega in družbenega 
življenja. Od izboljšanja kakovosti na 
vseh ravneh so odvisne tudi možnosti za 
rešitev sedanjih gospodarskih težav. Na 
ta način se bo možno bolj enakopravno 
vključiti v mednarodno delitev dela. Ka- 
kovost bo morala postati sestavni del na- 
še razvojne politike ter način dela in živ- 
ljenja, če bomo hoteli zagotoviti izboljša- 
nje življenjskih in delovnih razmer ter 
krepitev družbenega in materialnega po- 
ložaja delavcev, delovnih ljudi in obča- 
nov. Uspešne rezultate bomo v celoti do- 
segli, ko se bo vsak posameznik čutil 
odgovornega za kakovostno delo in od- 
ločanje ter spoštoval in cenil kakovost v 
najširšem pomenu besede. Zato je po- 
trebno začeti s široko družbeno, dolgo- 
ročno usmerjano aktivnostjo za izboljša- 
nje kakovosti odločanja, poslovanja in 
dela. Te aktivnosti je potrebno izvajati na 
vseh področjih družbenega življenja in v 
vsej državi. 

2. Skupščina SR Slovenije ocenjuje, 
da je glavni razlog za slabo kakovost 
naših proizvodov in storitev v premajh- 
nem uveljavljanju ekonomskih kriterijev, 
ki bi v primeru delovanja zagotavljali viš- 
jo kakovost. Avtarkičnost našega gospo- 
darstva, administrativna zaščita domačih 
proizvajalcev, zapiranje trga in ozki lokal- 
ni interesi ter neusklajenost predpisov o 
kakovosti s svetovnimi, povzročajo ved- 
no večje zaostajanje za kakovostjo v raz- 
vitejših državah, s tem pa tudi vedno 
manjše možnosti za izvoz naših proizvo- 
dov in storitev na ta tržišča. S tem se 
zmanjšuje tudi možnost pridobivanja no- 
vih tehnologij, znanja in reprodukcijske- 
ga materiala v tujini, kar tudi vpliva na 
slabšanje kakovosti. Administrativno li- 
nearno določanje cen in socializacija iz- 
gub v organizacijah združenega dela, ki 
niso sposobne s kakovostno organizaci- 
jo dela in prestrukturiranjem zagotoviti 
normalnega poslovanja, ne spodbujata 
drugih organizacij, da bi iskale boljše 
rešitve. Splošno pomanjkanje blaga na 

trgu ter potrošniška miselnost občanov, 
delavcev in delovnih ljudi povzročajo ne- 
zainteresiranost organizacij za izboljša- 
nje kakovosti, videza in trajnosti proizvo- 
dov in storitev. 

3. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da je osnovno gradivo, ki ga je pripravila 
Gospodarska zbornica Slovenije, skupaj 
s predlogi aktivnosti in usmeritev, ustrez- 
na podlaga za pospešitev aktivnosti za 
zagotavljanje višje kakovosti v najširšem 
smislu. Vendar pa bodo morale vse sa- 
moupravne organizacije in skupnosti ob 
tem izdelati svoje konkretne programe, 
ker bo le tako možno konkretizirati in 
uresničiti osnovno zamisel o dvigu kako- 
vosti. Aktivnosti morajo biti stalne, koor- 
dinirane, bitka za kakovost mora postati 
gibanje v našem življenju. Za učinkovi- 
tost teh aktivnosti pa je nujno razširiti 
gibanje in ustvarjanje pravega vzdušja za 
zagotovitev višje kakovosti za celoten ju- 
goslovanski prostor, saj je slovensko 
združeno delo na različne načine pove- 
zano z dogajanji v drugih republikah in 
avtonomnih pokrajinah. 

II. 
1. Skupščina poudarja, da mora biti 

spodbuda za bolj kakovostno delo v večji 
meri zagotovljena z delovanjem ekonom- 
skih zakonitosti in večjim vključevanjem 
v mednarodno delitev dela. Samostojno 
lahko tržne zakonitosti zagotavljajo po- 
polno selekcijo kakovostnih proizvodov 
in storitev od nekakovostnih ter nagraje- 
vanje dobrih proizvajalcev in sankcije za 
slabe le v popolnoma tržno organiziranih 
gospodarstvih, v vseh drugih primerih pa 
so potrebne še dodatne aktivnosti. Zato 
je potrebno tudi pri nas z družbenopoli- 
tično aktivnostjo zagotavljati ustrezno 
klimo za negovanje kakovosti, kar pa mo- 
ra biti podprto z ukrepi razvojne in teko- 
če ekonomske politike. Zagotoviti je po- 
trebno, da bo v planskih aktih na vseh 

1 ravneh opredeljena tudi politika kakovo- 
sti in dane osnove za spodbujanje delav- 
cev za boljše odločanje in delo. 

Poseben pomen za zagotavljanje kako- 
vosti ima tudi motiviranje raziskovalne- 
ga, izobraževalnega in strokovnega dela 
pri razvijanju in uvajanju sodobnih do- 
sežkov ter javno objavljanje dosežkov in 
uspehov s tega področja. 

Ob zahtevi, da mora biti tudi odločanje 
ob sprejemanju različnih aktov kakovost- 
no, je treba zagotoviti spoštovanje med- 
sebojnih dogovorov, pogodb, samou- 
pravnih sporazumov in družbenih dogo- 
vorov ter predpisov, ki urejajo vprašanje 
kakovosti. 

2. Za sprejemanje in izvajanje politike 
kakovosti so v organizacijah združenega 
dela odgovorni vsi delavci. Pri predlaga- 
nju te politike imajo posebno odgovor- 
nost poslovodni delavci, za katere mora- 
jo biti doseženi rezultati na področju ka- 
kovosti element ocenjevanja njihovega 
dela. Vodilni in vodstveni delavci morajo 

na osnovi znanja in motivacije zagotoviti 
ustrezno aktivnost vsakega delavca, v 
primeru nespoštovanja dogovorjenega 
pa tudi zahtevati odgovornost posamez- 
nikov. 

3. Skupščina poudarja, da je treba de- 
lavce, delovne ljudi in občane stalno 
opozarjati o nujnosti izboljševanja kako- 
vosti. Zato jih je treba že od predšolske 
vzgoje dalje vzgajati in izobraževati tako, 
da bodo bolje delali oziroma da bodo 
sprejemali le kakovostne izdelke. Potreb- 
no pa jim je zagotavljati pravilne informa- 
cije podprte z ustreznimi analizami. 

Zagotoviti je potrebno, da se bodo de- 
lavci stalno in poglobljeno dodatno izo- 
braževali in si pridobivali nova znanja in 
informacije. Samoupravne organizacija' 
in skupnosti morajo pridobivati nove 
strokovnjake, spodbujati je .treba večjo 
izkoriščenost lastnega znanja in motivi- 
rati inovacijske procese ter dajanje ko- 
ristnih predlogov za izboljšanje proizvod- 
nje. V tem okviru je potrebno redno 
spremljati gibanje inovacij v svetu. 

4. Organizacije združenega dela mo- 
rajo z notranjimi ukrepi zagotoviti, da 
bodo sposobne proizvajati izdelke na 
svetovni ravni produktivnosti, ekonomič- 
nosti in kakovosti, ustrezati morajo zah- 
tevanim tehničnim pogojem in kakovost- 
nim kriterijem. Pogoj za to pa je po mne- 
nju Skupščine SR Slovenije tudi ustrezna 
oprema in tehnologija ter uvajanje so- 
dobnih procesov poslovanja. Zato se je 
potrebno bolj povezovati s svetom in iz- 
koriščati možnosti za prenos znanja in 
njegovo ustrezno uporabo pri nas. 

5. Delavci in delovni ljudje morajo biti 
za kakovostno delo tudi ustrezno nagra- 
jevani, kajti le v primeru neposredne od- 
visnosti njihovega materialnega položaja 
od kakovosti bodo tudi vsestransko zain- 
teresirani za dvig nivoja kakovosti. Bolj 
kot dosedaj je potrebno uveljavljati si- 
stem moralnih priznanj za kakovostno 
delo, po drugi strani pa tudi sankcionirati 
slabo delo. 

6. Skupščina meni, da je potrebno v 
organizacijah združenega deia v največji 
meri uporabljati zaščitne in blagovne 
znamke, zaščitna imena in druge oblike 
izkazovanja kakovosti. 

III. 
Skupščina SR Slovenije poudarja, da 

je potrebno za realizacijo predlaganih 
usmeritev in stališč opraviti naslednje ak- 
tivnosti: 

1. V planske akte za naslednje sred- 
njeročno obdobje, podrobneje pa v letne 
planske akte je na vseh ravneh potrebno 
vnesti opredelitev do razvoja kakovosti in 
odgovornost za njeno izvajanje. Organi- 
zacije združenega dela morajo svoje sa- 
moupravne akte urediti tako, da bo v njih 
jasno razvidno, kdo je odgovoren za 
predlaganje, izvajanje in spremljanje iz- 
vajanja politike kakovosti, kako se ta iz- 
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vaja, opredeliti načine in oblike nagraje- 
vanja kakovostnega in sankcioniranja 
slabega dela, izobraževanja delavcev in 
drugih elementov, ki vplivajo na kakovost 
dela in odločanja. Vsaka samoupravna 
organizacija in skupnost bi morala pri- 
praviti in sprejeti lastni program izboljša- 
nja kakovosti. Za uresničevanje in koor- 
dinacijo tega dela sta odgovorna Gospo- 
darska zbornica Slovenije in Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

2. Na zvezni ravni se mora pospešiti 
pripravo novega zakona o standardizaciji 
in izdelavo ter izdajanje potrebnih stan- 
dardov in predpisov. Pri tem je treba v 
največji možni meri upoštevati medna- 
rodno regulativo ter zagotoviti naše so- 
delovanje pri pripravi mednarodnih stan- 
dardov in predpisov. Svetovni standardi 
naj bi bili najnižji možni nivo, v vsaki 
organizaciji pa si je treba prizadevati, da 
bi bili kakovost, uporabnost, trajnost in 
videz izdelka čimboljši in zato izdelek* 
tudi bolj konkurenčen. Pri zveznih orga- 
nih je potrebno sprožiti zahtevo, da se 
pospeši priprava sistema pooblaščanja 
organizacij za atestiranje, da bi lahko na- 
še organizacije opravljale ateste v domo- 
vini. 

Proučiti in po potrebi dopolniti je treba 

predpise, ki urejajo celotno področje teh- 
niške regulative. 

Pospešiti je potrebno tudi uvajanje 
znakov kakovosti in predlagati uvedbo 
posebnih priznanj za proizvajalce kako- 
vostnih proizvodov. 

Za izvedbo teh nalog sta zlasti odgo- 
vorna Izvršni svet Skupščine SR Sloveni- 
je in Gospodarska zbornica Slovenije. 

3. Gospodarska zbornica Slovenije naj 
čimprej prouči možnost organiziranja in- 
formacijskega sistema za prenašanje po- 
zitivnih izkušenj o dvigu kakovosti, o no- 
vih izumih in inovacijah doma in v svetu. 
V okviru zborničnega sistema je tudi po- 
trebno organizirati spremljanje gibanja 
in zahtev glede kakovosti v svetu prek 
raznih oblik sodelovanja in spremljanja 
strokovne literature ter ta znanja posre- 
dovati v organizacije združenega dela. 

4. Za zaščito potrošnika se mora bolj 
uveljaviti sistem primerjalnega ocenjeva- 
nja kakovosti proizvodov široke potroš- 
nje. Gospodarska zbornica Slovenije naj 
pripravi predlog organiziranja in nevtral- 
nega financiranja organizacij, ki se s tem 
delom ukvarjajo. Rezultati raziskav in 
ocenjevanj teh organizacij naj bodo ob- 
javljeni v sredstvih javnega obveščanja. 

Izvršni sveti Skupščine SR Slovenije, 

skupščin občin in skupščin posebnih 
družbenopolitičnih skupnosti naj prek in- 
špekcijskih služb zagotovijo uveljavljanje 
pravic kupcev pri reklamacijah kupljene- 
ga blaga in storitev v skladu s predpisi, 
zlasti z zakonom o blagovnem prometu. 

5. V okviru Socialistične zveze delov- 
nega ljudstva naj se prouči vloga in po- 
men potrošniških svetov, ki bi morali 
imeti večjo moč pri zaščiti potrošnika. 

Tudi v Sloveniji naj se ustanovi Društvo 
za zagotavljanje kakovosti. 

6. Prouči naj se potreba in možnost 
ustanovitve republiškega družbenega 
sveta za kakovost, ki naj bi spremljal in 
koordiniral vse aktivnosti na tem po- 
dročju. 

7. Prek Gospodarske zbornice Slove- 
nije, Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije, družbenopolitičnih organizacij in 
društev naj se razprava o kakovosti pre- 
nese na jugoslovansko raven. To naj bo 
izziv, ki ga slovensko gospodarstvo spre- 
jema in ponuja celotni Jugoslaviji kot 
enega od odgovorov, kako izvajati dolgo- 
ročni program gospodarske stabilizaciji. 

8. Gospodarska zbornica Slovenije in 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
redno, najmanj pa enkrat letno poročata 
Skupščini SR Slovenije o realizaciji teh 
stališč in sklepov. 

STALIŠČA . 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona 

o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je ob obravnavi predloga za- 
kona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o prekrških na podlagi 74. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
(prečiščeno besedilo Ur. I. SRS, št. 34/ 
85) na seji 26. 11. 1985 sprejel naslednja 

STALIŠČA 
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da 

je v predlogu zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o prekrških s primer- 

no opredelitvijo pojma nujne kršitve 
davčnih predpisov v 4, členu, ustrezno 
rešeno še zadnje vprašanje, ki je po spre- 
jemu zakonskega osnutka v zborih 
Skupščine SR Slovenije ostalo odprto. V 
skladu s tem Družbenopolitični zbor me- 
ni, da ni ovir za sprejem predlaganega 
zakona. 

2. Hkrati Družbenopolitični zbor opo- 
zarja, da je jamstvo da se bo zakonska 
določba o izrekanju varstvenega ukrepa 
prepovedi samostojnega opravljanja de- 

javnosti ali poklica zaradi hujše kršitve 
davčnih predpisov pravilno uporabljala 
le, če bodo delavci v upravah za družbe- 
ne prihodke, ki odločajo o prekrških za- 
radi kršitve davčnih predpisov na prvi 
stopnji, ustrezno strokovno usposoblje- 
ni. Zato naj Zbor združenega dela in Zbor 
občin zadolžita Republiško upravo za 
družbene prihodke, Republiški sekretari- 
at za pravosodje in upravo ter Republiški 
senat za prekrške, da skupaj proučijo 
ustrezne oblike takega usposabljanja in 
ga tudi primero izvajajo. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o 
nepravdnem postopku   

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je ob obravnavi osnutka zako- 
na o nepravdnem postopku na podlagi 
74. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije (prečiščeno besedilo Ur. I. SRS, 
št. 34/85) na seji 26. 11. 1985 sprejel 
naslednja 

STALIŠČA 
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, 

da je predlagatelj pri pripravi osnutka 

zakona v bistvenih vprašanjih sledil 
usmeritvam, ki so bile sprejete v zborih 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona in meni, da naj 
predlagatelj do predloga zakona nadalju- 
je delo v začrtani smeri, pri čemer naj pri 
oblikovanju posameznih določb zakon- 
skega predloga upošteva stališča, pred- 
loge, mnenja in pripombe za dograditev 
ponujenih rešitev, ki so bila dana v dose- 
danji skupščinski razpravi. 

2. Predlagatelj naj glede na specifič- 
nosti področij, ki jih bo zakon urejal, še 
naprej čim tesneje sodeluje s temeljnimi 
sodišči oziroma s sodniki, ki odločajo v 
nepravdnem postopku ter z drugimi sub- 
jekti, ki so zainteresirani za smortno ure- 
ditev teh vprašanj in ki lahko k temu 
strokovno pripomorejo ter s strokovnjaki 
iz drugih področij. 
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SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije v zvezi s pobudo Skupnosti 
otroškega varstva Slovenije za spremembo zakona o delovnih razmerjih ob obrav- 
navi resolucije o uresničevanju družbenega plana SR Slovenije za obdobie 
1986-1990 v letu 1986 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je v zvezi s pobudo Skupnosti 
otroškega varstva Slovenije za spre- 
membo zakona o delovnih razmerjih ob 
obravnavi resolucije o uresničevanju 
družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1986-1990 v letu 1986 na podlagi 
260. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije (prečiščeno besedilo Ur. I. 

SRS, št. 34/85) na seji, dne 27. 11. 1985 
sprejel naslednji 

SKLEP 
Zbor meni, da je potrebno pobudo 

Skupščine Skupnosti otroškega varstva 
Slovenije za spremembo zakona o delov- 
nih razmerjih v zvezi z uresničevanjem 
pravic do podaljšanja porodniškega do- 

pusta obravnavati»v povezavi z obravna- 
vo predloga resolucije o uresničevanju 
družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1986-1990 v letu 1986 in jo ob 
upoštevanju materialnih možnosti čim- 
prej uresničiti. S tem zbor ugotavlja tudi 
upravičenost pobude. 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

ANALIZA 
Republiškega komiteja za delo SR Slovenije o problematiki dela prek polnega 
delovnega časa v organizacijah združenega dela, ki izvajajo investicijska dela v 
tujini 

Po zadolžitvi Odbora za druženoekonomske odnose Zbora 
združenega dela Skupščine SR Slovenije, sprejeti ob obrav- 
navi odgovora' skupini delegatov za gospodarsko področje 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije iz občine 
Slovenska Bistrica, je Republiški komite za delo v sodelova- 
nju z Republiškim komitejem za zakonodajo analiziral stanje v 
zvezi s problematiko dela prek polnega delovnega časa v 
petih večjih delovnih organizacijah združenega dela, ki oprav- 
ljajo investicijska dela v tujini. Iz odgovorov na posamezna 
vprašanja, ki so se nanašala na uresničevanje nekaterih 
določb Družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih 
ter pogojih za uveljavljanje pravic in odgovornosti pri izvaja- 
nju del v tujini, je bilo mogoče povzeti naslednje: 

- delo v tujini se opravlja v prerazporejenem delovnem 
času, ki traja praviloma 10 ur dnevno, kadar to zahtevajo 
posebni pogoji pa tudi 12 ur; 

- delavci koristijo višek opravljenih ur prek 42 urne teden- 
ske obveznosti ob izrabi letnega dopusta, v večini primerov pa 
po vrnitvi v domovino, bodisi v povezavi z izrabo preostalega 
dopusta, bodisi v izvensezonskem času, ko v organizaciji 
združenega dela ni dela; 

- organizacije združenega dela ugotavljajo težave pri zago- 
tavljanju prostega časa delavcem predvsem v primerih defici- 
tarnih kadrov, ki jih potrebujejo takoj po vrnitvi v domovino na 
drugem gradbišču. Zagotavljanje kontinuitete dela z zaposlo- 
vanjem novih delavcev predstavlja za organizacije nesoraz- 
merno velike stroške; 

- ne glede na navedene težave, pa iz podatkov, ki so jih 
anketirane organizacije posredovale, izhaja, da se delo prek 
polnega delovnega časa (t.j. delo preko redne polne delovne 
obveznosti, ki se ne »kompenzira« s prostimi urami) sicer 
praviloma opravlja, vendar ježa leto 1984 v primerjavi z letom 
1983 opazen trend upadanja. Po dobljenih podatkih se giblje 
v okviru zakonskih omejitev, čeprav bi iz odgovorov o pov- 
prečnem številu ur dela preko polnega delovnega časa lahko 
ocenili, da obstajajo odstopanja za posamezne delavce in za 
določena obdobja. 

Očitno je torej, da je z usmeritvami navedenega družbenega 
dogovora, k,i so jih s podpisom le-tega sprejele organizacije 
združenega dela, ki izvajajo investicijska dela v tujini, storjen 
bistven korak k drugačnemu urejanju tega področja. Težav in 
problemov sicer ni mogoče nemudoma odpraviti, soočanje z 
njimi pa bi moralo vzpodbuditi prizadevanja za zagotavljanje 
vsem delavcem pravico do omejenega delovnega časa, ki 
izhaja iz ustave, zakonov in sprejetih družbenih usmeritev. 

Ob zgoraj navedenem pa vas obveščamo, da je Republiški 

komite za delo zaradi obravnave problematike dela prek pol- 
nega delovnega časa glede na zahteve posameznih organiza- 
cij združenega dela po širitvi možnosti dela prek polnega 
delovnega časa doma kot tudi pri izvajanju investicijskih del v 
tujini, dne 28. 6. 1985 organizirali širši posvet, na katerem so 
sodelovali predstavniki Republiškega komiteja za zakono- 
dajo, Republiškega sekretariata za finance, Sodišča združe- 
nega dela SR Slovenije, Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v 
Ljubljani, Družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slo- 
venije, Gospodarske zbornice Slovenije, Republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije, Zakonodajno-pravne komisije 
Skupščine SR Slovenije, Zveze skupnosti za zaposlovanje in 
predstavniki štirih večjih organizacij združenega dela (Lek 
Ljubljana, TAM Maribor, 'Železarna Jesenice in SCT Ljub- 
ljana). 

Razprava na tem posvetu je ponovno opozorila na nekatere 
že znane probleme v zvezi z opravljanjem dela preko polnega 
delovnega časa. Vendar pa so se prisotni strinjali, da je v 
republiški zakonodaji predvideni restriktivni pristop v zvezi z 
urejanjem in časovnim omejevanjem tega dela ustrezen in v 
skladu s sprejetimi družbenimi usmeritvami, tako za delavce, 
ki delajo v domovini kot tudi za detaširane delavce. Pri teh 
ugotovitvah je bil upoštevan predvsem varstveni element 
omejevanja prekomernega dela, saj bi širjenje možnosti dela 
prek polnega delovnega časa tako v smeri širitve primerov kot 
tudi omilitve časovnih omejitev tega dela dolgoročno gledano 
vplivalo ha zdravstveno stanje delavcev in s tem na povečanje 
primerov invalidnosti, kar pa v globalu pomeni večje obreme- 
nitve celotnega združenega dela. Tudi z vidika zaposlovanja, 
predvsem glede na stanje nezaposlenosti v drugih republikah, 
je bila v razpravi potrjena pravilnost in primernost slovenske 
zakonske ureditve, ki dosledno sledi, za celotno državo spre- 
jetim družbenim usmeritvam. Potrebno je vztrajati pri prizade- 
vanjih, da se boljša produktivnost dela doseže z večjo izkoriš- 
čenostjo delovnih sredstev z rednim delom delavcev, z uvaja- 
njem izmenskega dela ter da se večja oziroma manjša inten- 
zivnost dela rešuje s prerazporeditvijo delovnega časa, ne pa 
z obliko dela preko polnega delovnega časa. 

Sicer pa bi bilo ob eventualnih spremembah in dopolnitvah 
zakona o združenem delu na tem področju potrebno razmi- 
sliti o vseh segmentih problematike tudi o ustrezni noveiiza- 
ciji zakona o delovnih razmerjih in pri tem posebej proučiti 
konkretne pobude o izjemnem reševanju posamičnih potreb 
po delu preko polnega delovnega časa s soglasjem pristoj- 
nega organa oziroma po določitvi časovne omejitve tega dela 
kot povprečne časovne omejitve v določenem obdobju. 
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MNENJE 
Odbora za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije k analizi problematike dela prek delovnega časa v organizacijah 
združenega dela, ki izvajajo investicijska dela v tujini  

Odbor Zbora združenega dela za druž- 
benoekonomske odnose je na seji dne 
23. oktobra 1985 obravnaval analizo pro- 
blematike dela preko polnega delovnega 
časa v organizacijah združenega dela, ki 
izvajajo investicijska deia v tujini, ki jo je 
na pobudo Odbora za družbenoekonom- 
ske odnose pripravil Republiški komite 
za delo ter predložil temu odboru v 
obravnavo. 

Delegati so uvodoma ugotovili, da se 
delegati za gospodarsko področje iz ob- 
čine Slovenska Bistrica - pobudniki te 
razprave, vabilu na sejo niso odzvali. O 
razpravi na seji bodo pisno obveščeni. 

Odbor je Republiški komite za delo za 
omenjeno analizo zadolžil 7. decembra 
1984, ko je na seji obravnaval pobudo 
skupine delegatov za gospodarsko po- 
dročje za Zbor združenega dela Skupšči- 
ne SR Slovenije iz občine Slovenska Bi- 
strica. TOZD Montal DO IMPOL je posta- 
vil vprašanje v zvezi z rešitvijo problema 
nadurnega dela, zlasti za montaž,no-te- 
renska dela, za katera so predlagali po- 
daljšanje dela na specifičnih delih iz za- 
konsko dovoljenih 30 ur na 60 ur. 

Odbor je zaradi razjasnitve problema 
želel analizo, ki bi vsaj na petih primerih 
večjih delovnih organizacij, ki opravljajo 
dela v tujini, razjasnila situacijo ter prika- 
zala koliko in kako koristijo delo preko 
polnega delovnega časa, kakšne težave 

jim povzroča sedanje omejevanje na 30 
ur na mesec in kako bi organizirali poslo- 
vanje, če sedanjih omejitev ne bi bilo. 

Delegati so ob obravnavi analize ugo- 
tovili, da le-ta ni v celoti odgovorila na 
vprašanja, ki jih je na seji 7. decembra 
1984 zastavil odbor. 

Odbor je tudi ugotovil, da analiza pre- 
več vztraja na situaciji v letih 1983-1984, 
ko so bila dela v tujini v upadanju. Po 
mnenju odbora je situacija v analizi pre- 
več naravna na razmere v Iraku ter daje 
premalo objektivnih podatkov o težavah 
ter problemih pri izvajanju del v zahodnih 
državah zaradi zakonske omejitve dela 
preko polnega delovnega časa. V odboru 
je bilo ob tem tudi opozorjeno, da je bila 
v Iraku celotna delovna operativa, cca 
15.000 delavcev, izvzeta iz iraške zakono- 
daje, ki ima sicer zakonsko predpisan 48- 
urni delavnik. Glede zahodne Evrope pa 
velja, da se morajo delavci oziroma de- 
lovne organizacije, ki opravljajo dela v 
tujini, ravnati po zakonodaji države, v ka- 
teri dela opravljajo. 

Odbor je menil, da so vprašanja ostala 
še nerazčiščena in odprta. Na obeh stra- 
neh, tako na strani pobudnikov kot na 
strani avtorjev analize ostajajo pri istih 
argumentih kot prvikrat. Odbor je zato 
ocenil, da še vedno nima zadostnih infor- 
macij za opredelitev in se na osnovi pred- 
ložene analize ne more prav nič boljše 
opredeliti kot prvikrat. 

Glede na to, da je bil odbor s strani 

predstavnikov Komiteja za delo na seji 
seznanjen, da se pripravlja revizija zako- 
nodaje s področja delovnih razmerij v 
prihodnjem letu, je predlagal, da Repu- 
bliški komite za delo ob tej priložnosti 
ponovno prouči to pobudo. 

Odbor predlaga, da Republiški komite 
za delo ob ponovnem pretresanju ome- 
njene pobude skuša ob primerjavi rešitev 
tudi v drugih republikah, ki se srečujejo s 
podobnimi primeri, najti možnosti za ela- 
stičnejšo rešitev, kadar je to v interesu 
specifičnih del, ekonomike, krajših rokov 
za čim hitreješe dokončanje obveznosti 
pri delu v tujini. 

Odbor je bil seznanjen tudi z nekateri- 
mi pobudami skupin delegatov, da naj bi 
se izvzeto iz obdavčitve delo prek polne- 
ga delovnegajčasa, kadar gre za izpolnje- 
vanje planskih nalog, zlasti za izvozno 
proizvodnjo. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je sicer o tem v svojem stališču 
z dne 29. 1. 1985 navedel, da je te proble- 
me možno razrešiti v skladu z 81. in 
82. členom zakona o delovnih razmerjih, 
ko delavci lahko določijo s samouprav- 
nim splošnim aktom o delovnih ramerjih, 
da bodo izjemoma za omejeno delo dela- 
li preko polnega delovnega časa v prime- 
rih, ki jih konkertno določa zakon. 

Odbor je glede navedenih pobud prav 
tako menil, da naj se to problematiko 
podrobno prouči ob pripravah za spre- 
membe in dopolnitve zakona o delovnih 
razmerjih. 

Odbora za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije k pobudi skupine delegatov za obrtno področje vseh petih okolišev za 
spremembo in dopolnitev zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti       

Stališča Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije do pobude za spre- 
membo in dopolnitev 17. člena zako- 
na o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti smo objavili v 
Poročevalcu štev. 32 - 1. oktobra 
1985. 

Odbor združenega dela za družbeno- 
ekonomske odnose je na seji dne 23. 
oktobra 1985 obravnaval pobudo in sta- 
lišče Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije do te pobude. Seji odbora je priso- 
stvoval tudi predstavnik Zveze obrtnih 
združenj Slovenije. 

Pobuda skupine delegatov za obrtno 
področje vseh petih okolišev je bila po- 
sredovana na sejah zborov dne 24. julija 
1985. Omenjena skupina delegatov pred- 
laga spremembo in dopolnitev 17. člena 

zakona o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti. V skladu s pobu- 
do naj bi se člen dopolnil tako, da bi 
študentski servis lahko posredoval štu- 
dentom zaposlitev »pri delovnih ljudeh", 
ki samostojno z osebnim delom s sred- 
stvi, ki so lastnina občanov, opravljajo 
gospodarsko dejavnost (samostojni obrt- 
niki za opravljanje občasnih in začasnih 
del. V sedanji zakonski ureditvi je določe- 
no, da študentski servis takšna dela (za- 

. časna, občasna dela) lahko posreduje 
študentom le v organizacijah združenega 
dela. 

V obrazložitvi pobude pa je poudarje- 
no, da gre za izenačevanje pogojev dela 
pri samostojnem osebnem delu s pogoji 
dela v združenem delu. Prav tako bo to 
prispevalo k večji realizaciji razvojnih 
smeri drobnega gospodarstva. 

Odbor je v načelu soglašal z mnenjem 
izvršnega sveta oziroma s podvzetimi ak- 

tivnostmi za razrešitev stanja na tem po- 
dročju. Delegati so bili na seji ponovno 
seznanjeni, da Republiški komite za delo 
pripravlja celovito informacijo o proble- 
matiki dela študentov preko študentske- 
ga servisa in predloge ukrepov za razre- 
šitev stanja na tem področju. Prav. tako je 
v pripravi tudi analiza zakona o zaposlo- 
vanju in zavarovanju za primer brezpo- 
selnosti. Vse našteto bo lahko služilo kot 
podlaga za morebitne spremembe 
ustrezne zakonodaje. 

Člani odbora so bili mnenja, da zadev 
ne bi kazalo reševati takoj in parcialno, 
pač pa so soglašali, da se zadeve obrav- 
nava celovito ter na osnovi analize stanja 
eventualno predlagajo spremembe in do- 
polnitve ustrezne zakonodaje. 

Zato so navzoči predstavniki predlaga- 
telja pobude, kot tudi člani odbora sogla- 
šali s predvideno časovno dinamiko ra- 
zreševanja omenjene zadeve. 
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POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPŠČINE 
SKUPNOSTI OTROŠKEGA VARSTVA SR 
SLOVENIJE ZA SPREMEMBO ZAKONA O 
DELOVNIH RAZMERJIH ZARADI PODALJŠANJA * 
porodniškega dopusta 

Delegati uporabnikov in zbora izvajalcev Skupščine Skup- 
nosti otroškega varstva SR Slovenije so na seji 12/11-1985 
določili predlog samoupravnega sporazuma o usklajevanju 
planov Skupnosti otroškega varstva v SR Sloveniji za obdobje 
1986-1990, v katerem so opredelili mimo veljavnega zakona 
delovnih razmerjih pravico do daljšega porodniškega dopu- 
sta. Ob tem so podali pobudo Skupščini SR Slovenije, da se 
po hitrem ali skrajšanem postopku sprejme spremembo 
zakona o delovnih razmerjih v skladu z opredelitvami glede 
porodniškega dopusta sprejetimi na seji Skupščine otroškega 
varstva. 

Prva pobuda je bila podana na Skupščini Skupnosti otro- 
škega varstva SR Slovenije že januarja 1985 ob sprejemu 
elementov za sklepanje samoupravnega sporazuma o teme- 
ljih plana skupnosti otroškega varstva v SR Sloveniji za 
obdobje 1986-1990. Tem predlogom, so se pridružili tudi 
resni pomisleki glede novih finančnih obremenitev združe- 
nega dela in organizacijskih problemov v organizacijah zdru- 
ženega dela. Slednje je pogojevalo oceno, da so potrebne 
poglobljene proučitve posledic, zlasti pa ocenjene dejanske 
materialne posledice v združenem delu ter pripravljenosti 
delavcev za večjo obremenitev osebnih dohodkov. 

Iz navedenih razlogov je bila sprememba zakona o delovnih 
razmerjih v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ocenjena 
kot preuranjena. 

V letu 1984 je bilo v Skupščini SR Slovenije trikrat postav- 
ljeno delegatsko vprašanje v zvezi s podaljšanjem porodni- 
škega dopusta oz. v zvezi z različnim urejanjem dolžine 
porodniškega dopusta v posameznih republikah in AP in 
sicer: 

28/3-1984 na seji DPZ Skupščine SR Slovenije-delegatsko 
vprašanje tov. Danice Smrdu 

20/6-1984 na seji DPZ Skupščine SR Slovenije- delegatsko 
vprašanje tov. Željka Ciglerja 

23/11 -1984 - delegatska pobuda skupine delegatov za soci- 
alno zdravstveno področje 3. okoliša Ljubijana-Vič-Rudnik. 

V odgovorih na delegatska vprašanja oz. v stališču v zvezi s 
pobudo Skupnosti otroškega varstva SR Slovenije v začetku 
letošnjega leta, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije vse- 
skozi ocenjeval podaljšanje porodniškega dopusta kot pozi- 
tivno, upoštevaje koristi otroka in skrb za njegov zdrav 
razvoj, vendar pa je vztrajal, da je potrebno možnosti za 
realizacijo natančno analizirati z vidika celovite družbene 
skrbi za vse otroke, njihov vsestranski razvoj, upoštevaje pri 
tem materialne možnosti družbe. 

Priprava spremembe zakona o delovnih razmerjih torej ni 
bila ovira za zagotavljanje in uresničevanje pravice do dalj- 
šega porodniškega dopusta, temveč so to bili ne dovolj pro- 
učeni ter še nespoznani materialni pokazatelji o posledicah 
predlagane spremembe zakona. Materialni pokazatelj posle- 
dic ob pobudi v začetku letošnjega leta niso bili podani niti z 
vidika potrebnega povečanja sredstev zaradi podaljšanja 
porodniškega dopusta, niti z vidika usklajenosti potreb pro- 
gramov samoupravnih interesnih skupnosti vseh drugih druž- 
benih dejavnosti ter celote obveznosti gospodarstva iz 
dohodka in osebnih dohodkov. 

Čeprav Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sedaj razpolaga 
s podatki o materialnih posledicah podaljšanja porodniškega 
dopusta in podatki o potrebnih sredstvih za nadomestila OD, 
pa še vedno ocenjuje, da ostaja odprto vprašanje materialnih 
možnosti za zagotavljanje sredstev za povečanje te pravice. 

Ob vsem tem je mogoče ugotoviti, da predlog za podaljšanje 
porodniškega dopusta v Skupnosti otroškega varstva Slo- 
venije ni bil ustrezno utemeljen z vidika pričakovanih pri- 
hrankov tako v strukturi porabe sredstev otroškega varstva 
kot tudi pri porabi sredstev zdravstvenega varstva in sred- 
stev za izplačilo nadomestil osebnega dohodka. Prav tako 
ni bila opravljena uskladitev vprašanj v Skupnosti social- 
nega varstva Slovenije, ki je prav tako dala pobudo za 
čimprejšnjo spremembo zakona o delovnih razmerjih. 

Po ocenah Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje 
podaljšanje porodniškega dopusta na 365 dni s pravico do 
100% nadomestila osebnega dohodka po cenah 1985 zahteva 
4.030 mio din dodatnih sredstev, medtem ko ugotovljivi druž- 
beni prihranki znašajo le 206 mio din (zmanjšanje nadomestil 
za odsotnosti z dela, zmanjšanje obveznosti do vzgojnovar- 
stvenih organizacij). 

Ocena materialnih učinkov zaradi zmanjšane obolevnosti 
otrok v tej starosti in s tem povezane manjše potrebe po 
zdravstvenih storitvah ni bila pripravljena. V razpravah v pred- 
logu niso bili dovolj prikazani tudi kvalitativni učinki predlaga- 
nega ukrepa, ki bi se kazali kot pozitivni učinek, predvsem kot 
splošno izboljšanje psihofizičnega stanja otroka in matere oz. 
tistega od staršev, ki ostane doma pri otroku, zaradi boljšega 
obvladovanja organizacijskih problemov izostajanja z dela 
(manj nepredvidenih odsotnosti). Za zagotovitev dodatnih 
sredstev bi bilo potrebno v letu .1986 dvigniti prispevno stop- 
njo iz osebnih dohodkov delavcev od sedanjih 1.10% na 
1.44%, če ne bi bilo v letošnjem letu več združenih sredstev, 
pa bi bilo prispevno stopnjo iz BOD povečati za nekaj več kot 
0,50 odstotne točke. Takšno povečanje velja tudi za celo 
srednjeročno obdobje. Če to povežemo s predvidenim dvi- 
gom prispevnih stopenj, ki obremenjujejo OD delavcev za 
druga področja družbenih dejavnosti (npr. za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje) ugotovimo, da se bo v prihodnjem 
letu bistveno povečala obremenitev osebnih dohodkov delav- 
cev, kar bo pogojevalo realni padec čistih OD delavcev. 
Pobude za povečevanje obsega pravic iz naslova porodni- 
škega dopusta ni mogoče ocenjevati izven celote posledic 
za materialni položaj delavca, ki bo izkazan v materialnih 
okvirih uresničevanja razvojne politike v resoluciji za leto 
1986. 

Sprememba zakona o delovnih razmerjih po takšnem ali 
drugačnem postopku je torej le posledica odločitve delega- 
tov Skupščine SR Slovenije, upoštevaje materiaine možno- 
sti republike Slovenije v letu 1986 in v naslednjem celotnem 
srednjeročnem obdobju. 

Tudi v drugih republikah in SAP so delovni ljudje in občani 
glede na svoje razmere in glede na zmožnosti določili obseg 
in način izkoriščanja teh pravic v svojih zakonih in samou- 
pravnih splošnih aktih. Če povzamemo: nepretrgani del 
porodniškega dopusta t j. čas, ko se delavki zagotavlja pra- 
vica do popolne odsotnosti z dela, se giblje od 180 dni do 
enega leta. V SR Hrvaški pa so se npr. po 180 dneh nepretrga- 
nega porodniškega dopusta odločili za možnost dodatnega 
poporodniškega dopusta do 1 leta otrokove starosti. V tem je 
predvsem razlika v primerjavi z ureditvijo v SR Sloveniji. 

V vseh republikah in avtonomnih pokrajinah lahko delavka 
(upoštevaje ureditev mednarodne konvencije št. 103 o varstvu 
materinstva) po mnenju zdravnika nastopi porodniški dopust 
45. oz. 42 dni pred porodom, mora pa ga nastopiti 28 dni prej. 

Predvideva se tudi možnost dela s skrajšanim delovnim 
časom (s pravico do nadomestila OD), vendar le do 1 leta 
otrokove starosti, do 3 let otrokove starosti pa le, če je otroku 
potrebna skrbnejša materina nega (v tem primeru ima delavka 
pravico do OD le po dejanskem delu). Zakonsko je v zvezi s 
pravico do skrajšanega delovnega časa do enega leta otro- 
kove starosti v nekaterih republikah in SAP dana možnost 
samoupravni regulativni, da omogoči delavki prerazporeditev 
skrajšanega delovnega časa' tako, da delovni čas le v pov- 
prečju znaša polovico polnega delovnega časa. Naj omenimo 
še izrecno zakonsko pooblastilo samoupravnemu urejanju v 
OZD v SR Bosni in Hercegovini, Srbiji, SAP Kosovu in SAP 
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Vojvodini, da se delavki do 3 leta otrokove starosti lahko 
omogoči popolno odsotnost z dela s tem, da ji pravice, obvez- 
nosti in odgovornosti iz delovnega razmerja mirujejo (če 
zakon ali samoupravni splošni akt ne določa drugače). Po 
slovenskem zakonu je možnost odsotnosti z deia urejena brez 
pravice do nadomestila osebnega dohodka (102. člena 
zakona o delovnih razmerjih). 

V SR Črni gori je 12. novembra 1985 stopila v veljavo novela 
zakona o delovnih razmerjih, po kateri ima delavka pravico do 
6-mesečnega nepretrganega porodniškega dopusta, 6 mese- 
cev pa lahko dela s polovičnim delovnim časom. Če ne želi 
delati s polovičnim delovnim časom, ima pravico do porodni- 
škega dopusta v skupnem trajanju 9 mesecev (novela torej v 
tem delu ne spreminja dosedanjih določil). Pač pa novela 
uzakonja pravico delavke, da se po preteku porodniškega 
dopusta ne vrne na delo, temveč ostane doma nadaljnji dve 
leti, vendar pa za ta čas nima pravice do nadomestila oseb- 
nega dohodka, ima pa vse pravice iz zdravstvenega ter pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja. 

Glede na zgoraj navedene ugotovitve o materialnih obreme- 
nitvah slovenskega gospodarstva in neposredno delavca, 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga delegatom 
Skupščine SR Slovenije, da pobudo Skupščine Skupnosti 
otroškega varstva SR Slovenije o podaljšanju porodniškega 
dopusta z 246 na 365 dni oz. možnosti dela s polovičnim 
delovnim časom ustrezno daljše obdobje, ocenijo v povezavi 
z obravnavo resolucije o politiki uresničevanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1986 ter 
povezavi s celoto predvidenih nalog in obveznosti združe- 
nega dela. V kolikor bo ob resoluciji za prihodnje leto sprejeta 
dokončna ocena, da so podane materialne možnosti za reali- 
zacijo dane pobude, bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
takoj pripravil potrebno spremembo zakona o delovnih raz- 

j merjih. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE DELEGATA 
DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA SKUPSCINE 

, SR SLOVENIJE ZA SKRAJŠANJE DELOVNEGA 
! ČASA 

1. Na seji Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slove- 
nije dne 16. 10. 1985 je delegat Željko Cigler predlagal: 

- Da se Izvršni svet Skupščine SR Slovenije oziroma 
ustrezni upravni organ — Republiški komite za delo, jasno in z 
argumenti opredeli do strokovno utemeljenih pobud organi- 
zacij združenega dela oziroma delavcev v njih za skrajšanje 
delovnega časa. 

— Da Izvršni svet odgovori na pobudo Zveze sindikatov 
Slovenije o skrajševanju delovnega časa in podaljšanju obra- 
tovalnega časa. To pobudo je podprla tudi ZSM Slovenije. 

Delegat svojo pobudo utemeljuje z naslednjim: 
• da je po Marxu prvi pogoj, brez katerega so vsi nadaljnji 

poskusi izboljšanja položaja delavca in njegovega osvobaja- 
nja obsojeni na neuspeh, prav omejevanje delovnega časa; 

- • da je tov. Tito v govoru, ki ga je imel v Zvezni skupščini 
leta 1963, dejal, da uvedba 42 urnega delavnika ni končni cilj, 

) ampak začetek stalne družbene dejavnosti; 
• da niti Ustava niti Zakon združenem delu ne omejujeta 

tega, za delavski standard nujnega in nezadržnega procesa, 
temveč omejujeta le zgornjo mejo, to je 42 ur delovnega 
tednika, kar je v bistvu zaščitni ukrep, ki ščiti delavca, spodnja 
meja pa ni fiksirana tako kot v repuliškem zakonu o delovnih 
razmerjih, zato delovni čas ni nespremenljiva postavka; 

• da je pred leti vsaka organizacija združenega dela pričela 
razmišljati, kako izboljšati organizacijo dela in s tem poslovne 
rezultate, hkrati ob tem pa je bilo vedno bolj pomebno počutje 
delavcev. Eden od možnih in še neizkoriščenih potencialov je 
delovni čas, ne samo njegova izraba, temveč predvsem dol- 
žina in razpored. Tako so ponekod ustanovili skupine za 
proučitev upravičenosti skrajšanja delovnega časa za dve uri 
tedensko, to je 40 urni delovni teden, dosežena je bila vrsta 
uspešnih rezultatov v delovnih organizacijah TAM, Maribor- 
ska livarna, Elektrokovina, Konus, zlasti glede povečanja pro- 
duktivnosti in boljšega počutja delavcev, kar je vplivalo na 
mnoge druge organizacije združenega dela, da proučujejo 

možnosti ukinitve ene delovne sobote oziroma enega podalj- 
šanega dne v tednu; 

e da vrsta posamičnih analiz kaže na neučinkovitost izrabe 
delovne feobote oziroma 9 m 10 ure dela, na povečane stroške 
in povečano porabo energije v tem času ter druge stroške, ki 
nastajajo zaradi ureditve prevoza, prehrane, otroškega var- 
stva ipd.; 

• da je poskusno skrajševanje vplivalo tudi na manjšo 
odsotnost z deia; 

• da skrajšanje delovnega časa na sedanji stopnji razvoja 
proizvajalnih sil ne more potekati brez podaljševanja obrato- 
valnega časa; 

• da bi ukrep skrajšanega delovnega časa bil tudi vspod- 
bujevalni dejavnik, ki sili k boljši organizaciji dela in poslova- 
nja, v sedanjem kriznem obdobju pa lahko ta ukrep razu- 
memo ko nedenarno stimulativno povečanje realnega oseb- 
nega dohodka oziroma standarda delovnih ljudi; pomeni pa 
tudi večji motiv za delo in odpre možnosti za intenziviranje 
dela. 

STALIŠČE 

1). Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da je 
pobuda za skrajševanja delovnega časa od 42 urnega 40 urni 
delovni teden po svoji vsebini taka, da je ni mogoče uresničiti 
v kratkem časovnem obdobju ter brez strokovnih podlag, ki bi 
spremembo utemeljevale. Splošno skrajševanje delovnega 
časa terja širšo družbeno razpravo o tej problematiki, vrsto 
družbenih in strokovnih aktivnosti ter priprav. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije nadalje ugotavlja, da je 
v dolgoročnem planu SRS za obdobje 1986 do leta 2000 
opredeljeno stališče do t. i. skrajševanja delovnega časa ob 
upoštevanju usmeritev Zveze sindikatov Slovenije o potrebi 
skrajševanja delovnega časa in podaljševanju obratovalnega 
časa. V poglavju dolgoročnega plana SR Slovenije, ki obrav- 
nava problematiko prebivalstva, zaposlenosti in kadrov, je 
namreč zapisano, da naj bi ob izpolnjevanju pogojev kot so 
spremembe v gospodarski strukturi, razvoj tehnološko zah- 
tevnejše proizvodnje, uvajanje nove tehnologije v delovne 
postopke in procese, s spreminjanjem in razvijanjem organi- 
zacije dela ter ob pogoju rasti produktivnsti dela, ustvarili 
podlage, ki bi že v osemdesetih letih omogočile postopno 
skrajševanje delovnega časa. Ob tem velja omeniti, da tre- 
nutna rast produktivnosti dela v SR Sloveniji ter ostali pogoji, 
prehoda na splošno skrajševanje delovnega časa še ne 
dopuščajo. Sicer pa naj bi bilo skrajševanje delovnega časa 
(dnevnega, tedenskega in letnega) namenjeno predvsem izo- 
braževanju in izpopolnjevanju znanja zaposlenih, kar bo 
nujno za pospešeno uvajanje sodobne tehnologije ter drugih 
produktivnih inovacij v delovne proces 

V letu 1986 naj bi po programu deia pripravili tudi spre- 
membe in dopolnitve delovno-pravne zakonodaje (od zakona 
o združenem delu do zakona o delovnih razmerjih), pri čemer 
bomo v SR Sloveniji ponovno analizirali delovno-pravno 
zakonodajo ter s tem tudi veljavno normativno ureditev delov- 
nega časa vključujoč vidike, ki so zajeti v tej delegatski po- 
budi. 

Tudi v federaciji tečejo aktivnosti v smeri smotrnejše in 
učinkovitejše izrabe delovnega časa v povezavi s skrajševa- 
njem delovnega časa. Tako se v okviru posebnega programa 
ukrepov iz pristojnosti federacije za stimuliranje zaposlovanja 
na osnovi povečanja delovnih izmen in skrajševanja delov- 
nega časa pripravlja sklenitev posebnega družbenega dogo- 
vora o delovnem času. Izvršni svet Skupščine SRS si bo v 
okviru svojih pristojnosti prizadeval da ponovno dosežemo 
čim večjo skladnost pri urejenosti delovnega časa ter njiho- 
vega razporejanja v celotnem jugoslovanskem prostoru, saj je 
delovni čas ena od pomembnih sestavin enotnega družbeno- 
ekonomskega položaja delavcev v SFRJ. 

2. Za uresničitev tega sicer dolgoročnega cilja na področju 
urejanja delovnega časa je torej potrebno izpolniti celo vrsto 
zahtevnih pogojev ter na strokovnih podlagah opredeljevati 
rešitve glede postopnega prehajanja na skrajšanje delovnega 
časa. V ta namen je zlasti potrebno; 
- zagotoviti usklajenost aktivnosti in osnovnih usmeritev 

ter pogojev na celotnem območju republike in SFRJ; v SR 
Sloveniji se bo zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije vklju- 
čil v delo Sveta za koordinacijo aktivnosti v zvezi z urejanjem 
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delovnega in obratovalnega časa ustanovljenega pri Predsed- 
stvu Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, na 
območju SFRJ pa v aktivnosti pri pripravi oziroma sklenitvi 
družbenega dogovora o delovnem času, ki ga je Zvezni izvršni 
svet vključil v predlog "Programa ukrepov iz pristojnosti fede- 
racije z^ stimuliranje zaposlovanja na osnovi povečanja 
delovnih izmen in skrajševanja delovnega časa«; 

- opraviti razpravo o možnosti in pogojih za skrajševanje 
delovnega časa v okviru SZDL in v združenem delu; 
- Oblikovati pravno podlago in pogoje za preliminarno 

poskusno skrajševanje delovnega časa v zakonu o delovnih 
razmerjih; tiste organizacije združenega dela, ki že izpolnju- 
jejo pogoje za pristop k skrajševanju delovnega časa (stopnja 
tehnološke razvitosti, stopnja produktivnosti itd,), naj bi na 
takšnih pravnih podlagah pristopile k poskusnemu skrajševa- 
nju delovnega časa. S tem bi pridobili ustrezne podlage za 
odločanje o splošnem skrajševanju delovnega časa. Rezultati 
poskusa naj bi opredelili vpliv skrajševanja na produktivnosti, 
podaljšanje obratovalnega časa, obseg proizvodnje, doho- 
dek, osebne dohodke in akumulacijo. 

3. Glede navedb o delovnih organizacijah, ki naj bi že prešle 
na skrajševanje delovnega časa pa Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije ugotavlja, da je preko Republiškega komiteja za 
delo SRS v celoti seznanjen z aktivnostmi nekaterih organiza- 
cij združenega dela, ki se nanašajo na mesečno razporejanje 
delovnega časa. Te aktivnosti so: 

- v Tovarni avtomobilovl Maribor so v preteklem letu z 
razporeditvijo tedenske obveznosti na pet delovnih dni 
(podaljšanje dnevnega delovnega časa od 8 ur na 8 ur in 40 
minut), ne pa s skrajšanjem delovnega časa, ukinili sobotno 
delo. Takšno razporeditev ocenjujejo za uspešno, ta ukrep pa 
predvidevajo le kot fazo za prehod na splošno skrajšanje 
delovnega časa. Zato so pripravili »analizo uvedbe skrajša^ 
nega delovnega časa v DO TAM« iz katere izhaja, da bi pri 
prehodu od 42 ur na 40 urni delovni teden lahko zadržali 
storilnost na enakem nivoju in za dosego tega opredeljujejo 
ustrezne ukrepe, povečali izkoriščenost kapacitet ob pogoju 
uvedbe večizmenskega dela; pri porabi energije pričakujejo 
minimalen prihranek za enak obseg proizvodnje, pravtako 
skrajšani delovni čas ne bi kakorkoli vplival na kvaliteto. 
Ocenjujejo, da bo skrajšanje delovnega časa vplivalo na 
zmanjšanje števila nesreč pri delu ter zmanjšanje odsotnosti z 
dela. V analizi poudarjajo, da je poleg ekonomskih izredno 
pomemben tudi psihosociološki vidik, po katerem bi skrajšani 
delovni čas prispeval k večji produktivnosti dela; 

- Elektrokovina Maribor je predvidevala v svojih gradivih 
skrajšanje delovnega časa za delavce, ki delajo v težkih raz- 
merah (livarni), kar ni v nasprotju z veljavno zakondajo in ne 
splošnega skrajšanja delovnega časa; 

- Iz Kortusa pa so nas obvestili, da bodo sicer pristopili k 
pripravi pogojev za skrajšanje delovnega časa, da pa še niso 
določili časovne realizacije posameznih faz, v čemer je vzrok, 
da še ne razpolagajo z ustreznimi analitičnimi gradivi. 

Iz navedenega je razvidno, da posamezne aktivnosti v zvezi 
z zagotavljanjem pogojev za skrajšanje delovnega časa sicer 
potekajo, usmerjene pa so zlasti k prerazporeditvi delovnega 
časa in skrajševanju delovnega časa delavcem, ki delajo v 
težjih razmerah. 

Prizadevanja nekaterih OZD kažejo na to, da bo možno v 
prihodnje, ko bodo za to dane tudi ustrezne pravne podlage, v 
teh in nekaterih drugih OZD opraviti preizkus skrajševanja 
delovnega časa, pridobljene rezultate pa uporabiti za 
dokončno oblikovanje odločitev. 

S to pobudo se povezujejo tudi zahteve glede dela preko 
polnega delovnega časa. Delovno-pravna zakonodaja s svo- 
jim restriktivnim pristopom do dela preko polnega delovnega 
časa po nekaterih mnenjih ne ustreza več dejanskim potre- 
bam OZD. kar bi bilo v nasprotju s težnjami po splošnem 
skrajševanju delovnega časa. Cilj skrajševanja delovnega 
časa bo dosežen šele takrat, ko bo dejanski čas delavca prebit 
na delu krajši. Krajši delovni čas zaradi tega ne sme prerasti v 
razširjanje pogojev za uvajanje dela v podaljšanem delovnem, 
času. 

4. Ob tako zastavljenih usmeritvah in aktivnostih glede 
skrajševanja delovnega časa pa je potrebno, da si vsi subjekti 
prizadevajo za organiziran potek aktivnosti za skrajševanje 
delovnega časa delavcev na tistih delih in nalogah, kjer obsta- 
jajo zdravju škodljivi vplivi in nevarnosti pri delu in se jih z 
ustreznimi ukrepi pri delu ne more povsem preprečiti oziroma 
odpraviti. V ta namen pri Republiškem komiteju za delo 
obstaja in deluje posebna komisija za skrajševanje delovnega 
časa v skladu z 79. členom Zakona o delovnih razmerjih, ki z 
uresničevanjem svojega programa dela teži k širši uporabi 
tega instituta v OZD. Dosedaj posebnega odziva s strani OZD 
ni bilo čutiti, čeprav je bila v to smer zastavljena široka akcija 
zlasti v vseh okoljih, kjer je zaradi težkih delovnih pogojev 
uvedeno štetje delovne dobe s povečanjem (beneficirana 
delovna doba). 

Prav tako pa bo Izvršni svet Skupščine SRS še naprej 
deloval za povečevanje produktivnosti dela tudi s širšo upo- 
rabo tistih zakonskih določil, ki omogočajo fleksibilnejšo in 
racionalnejšo prerazporeditev ter izrabo delovnega časa. Obe 
možnosti zakona o delovnih razmerjih sta po oceni Izvršnega 
sveta Skupščine SRS zaenkrat premalo izkoriščeni, čeprav 
sta izredno pomembni, še posebej pomembni v obdobju, ko 
razpravljamo o splošnem skrajševanju delovnega časa. 

Ob takih usmeritvah pa Izvršni svet tudi ugotavlja, da so 
dosedanje aktivnosti premalo usmerjene v produktivnejšo 
izkoriščenost obstoječega delovnega časa, saj podatki Zvez- 
nega zavoda za planiranje (analitična informacija o oceni 
stanja in možnostih boljšega izkoriščanja človeških in materi- 
alnih virov) kažejo, da se pri nas v povprečju letni delovni čas 
ne izkoristi od 20 do 30%. Poleg tega pa bi morali v organiza- 
cijah združenega dela usmeriti aktivnosti v odpiranje takih del 
in nalog, ki bi zagotavljale hitrejše prestrukturiranje gospo- 
darstva tudi z namenom izboljševanja kvalifikacijske in izo- 
brazbene strukture mlade generacije, ki se vključuje v delo, \ 
ne pa težiti zgolj k povečevanju obratovalnega časa ob ohra- 
njanju sedanje strukture dela in izkoriščenosti delovnega 
časa. Tudi nizka raven osebnih dohodkov delavcev zahteva, 
da bolj produktivno izrabo delovnega časa oziroma ne dovo- 
ljuje njegovega skrajševanja. 

Za celovit pristop k pripravi na splošno skrajševanje delov- 
nega časa poteka tudi dogovor o zasnovi interdisciplinarnega 
raziskovalnega projekta o delovnem času, ki bo potekal v 
okviru Raziskovalnega centra za samoupravljanje pri Republi- 
škem svetu Zveze sindikatov Slovenije. 

5. Iz vsega zgoraj navedenega sledi, da so nosilci posamez- 
nih nalog po okvirno zastavljenem programu naslednji: 

a) usklajevanje aktivnosti in temeljnih usmeritev glede uva- 
janja delovnega in obratovalnega časa - Svet za koordinacijo 
aktivnosti pri Predsedstvu Republiškega sveta ZSS; 

b) sodelovanje pri pripravi zveznega družbenega dogovora 
o delovnem času 

- Republiški svet ZSS, Gospodarska zbornica Slovenije, 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije; 

c) razprava o usmeritvah in pogojih za skrajševanje delov- 
nega časa - RK SZDL; 

d) spremembe in dopolnitve zakona o združenem delu - 
komisija za spremljanje izvajanja Zakona o združenem delu 
(zvezna, republiška); 

e) oblikovanje pravnih podlag in pogojev za poskusno 
skrajševanje delovnega časa (spremembe in dopolnitve 
zakona o delovnih razmerjih) Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije, Republiški komite za delo; 

f) priprava in izvedba poskusa skrajševanja delovnega časa 
v OZD - zainteresirana OZD, ki izpolnjujejo določene pogoje; 

g) izdelava raziskovalnega projekta o delovnem času - 
Republiški svet ZSS, Center za samoupravljanje; 

h) skrajševanje delovnega časa v OZD, na delih in nalogah, 
kjer obstajajo škodljivi vplivi in nevarnosti pri delu ter preraz- 
porejanje delovnega časa - komisija za skrajševanje delov- 
nega časa pri Republiškem komiteju za delo, ter Svet za 
koordinacijo aktivnosti pri Predsedstvu RK SZDL. 
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Iz Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 

Politika proračunske porabe v prihodnjem 

letu 

• Proračun federacije za leto 1986 je predlagan v znesku 1.217 milijard in 377,1 
milijona dinarjev oziroma je za 76,4 odstotka večji kot lani 

• Z izvirnimi prihodki federacije bo poravnanih 633 milijard in 744,3 milijona 
dinarjev, razlika pa bo zagotovljena s prispevki republik in pokrajin 

• Za financiranje JLA je predvidenih 784 milijard in 663,7 milijona dinarjev 
• Dopolnilna sredstva gospodarsko manj razvitim republikam in SAP Kosovo so 

predlagana v znesku 88 milijard in 266,2 milijona dinarjev, za borčevsko- 
invaJidsko varstvo pa bo izločenih 125 milijard in 982,4 milijona dinarjev 

• Za delo zveznih organov in organzacij so predvidena sredstva v skupnem 
znesku 70 milijard in 304,3 milijona dinarev 

V okviru določanja vseh 
planskih dokumentov o druž- 
benoekonomskem razvoju in 
ekonomski politiki Jugoslavije 
za leto 1986 je Zvezni izvršni 
svet poslal Skupščini SFRJ os- 
nutke aktov s katerimi sg pred- 
laga proračunska podlaga v fe- 
deraciji v prihodnjem letu. Os- 
nutek zakona o odločitvi celot- 
nega obsega odhodkov prora- 
čuna federacije v letu 1986 (AS 
651) predlaga določitev obse- 
ga te porabe in temeljne vire, 
iz katerih se bodo poravnale te 
obveznosti. Po uskladitvi sta- 
lišč republiških in pokrajinskih 
skupščin je za sprejem tega 
osnutka pristojen Zbor repu- 
blik in pokrajin. 

Osnutek proračuna federa- 
cije za leto 1986 (AS 655) pred- 
laga razporeditev proračun- 
skih sredstev oziroma zneske 
sredstev, s katerimi naj se fi- 
nancirajo posamezne funkcije 
federacije, sprejel pa ga bo 
Zvezni zbor. V predlogu za iz- 

dajo zakona o izvršitvi prora- 
čuna, z osnutkom zakona (AS 
654) je urejen način razpolaga- 
nja s temi sredstvi in nadzor- 
stvo nad njihovo uporabo, 
sprejema pa ga prav tako Zvez- 
ni zbor. 

OBSEG PRORAČUNA 
FEDERACIJE 

V omenjenih aktih Zvezni iz- 
vršni svet predlaga, da celoten 
obseg proračuna federacije v 
letu 1986 znaša 1.217 milijard 
in 377,1 milijona dinarjev ozi- 
roma je od letošnjega rebalan- 
siranega proračuna večji za 
76,4 odstotka. Iz izvirnih pri- 
hodkov federacije (del temelj- 
nega prometnega davka ter 
prihodki od carin in drugih 
uvoznih dajatev) bo treba po- 
ravnati 633 milijard in 744,3 
milijona dinarjev. Manjkajočih 
583 milijard in 632,8 milijona 
dinarjev pa naj bi zagotovile 
republike in pokraiini s svojimi 

prispevki zveznemu prora- 
čunu. 

Osnutek družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje od leta 
1986 do 1990 predvideva, da 
se sredstva za financiranje 
funkcij federacije gibljejo na 
ravni približno 8 odstotkov v 
primerjavi z družbenim proiz- 
vodom celotnega gospodar- 
stva. Po podatkih Zveznega za- 
voda za družbeno planiranje je 
ocenjeno, da bo družbeni pro- 
izvod celotnega gospodarstva 
Jugoslavije znašal po tekočih 
cenah v letu 1986 - 16,654 mili- 
jard dinarjev oziroma 49,4 od- 
stotka več kot je bila ocena za 
leto 1985, narodni dohodek pa 
14,711 milijard dinarjev ali 48 
odstotkov več kot je bila ocena 
za leto 1985. 

Sicer pa je obseg odhodkov 
proračuna federacije za leto 
1986 sestavljen iz podbilanc 
sredstev za financiranje JLA v 
znesku 784 milijard in 633,7 
milijona dinarjev in podbilanc 
sredstev za financiranje drugih 
funkcij in obveznosti federaci- 
je, kot tudi za rezerve federaci- 
je v znesku 432 milijard in 
713,4 milijarde dinarjev. 

FINANCIRANJE JLA 
Osnutek družbenega plana 

Jugoslavije za obdobje 1986- 

1990 predvideva, da bo obseg 
sredstev za financiranje JLA 
določen v proračunu federaci- 
je v višini 5,2 odstotka doseže- 
nega narodnega dohodka ce- 
lotnega gospodarstva po teko- 
čih cenah. 

V osnutku zakona o določi- 
tvi celotnega obsega odhod- 
kov proračuna federacije za le- 
to 1986 je predvideno, da se 
opravi povečanje oziroma 
zmanjšanje sredstev v prora- 
čun federacije (rebalans prora- 
čuna) do konca julija tekočega 
leta, če bo nova ocena narod- 
nega dohodka za pet odstot- 
kov večja ali manjša od oce- 
njenega narodnega dohodka, 
na podlagi katerega so bila do- 
ločena sredstva za financira- 
nje JLA v proračunu federa- 
cije. 

Za prihodnje leto je predvi- 
deno, da se za JLA iz proraču- 
na federacije nameni 784 mili- 
jard in 663,7 milijona dinarjev. 
Od tega naj bi sredstva za te- 
koče financiranje znašala 764 
milijard in 972 milijonov dinar- 
jev, kar je za 76,5 odstotka več 
kot prejšnje leto, 15 milijard in 
398 milijonov dinarjev pa osta- 
ne za poravnavo obveznosti iz 
prejšnjih let, 4 milijarde in 293 
milijonov dinarjev pa so lastni 
odhodki, ki jih ustvarijo usta- 
nove in enote JLA. 

OSNUTEK PRORAČUNA FEDERACIJE ZA LETO 1986 
(AS 655). OSNUTEK ZAKONA O DOLOČITVI CELOT- 
NEGA OBSEGA ODHODKOV PRORAČUNA FEDERA- 
CIJE ZA LETO 1986 (AS 651) IN OSNUTEK ZAKONA 
O IZVRŠITVI PRORAČUNA FEDERACIJE ZA LETO 
1986 (AS 654) 
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DOPOLNILNA 
SREDSTVA ZA MANJ 
RAZVITE 

Osnutek družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 
1986-1990 predvideva, da bo- 
do dopolnilna sredstva za fi- 
nanciranje družbenih in dru- 
gih služb v gospodarsko manj 
razvitih republikah in SAP Ko- 
sovo znašala 0,53 odstotka od 
družbenega proizvoda celot- 
nega gospodarstva Jugosla- 
vije. 

Osnutek zakona o dopolnil- 
nih sredstvih republik in avto- 
nomnih pokrajin od leta 1986 
do 1990 predpisuje, da se iz 
skupnega zneska dopolnilnih 
sredstev najprej izloči 0,135 
odstotka od družbenega proiz- 
voda na račun posebnih do- 
polnilnih sredstev za razvoj 
materialne podlage družbenih 
služb SAP Kosovo in 0,03 od- 
stotka za SR Črno goro na ra- 
čun posebnih dopolnilnih 
sredstev zaradi nizke gostote 
naseljenosti v tej republiki. 

Po izločanju posebnih do- 
polnilnih sredstev se delež po- 
sameznih gospodarsko manj 
razvitih republik in SAP Koso- 
vo v preostalem delu določa za 
SR Bosno in Hercegovino 
41,82 odstotka, SR Makedoni- 
jo 19,07 odstotka, SR Črno go- 
ro 7,54 odstotka in SAP Koso- 
svo 31,57 odstotka. 

V osnutku proračuna federa- 
cije so za ta nemane predvide- 
na sredstva v znesku 88 mili- 
jard in 266,2 milijona dinarjev 
ali 67,4 odstotka več kot letos. 

BORČEVSKO- 
INVALIDSKO 
ZAVAROVANJE 

Osnutek proračuna federa- 
cije za prihodnje leto planira 
sredstva za financiranje bor- 
čevsko-invalidskega varstva v 
znesku 125 milijard in 982,4 
milijona dinarjev, kar je pove- 
čanje za 71,2 odstotka v pri- 
merjavi na zagotovljena sred- 
stva v letu 1985 

Višina teh sredstev je oce- 
njena na podlagi predvidene- 
ga povečanja števila upravi- 
čencev tega varstva, odstotka 
povečanja povprečnega oseb- 
nega dohodka v preteklem letu 
in prvi polovici leta 1986 in na 
pričakovanih učinkov, ki bodo 
nastali s predloženimi spre- 
membami in dopolnitvami za- 
kona, ki ga je v fazi osnutka 
sprejel Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ. S predloženimi spre- 
membami se spreminja seda- 
nji način usklajevanja meseč- 
nih denarnih prejemkov bor- 
cev, vojaških invalidov in dru- 
žin padlih borcev. Na obseg 

planiranih sredstev za te na- 
mene vpliva več dejavnikov, 
posebej pa veliko število upra- 
vičencev tega varstva. Borčev- 
ske pokojnine dobiva okoli 
480.000 ljudi, dp invalidskega 
varstva pa je upravičenih 
190.000 ljudi. Praktično 95 od- 
stotkov sredstev teh sredstev 
so redni mesečni prejemki, ki 
se usklajujejo po povprečnem 
osebnem dohodku ustvarje- 
nem v preteklem letu oziroma 
tekočem letu. 

Od predvidenega zneska 
sredstev za financiranje bor- 
čevsko-invalidskega varstva 
bo izločenih za beneficirane 
pokojnine borcev 91 milijard in 
199,7 milijona dinarjev, kar je 
za 68,6 odstotka več od sred- 
stev zagotovljenih za letošnje 
leto. Za invalidske prejemke 
vojaških invalidov je predlog, 
da se izloči 28 milijard in 717,5 
milijona dinarjev ali 99,7 od- 
stotka več kot letos. Na višino 
teh sredstev je vplivala rast 
povprečnega mesečnega 
osebnega dohodka v letu 1985 
za 62 odstotkov in odstotek 
povečanja teh prejemkov 
(38,5), ki je nastala zaradi 
predloženih sprememb in do- 
polnitev zakona o temeljnih 
pravicah vojaških invalidov in 
družin padlih borcev. 

Za zdravstveno varstvo inva- 
lidov so v letu 1986 predvidena 
sredstva v znesku 2 milijardi in 
688,2 milijona dinarjev, kar je v 
primerjavi z letošnjim letom 
več za 62 odstotkov. Prav tako 
je predlog za izločanje 1,9 mili- 
jarde dinarjev za zdraviliško in 
klimatsko zdravljenje vojaških 
invalidov in družin padlih bor- 
cev v prihodnjem letu, medtem 
ko naj bi za izplačilo borčev- 
skega dodatka zagotovili 36,1 
milijona dinarjev. 

Za izplačevanje vojaških po- 
kojnin v prihodnjem letu osnu- 
tek proračuna federacije načr- 
tuje sredstva v višini 74 mili- 
jard in 490,4 milijona dinarjev, 
kar je za 130,7 odstotka več 
kot letos. Na višino planiranih 
sredstev je vplivalo predvsem 
povečanje števila vojaških 
upokojencev za 1.600, nato 
predvideno usklajevanje voja- 
ških pokojnin za 60,92 odstot- 
ka, kot tudi ocena, da v letu 
1986 prihodki od prispevkov 
na osebne dohodke aktivnih 
vojaških oseb ne bodo zadoš- 
čala, da bi popolnoma pokrila 
obveznosti za izplačilo voja- 
ških pokojnin, zaradi česar bo- 
do v proračunu federacije za- 
gotovljena dopolnilna sredstva 
Zavodu za socialno zavarova- 
nje vojaških zavarovancev. 
Prav tako je vplival tudi del ne- 
poravnanih obveznosti iz 
prejšnjih let, ki jih je treba v 
letu 1986 pokriti v znesku 
757,4 milijona dinarjev. 

V prihodnjem letu bodo v 
proračunu federacije zagotov- 
ljena posebna dopolnilna 
sredstva Skupnosti pokojnin- 
skega zavarovanja SR Črne 
gore in to v znesku milijarda in 
733,8 milijona dinarjev, kar je 
za 51,5 odstotka več kot letos. 

SREDSTVA ZA DELO 
ZVEZNIH ORGANOV 

V osnutku proračuna federa- 
cije za leto 1986 so predvidena 
sredstva za delo zveznih orga- 
nov in zveznih organizacij v 
skupnem znesku 70 milijard in 
304,3 milijona dinarjev, kar je v 
primerjavi s prejšnjim letom 
povečanje za 44,6 odstotka. 

Od tega bo izločen za oseb- 
ne dohodke zaposlenih znesek 
23 milijard in 154,1 milijona di- 
narjev, kar popolnoma zago- 
tavlja izplačila osebnih dohod- 
kov po sprejeti osnovi, ki je 
89,64 odstotka od povprečne- 
ga osebnega dohodka delav- 
cev v gospodarstvu v SFRJ v 
preteklem polletju oziroma go- 
spodarstvu republik in pokra- 
jin, če je to ugodneje za delav- 
ce določenega organa. 

Sredstva zaskupno porabo 
so planirana samo za zagotav- 
ljanje dela sredstev skupne po- 
rabe - za ostale namene, med- 
tem ko se del sredstev za sta- 
novanjsko gradnjo zagotavlja 
iz bruto osebnih dohodkov. Za 
materialne stroške dela orga- 
nov federacije je planirano, da 
se iz proračuna federacije izlo- 
či 3 milijarde in 81,6 milijona 
dinarjev ali 44,3 odstotka več v 
primerjavi z letom 1985. Pri 
tem je treba poudariti, da so se 
po najnovejših kazalcih cene 
materiala in storitev povečale 
za približno 70 odstotkov v pri- 
merjavi s prejšnjim letom, kar 
seveda dopušča možnost, da 
se bo v letu 1986 pojavila po- 
treba za dodatnimi sredstvi. 

Kar zadeva sredstva za ne- 
gospodarske investicije je v 
osnutku proračuna federacije 
predviden za prihodnje leto 
znesek 10 milijard dinarjev ali 
119 odstotkov več kot letos. 
Delež te vrste odhodkov v 
skupnem obsegu planiranih 
odhodkov proračuna federaci- 
je za leto 1986 znaša 0,82 od- 
stotka, kar pomeni, da se tudi v 
prihodnjem letu ne planira ob- 
čutnejše povečanje s katerim 
bi lahko pokrili obveznosti na 
tej podlagi kumulirane v teko- 
čem petletnem planskem ob- 
dobju. Sicer pa zahteve za ne- 
gospodarske investicije ze leto 
1986 znašajo 28 milijard in 
901,9 milijona dinarjev. 

Poleg tega je v proračunu 
federacije treba zagotoviti tudi 

sredstva za poravnavo obvez- 
nosti iz prešnjih let v znesku 31 
milijard in 975 milijonov dinar- 
jev. Prav tako so predvidena 
tudi sredsteva za dopolnilno fi- 
nanciranje dejavnosti družbe- 
nopolitičnih organizacij s prek 
milijardo dinarjev, nato za na- 
domestilo za delo Službe druž- 
benega knjigovodstva Jugo- 
slavije, kot tudi za izločanje v 
stalno ifi tekočo proračunsko 
rezervo. 

PRIHODKI 
PRORAČUNA 
FEDERACIJE 

Temeljni prometni davek je 
eden najpomembnejših pri- 
hodkov federacije. Polovica 
sredstev iz teh virov pripada 
proračunu federacije, drugi 
del pa proračunom reublik in 
pokrajin. Prihodki od promet- 
nega davka za leto 1986 se na- 
črtujejo na podlagi ocene, da 
bo v letu 1985 ustvarjen plani- 
rani prihodek od prometnega 
davka v znesku 509 milijard in 
597 milijonov dinarjev in da bo 
deflator v prihodnjem letu zna- 
šal 45 odstotkov, rast fizične- 
ga obsega pa 3 odstotke. 

Na podlagi vsega tega je v 
prihodnjem letu pričakovati 
prihodek na tej osnovi v zne- 
sku 740 milijard in 400 milijo- 
nov dinarjev ali 45,29 odstotka 
od prihodkov ocenjenih za le- 
tošnje leto. Od tega zneska 
proračunu federacije pripada 
370 milijard in 200 milijonov 
dinarjev. 

Največji prihodek na tej pod- 
lagi kot tudi do zdaj je pričako- 
vati od temeljnega prometne- 
ga davka na naftne derivate - 
169 milijard dinarjev. Prihodki 
od davka na promet tobačnih 
izdelkov naj bi znašali 115 mili- 
jard dinarjev, od alkohola in 
alkoholnih pijač pa 85 milijard 
dinarjev. Obdavčevanje potni- 
ških avtomobilov naj bi zago- 
tovilo znesek 33 milijard, da- 
vek na promet zdravil pa dve 
milijardi dinarjev. 

Od zveznih administrativnih 
taks je predvideno, da bodo 
prihodki znašali 4 milijarde in 
920 milijonov dinarjev, prihod- 
ki od carin in drugih uvoznih 
dajatev pa bi morali znašati 
436 milijard in 600 milijonov 
dinarjev. Ker je po zakonu o 
gospodarskem urejanju kritja 
tečajnih razlik pri Narodni ban- 
ki Jugoslavije predvideno, da 
se del prihodkov od carin in 
drugih uvoznih dajatev, v višini 
5 odstotkov izloča na račun za- 
gotavljanja sredstev za njihovo 
kritje, pred vnašanjem v prora- 
čun federacije, to pa znaša 
okrog 10 milijard dinarjev, 
ostane za razdelitev v proraču- 
nu federacije za leto 1986 in za 
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financiranje spodbujanja izvo- 
za znesek 426 milijard in 581,1 
milijona dinarjev. Ob predpo- 
stavki, da se za spodbujanje 
izvoza od ocenjenega prihod- 
ka na tej podlagi izloča 45 od- 
stotkov, bi proračunu federaci- 
je za leto 1986 na račun pri- 
hodkov od carin in drugih 
uvoznih dajatev pripadal zne- 
sek 234 milijard in 619,6 milijo- 
na dinarjev. 

Pričakovati je, da bodo pri- 
hodki, ki jih ustvarjajo organi 
in organizacije federacije s 
svojo dejavnostjo v letu 1986 
znašali 17 milijard in 289,8 mi- 

lijona dinarjev, vključujoč tudi 
prihodke, ki jih ustvarjajo usta- 
nove in enote JLA. Planirani 
prihodki na tej podlagi so večji 
za 42,6 odstotka v primerjavi z 
ocenjenim uresničevanjem re- 
balansa proračuna federacije 
za leto 1985. 

Na podlagi načrtovanja pri- 
hodkov plačanih na podlagi 
carinskih, deviznih in drugih 
prekrškov ter denarnih kazni, 
prodaje motornih vozil in de- 
lov prek AMZJ, odvzeti v carin- 
skih in deviznih prekrških, je 
ocenjeno, da bi na tej podlagi 

lahko ustvarili 6 milijard in 
714,9 milijona dinarjev, ali 35 
odstotkov več kot je bil ocenje- 
no znesek v rebalansu letoš- 
njega proračuna federacije. 

Prispevki republik in pokra- 
jin proračunu federacije v pri- 
hodnjem letu naj bi znašali 408 
milijard in 82,4 milijona dinar- 
jev. Ta obremenitev bo razpo- 
rejena na posamezne republi- 
ke in pokrajini po njihovem de- 
ležu v ustvarjenem družbenem 
proizvodu države v preteklem 
letu, na podlagi uradnih podat- 
kov Zveznega zavoda za stati- 
stiko. Na podlagi tekočega 

družbenega plana Jugoslavije, 
kot tudi na podlagi osnutka za- 
kona o dopolnilnih sredstvih 
republik in pokrajin v obdobju 
1986 do 1990 se SAP Kosovo 
odstopa 80 odstotkov prispev- 
ka, ta znesek pa republike in 
SAP Vojvodina prevzamejo kot 
svojo obveznost. 

V osnutku proračuna za leto 
1986 je prav tako predvideno, 
da se prispevek republik in po- 
krajin za financiranje JLA vpla- 
čuje na poseben račun pri 
Službi družbenega knjigovod- 
stva in naj bi znašal 175 mili- 
jard in 550,4 milijona dinarjev. 

Ponovna uveljavitev delovne organizacije 

in delavskega sveta 

• Določili naj bi pravico delovne organizacije, da razpolaga z delom sredsev 
TOZD, predpisati pa tudi njeno odgovornost za vse obveznosti, določene s 
samoupravnim sporazumom o združevanju v delovno organizacijo 

• Z osebnim izjavljanjem prek referenduma naj bi delavci odločali o ključnih 
vprašanjih družbenoekonomskega in samoupravnega razvoja OZD, o 
sprejemanju statuta, temeljev plana in vračanju sredstev, pa naj bi odločal 
delavski svet 

• V prihodnje naj bi bil samoupravni splošni akt sprejet, če ga sprejme večina 
organizacij združenega dela, tako da ne bi veljale več določbe, ko je bil ta akt 
sprejet, ko je zanj glasovala večina delavcev v vsaki temeljni organizaciji v 
sestavi delovne organizacije 

Delegatka iz SR Srbije v 
Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ Kata Voštič je poslala 
Skupščini SFRJ Predlog za iz- 
dajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o združe- 
nem delu (AS 644). Za sprejem 
tega Zakona je pristojen Zvez- 
ni zbor. 

Obrazložitev Predloga po- 
udarja, da je kritična analiza 
delovanja političnega sistema 
socialističnega samoupravlja- 
nja in celotne družbene nad- 
gradnje, izdelana v občini Kra- 
gujevac, posebej obdelala 
vprašanja samoupravne orga- 
niziranosti organizacij združe- 
nega dela, ponovne uveljavitve 
delovne organizacije in delav- 
skega sveta, vprašanje kon- 
senza o odločanju in odloča- 
nje z neposrednim izjavljanjem 
na referendumu. Po večme- 
sečni javni razpravi, ki je pod- 
prla stališča omenjene analize 
in predlagane spremembe v ti- 

stih delih političnega sistema, 
ki se v praksi niso uveljavili ali 
pa so povzrbčali različna tol- 
mačenja ter probleme, je bilo 
sprejeto stališče, da bi skupš- 
čini SFRJ predložili besedilo 
sprememb in dopolnitev več 
členov Zakona o združenem 
delu. 

PRAVICA DELOVNE 
ORGANIZACIJE 
PRI RAZPOLAGANJU 
S SREDSTVI TOZD 

Prva sprememba zadeva 
244. člena Zakona o združe- 
nem delu. Predvideno je, da bi 
s samoupravnim sporazumom 
o združevanju v delovno orga- 
nizacijo dali delovni organiza- 
ciji pravico, da razpolaga z de- 
lom družbenih sredstev temelj- 
nih organizacij združenega de- 
la. Po besedah obrazložitve 
Predloga gre za pomembno 
novost, ki pa je nujna zaradi 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU - AS 
644 

sedanjega položaja delovne 
organizacije. Delovna organ- 
zacija je namreč samo prosto- 
voljen zbir temeljnih organiza- 
cij, ne more pa delovati kot 
pravni subjekt pri razpolaga- 
nju z družbenimi sredstvi v 
pravnem prometu. 

Predlagano je nadalje, da bi 
delovna organizacija, ki ima v 
svoji sestavi temeljne organi- 
zacije, v prihodnje odgovarjala 
za vse obveznosti, sprejete s 
samoupravnim sporazumom o 
združevanju v delovno organi- 
zacijo. Sedanja določba 254. 
člena ZZD ni predvidevala te 
odgovornosti delovne organi- 
zacije, saj ta ni mogla razpola- 
gati z družbenimi sredstvi. 

Spremembe ustreznih čle- 
nov ZZD predvidevajo tudi ob- 
vezno sprejemanje družbenih 
dogovorov, ki bodo podrobne- 
je razčlenili merila za izvajanje 
s tem zakonom določenih po- 
gojev za organiziranje temelj- 
nih in delovnih organizacij v 
posameznih dejavnostih. V pri- 
merjavi z veljavnimi rešitvami 
je namreč samo dovoljeno nji- 
hovo sprejemanje. S takimi 
spremembami bi določili enot-. 

na družbeno verificirana meri- 
la za ustanavljanje temeljnih in 
delovnih organizacij, s tem pa 
tudi zagotovili dosledno izva- 
janje Zakona o združenem 
delu. 

Za samoupravni sporazum o 
združevanju v delovno organi- 
zacijo je predlagana dopolni- 
tev 372. člena ZZD. Spremem- 
be naj bi zahtevale, da bi ta 
sporazum med drugim določil 
tudi pravico razpolaganja z 
družbenimi sredstvi delovni 
organizaciji.- 

Predlog za izdajo tega Zako- 
na, predlaga tudi črtanje prve- 
ga odstavki 374. člena ZZD. S 
tem statuta ne bi več spreje- 
mali z referendumom, temveč 
bi o njem odločal delavski svet 
delovne organizacije. Kakor 
poudarja obrazložitev, bi seve- 
da to zahtevalo tudi spremem- 
bo Ustave SFRJ. 

PONOVNA 
UVELJAVITEV 
DELAVSKEGA SVETA 

»Delavci v temeljni organiza- 
ciji z referendumom odločajo 
o: samoupravnem sporazumu 
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o združevanju dela delavcev v 
temeljno organizacijo, samou- 
pravnem sporazumu o združe- 
vanju v delovno in sestavljeno 
organizacijo, spremembah o 
organiziranju temeljne, delov- 
ne in sestavljene organizacije 
in merilih za delitev sredstev 
za osebne dohodke in skupno 
porabo delavcev.« (7. člen 
Predloga za izdajo Zakona) 

Taka sprememba 463. člena 
ZZD zajema vprašanja, o kate- 
rih delavci v temeljni organiza- 
ciji odločajo z osebnim izjav- 
ljanjem preko referenduma. 
Splošna ocena je namreč, da 
sedaj delavci na ta način odlo- 
čajo o velikem številu vpra- 
šanj. 

Za uveljavitev delavskega 

sveta in racionalno ter učinko- 
vito samoupravno odločanje je 
nujno potrebno, poudarja 
obrazložitev, da delavci z 
osebnim izjavljanjem z refe- 
rendumom odločajo le o ključ- 
nih vprašanjih družbenoeko- 
nomskega in samoupravnega 
razvoja organizacij združene- 
ga dela. 

Tako bi v prihodnje v delo- 
krog delavskega sveta uvrstili 
vprašanja, o katerih so sedaj 
odločali delavci na referendu- 
mu kot npr. o sprejemanju sta- 
tuta, sklepanju samoupravne- 
ga sporazuma o združevanju v 
poslovno skupnost, sprejema- 
nju temeljev plana temeljne or- 
ganizacije, sprejemanju skle- 

pov, ki zadevajo vračanje zdru- 
ženih sredstev in podobno. S 
tem bi okrepili avtoriteto in 
vlogo delavskih svetov kot or- 
ganov upravljanja. 

Predlagana pa je tudi spre- 
memba 464. člena ZZD, po ka- 
teri delavci na zboru delavcev 
dajejo pobude, predloge in 
mnenja, usklajujejo stališča o 
uresničevanju pravice dela z 
družbenimi sredstvi in drugih 
samoupravnih pravicah ter do- 
ločajo smernice za delo dele- 
gacij in delagatov. 

»Samoupravni splošni akt 
delovne organizacije oziroma 
sestavljene organizacije, o ka- 
terem delavci odločajo z oseb- 
nim izjavljanjem, je sprejet, če 
se za njega izreče večina te- 

meljnih organizacij združene- 
ga dela, v kateri je zaposlena 
več kot polovica skupnega šte- 
vila delavcev delovne organi- 
zacije oziroma sestavljene or- 
ganizacije, katere akt se spre- 
jema.« (9. člen Predloga za iz- 
dajo Zakona). 

Ta sprememba je po obra- 
zložitvi utemeljena, ker rešitev 
v 468. členu ZZD, po kateri je 
samoupravni splošni akt spre- 
jet, če se za njega izreče veči- 
na delavcev v vsaki temeljni or- 
ganizaciji, v praksi pogosto 
blokira samoupravno odloča- 
nje, v ne tako majhnem številu 
primerov pa omogoča tudi 
skupinsko-lastninsko rav- 
nanje. 

ANALIZE IN OCENE 

Doseženi so začetni uspehi pri 

normalizaciji gospodarske aktivnosti  

• V skrajnje zaostrenih ekonomskih razmerah ni bilo mogoče takoj sprejeti 
sistemskih ukrepov, temveč se je z začasnimi in intervencijskimi ukrepi 
poskušalo ublažiti motnje v reprodukciji in na domačem trgu 

• Lani so bili zabeleženi začetni uspehi v gospodarskih tokovih, vendar leto 1985 
potrjuje, da še niso obvladani globlji vzroki krize in motenj 

m Zožene materialne možnosti, neizvajanje zveznih zakonov in drugih predpisov 
ter nerealni roki za izpeljavo posameznih nalog so le nekateri problemi pri 
uresničevanju prve etape dolgoročnega programa. 

® V minulem obdobju je bilo sprejetih več sistemskih zakonov in drugih 
predpisov, namenjenih trajnejšemu prilagajanju gospodarskega sistema 
zahtevam ekonomske stabilizacije 

• Kljub zamudam, odporom in drugim težavam je bila doslej sprejeta ali pa je v 
postopku sprejemanja večina ukrepov, navedenih v pianu uresničevanja 
stabilizacijskega programa 

9 S sprejetjem ukrepov za zagotovitev finančne discipline pri poslovanju, s 
spodbujanjem združevanja dela in sredstev ter hitrejšega kroženja 
akumulacije, kakor tudi s spodbujanjem razvoja ekonomskega sodelovanja s 
tujino bodo zaokroženi ukrepi prve etape stabilizacijskega programa 

Delegati Skupščine SFRJ so 
dobili Poročilo o uresničeva- 
nju prve etape Dolgoročnega 
programa ekonomske stabili- 
zacije in smereh nadaljnje ak- 
tivnosti, ki ga je pripravil Zvez- 
ni izvršni svet. Gradivo našteva 

tudi najpomembnejše aktivno- 
sti ZIS in zveznih upravnih or- 
ganov ter probleme pri uresni- 
čevanju prve etape tega pro- 
grama. Omenja pa tudi dose- 
žene uspehe pri njegovem iz- 
vajanju ter hkrati ocenjuje, kaj 

bo treba še narediti oziroma 
kakšni ukrepi so še nujno po- 
trebni, da bi uresničili prvo 
etapo stabilizacijskega pro- 
grama. 

ZAHTEVNI POGOJI 
URESNIČEVANJA 
PRVE ETAPE 
DOLGOROČNEGA 
PROGRAMA 

Prvi del Poročila govori o te- 
meljnih pogojih, aktivnosti in 

problemih pri uresničevanju 
prve etape Dolgoročnega pro- 
grama. Poudarjeno je, da so 
bili pogoji zelo zahtevni, saj je 
bilo gospodarstvo v času spre- 
jetja Izhodišč tega programa 
(sredi leta 1982), v globoki kri- 
zi. Vse okoliščine in problemi 
kot posledica notranjih in zu- 
nanjih motenj, čeprav med se- 
boj povezani, so bili najbolj 
izraziti pri zunanji nelikvidno- 
sti, kar je v glavnem pogojeva- 
lo naravo in prioriteto ukrepov, 
ki jih je bilo treba sprejeti za 
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saniranje tega položaja. 
Kriza zunanje likvidnosti dr- 

žave je kulminacijo dosegla v 
letu 1982, tako daje bilo konec 
tega leta našim posojilojemal- 
cem praktično onemogočeno 
sklepaje kreditnih poslov s tu- 
jimi bankami pod normalnimi 
pogoji in v običajnih oblikah, 
saj država ni bila likvidna in 
solventna. To je vplivalo tudi 
na notranje tokove in povzro- 
čilo zaostritve v delovanju re- 
produkcije. 

Soočanje z realnim stanjem 
našega gospodarstva in pre- 
majhno družbeno pripravlje- 
nostjo ter organiziranostjo je 
hitro pokazalo, da niso realni 
načrtovani roki za globlje si- 
stemske ukrepe. Po sili razmer 
je bilo treba spremeniti vrstni 
red ukrepov pri uresničevanju 
politike ekonomske stabiliza- 
cije. Dejavnost ZIS je bila v naj- 
večji meri usmerjana k spreje- 
manju hitrih, intervencijskih 
ukrepov, s katerimi naj bi ubla- 
žili posledice številnih motenj 
v reprodukciji in na domačem 
trgu, hkrati pa si je ZIS priza- 
deval temeljito razčistiti pere- 
ča vprašanja naših ekonom- 
skih odnosov s tujino in iskal 
rešitve za izhod iz nelikvidno- 
sti in nesolvetnosti. 

Spremembe v ekonomski 
politiki, do katerih je prišlo po- 
sebej v letih 1983 in 1984, so 
rezultat spoznanja, da brez 
nujnih žrtev in globokih spre- 
memb v načinu gospodarjenja 
ni mogoče najti izhoda iz krize. 
Spremembe pa so nastale tudi 
pod vplivom Mednarodnega 
sklada, da bi tako čim hitreje 
dosegli suficit v plačiln^bilanci 
in zagotovili odplačilo člolgov, 
saj je bil prehod na realen te- 
čaj dinarja in na realne obrest- 
ne mere eden od temeljnih po- 
gojev pri pogajanjih z IMF. Si- 
cer pa so to sestavne in bistve- 
ne opredelitve Dolgoročnega 
programa. Njihovo izvajanje je 
izzvalo negativne učinke in te- 
žave zaradi dolgoletne politike 
nerealnega tečaja dinarja in 
neurejenega položaja v druž- 
beni reprodukciji in finančnih 
tokovih. 

Stanje zunanjih dolgov je hi- 
tro pokazalo, da je finančni po- 
ložaj v državi izjemno težak. 
Zaradi tega je bila naslednja 
velika poteza sprejetje odloč- 
nih ukrepov za finančno kon- 
solidacijo gospodarstva. Tako 
so na primer nepokrite tečajne 
razlike konec leta 1984 znašale, 
pri poslovnih bankah 385 mili- 
jard dinarjev, v gospodarstvu 
680 milijard in pri Narodni ban- 
ki Jugoslavije okoli 1.800 mili- 
jard dinarjev. Nepokrito pov- 
praševanje med OZD je dose- 
glo 530 milijard, nepokrite iz- 
gube okoli 100 milijard dinar- 

jev, vse pogostejši pa so bili 
tudi pojavi neregularne emisije 
denarja. 

Ob upoštevanju vsega tega, 
Poročilo ugotavlja, da v skraj- 
nje zaostrenih ekonomskih 
razmerah v državi ni bilo mo- 
goče takoj in hkrati predložiti 
in sprejeti tudi sistemskih 
ukrepov, saj je bilo najprej tre- 
ba sprejeti intervencijske in za- 
časne. Razmere so zahtevale 
spremembo vrstnega reda po- 
sameznih potez, tako da je bil 
Izvršni svet v teh izjemno tež- 
kih razmerah prisiljen spreje- 
mati in predlagati posamezne 
ukrepe in rešitve, ki so imele 
začasen, intervencijski ali po- 
gosto tudi administrativni zna- 
čaj. Pri tem si je ZIS prizadeval, 
da so bili tudi ti ukrepi na liniji 
strateških opredelitev Dolgo- 
ročnega programa. 

Poleg tecja je bilo izpeljanih 
več trajnejših sprememb v go- 
spodarskem sisterhu, tako da 
so sprejeti ukrepi in prizadeva- 
nja med letom 1982, še pose- 
bej pa leta 1983, dali določene 
učinke v letu 1984. Izvoz se je 
povečal, deficit v plačilni bilan- 
ci se je spremenil v suficit, po- 
večal se je tudi družbeni proiz- 
vod, precej boljše je bilo pre- 
skrbljeno tržišče, ni pa niti pri- 
hajalo do pomanjkanja ključ- 
nih proizvodov. Ob vsem tem, 
poudarja Poročilo, je bila lani 
precej visoka inflacija. 

Leto 1985 potrjuje, da še ni- 
so obvladani globlji vzroki kri- 
ze in motenj. Poleg tega se ni- 
so utrdili pozitivni trendi in 
konsolidirali procesi gospo- 
darjenja, ni stabilizirana rast 
izvoza, rast proizvodnje upo- 
časnjena, poslabšuje se tudi 
materialni položaj združenega 
dela, inflacija pa je izjemno vi- 
soka. 

SPREJETE 
AKTIVNOSTI 

Glede organiziranosti za 
uresničevanje prve etape sta- 
bilizacijskega programa Poro- 
čilo opozarja, da je bil hkrati s 
sklepnim delom Dolgoročnega 
programa pripravljen tudi Plan 
njegovega uresničevanja, ki je 
vseboval najpomembnejše na- 
loge, ki jih je treba izpeljati v 
prvi etapi, s točno določenimi 
roki in nosilci posameznih na- 
log. Plan je na primer zahteval, 
da je treba številne naloge iz- 
peljati do konca leta 1983, ne- 
katere pomembne sistemske 
spremembe pa do oktobra 
letos. 

Komisija za pripravo in izva- 
janje tega Plana je prispevala k 
reševanju posameznih vpra- 
šanj, vendar dobrih pobud, do 
katerih je prihajalo pri njenem 
delu, pogosto ni bilo moaoče 

realizirati, saj se člani Komisije 
oziroma udeleženci pri njenem 
delu pogosto niso mogli otre- 
sti svojih resorskih pogledov 
ali pa zastopanja republiških 
ali pokrajinskih interesov. 
Vprašanja, o katerih so bila 
mnenja različna, so se reševa- 
la postopoma z velikimi priza- 
devanji, tako da so bile nekate- 
re pomembne rešitve sprejete 
precej pozneje, kot je bilo pro- 
gramsko predvideno in načrto- 
vano ob sprejetju tega doku- 
menta. 

Ob upoštevanju vsega tega 
je bila lani družbena koordina- 
cija pri izvajanju Programa za- 
upana Zvezni konferenci 
SZDLJ, spremenjen pa je bil 
tudi sestav te Komisije, da bi 
tako prišli do operativnejšega 
telesa, ki bi Zveznemu izvršne- 
mu svetu omogočil lažje obli- 
kovanje sprejemljivih spre- 
memb in rešitev. To predvsem 
velja za temeljne sistemske za- 
kone, kakor so na primer zako- 
ni o sistemu cen, sistemu pla- 
niranja, sistemu ekonomskih 
odnosov s tujino, kreditnem in 
bančnem sistemu ter monetar- 
nem sistemu, kakor tudi o si- 
stemu emisije denarja. 

Komisija je za vsako od teh 
vprašanj oblikovala posebne 
delovne skupine, v spremenje- 
ni (zoženi sestavi) pa je delala 
mnogo bolj učinkovito, pri če- 
mer je bila precej višja tudi 
stopnja soglasja o vseh vpra- 
šanjih. 

PROBLEMI PRI 
URESNIČEVANJU 
PRVE ETAPE 
PROGRAMA 

Poleg omenjenih material- 
nih pogojev, v katerih se je za- 
čelo uresničevanje Dolgoroč- 
nega programa, ki so bili ob- 
jektivno veliko manj ugodni 
kot se je vedelo in predvideva- 
lo v času priprave in sprejema- 
nja tega dokumenta, so na po- 
časnejše uresničevanje Pro- 
grama in na manjše učinke od 
potrebnih in pričakovanih, 
vplivali tudi mnogi drugi dejav- 
niki, ki so v večji ali manjši 
meri vplivali na potek teh pro- 
cesov. 

Program ekonomske stabili- 
zacije je, pravi Poročilo, pome- 
nil neodložljivo, zahtevno in 
dolgoročno nalogo, hkrati pa 
je zahteval in zahteva bistvene 
spremembe v obnašanju in 
spremembo koncepcije pre- 
cejšnjega dela temeljnih reši- 
tev v zakonih s poročja gospo- 
darskega sistema. Za mnoge 
pa je pomenil tudi izgubo pri- 
dobljenih pozicij. 

Zaradi tega je uresničevanje 
programa objektivno naletelo 
na odpore, saj je bilo to že 

jasno v času sprejemanja Pro- 
grama. Pokazalo pa se je, da 
so ti odpori še mnogo večji kot 
je bilo prvotno predvideno. Tu- 
di to je razlog, da se ob zože- 
nih materialnih možnostih po- 
časi spreminja zavest in počasi 
prodira spoznanje o neizbež- 
nosti radikalnih sprememb. 
Vse preveč je želja po ohranitvi 
obstoječe prakse, kar je tudi 
eden razlogov, da so bile mo- 
goče le polovične, včasih pa 
tudi kompromisne rešitve, saj 
radikalnejših korakov ni bilo 
mogoče narediti v krajšem ča- 
sovnem obdobju. 

Prav tako ni bilo prave poli- 
tične aktivnosti, da bi že ob 
samem začetku uresničevanja 
stabilizacijskega programa s 
celovitim programom družbe- 
nopolitične akcije ustvarili nuj- 
no družbeno vzdušje in zago- 
tovili ustrezno koordinacijo in 
sinhronizacijo vseh dejavnosti 
pri njegovem izvajanju. 

V razmerah, ko je bilo hkrati 
treba premagovati nakopičene 
težave tudi z ukrepi tekoče 
ekonomske politike, so se re- 
ševali problemi, ki sicer sodijo 
na področje razvojne politike. 
Zaradi tega Zvezni izvršni svet 
ni mogel vedno pravočasno 
pripraviti in predložiti kako- 
vostnih predlogov in ukrepov. 
Ker v minulem obdobju ni bilo 
celovite organiziranosti, sin- 
hronizacije in koordinacije de- 
javnosti vseh družbenih dejav- 
nikov od OZD do federacije, je 
v praksi pogosto prihajalo do 
tega, da se je vsebina izvajanja 
tega Programa omejila le na 
dejavnosti na relaciji ZIS - 
Skupščina SFRJ. Poročilo 
opozarja, da je prav ta po- 
manjkljivost v veliki meri tudi 
razlog, da pri uresničevanju 
Dolgoročnega programa niso 
doseženi večji uspehi. 

Prav tako tudi sam Izvršni 
svet in zezni upravni organi ni- 
so bili pripravljeni in dovolj 
usposobljeni za izpolnitv zah- 
tevnih nalog in preobrat, ki ga 
je zahtevalo izvajanje Progra- 
ma. Zraven ni bilo dovolj nepo- 
srednih pobud in pravočasne- 
ga vpliva delegatske baze in 
združenega dela na aktivnosti 
ZIS in drugih upravnih or- 
ganov. 

Posebna oblika nasprotova- 
nja uresničevanju stabilizacij- 
skega programa je neizvajanje 
sprejetega in dogovorjenega. 
Praksa je namreč pokazala, da 
se posamezni zvezni zakoni ne 
izvajajo ali pa se ne izvajajo 
dosledno, pri tem pa ni niti 
ekonomske, niti pravne in ne 
politične odgovornosti za tak 
odnos. Na uveljavitev opredeli- 
tev Dolgoročnega programa 
neustrezno vpliva tudi stopnja 
izvajanja samoupravnih spora- 
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zumov, dogovorov ali resolu- 
cij, saj jih subjekti še manj spo- 
štujejo kot zvezne zakone in 
druge predpise. 

Poročilo posebej poudarja, 
da so bili roki za izpeljavo po- 
sameznih nalog nerealno do- 
ločeni, saj se je hitro pokazalo, 
da jih je treba podaljšati za 
daljše obdobje. To predvsem 
zadeva spremembe posamez- 
nih gospodarskih sistemskih 
rešitev, saj je razčiščevanje 
izhodišč za pripravo novih za- 
konov in njihove zasnove zah- 
tevalo mnogo več časa kot je 
bilo predvideno med oblikova- 
njem Programa. 

Dejavnosti pri realizaciji pr- 
ve etape Dolgoročnega pro- 
grama so razkrile tudi vso nuj- 
nost čvrstejše povezave poli- 
tičnega sistema s sprememba- 
mi v družbenoekonomski in 
samoupravni strukturi družbe, 
kakor tudi delovanja politične- 
ga sistema na razvoj družbe- 
noekonomskih odnosov. Ures- 
ničevanje tega Programa pa 
niso hkrati spremljale nujne 
aktivnosti pri razvijanju in do- 
grajevanju političnega siste- 
ma. Zamude pri predlaganju 
razvoja in nadaljnji graditvi po- 
litičnega sistema povratno 
vplivajo tudi na realizacijo pro- 
gramsko določenih smeri ak- 
tivnosti in rešitev v družbeno- 
ekonomskem sistemu. V konč- 
ni fazi pa je to tudi eden vzro- 
kov počasnosti in nedosledno- 
sti pri operacionalizaciji prve 
etape Programa stabilizacije. 

PRILAGAJANJE 
GOSPODARSKEGA 
SISTEMA 
STABILIZACIJSKIM 
ZAHTEVAM 

Drugi del Poročila prikazuje 
prilagajanje gospodarskega si- 
stema zahtevam ekonomske 
stabilizacije. Uvodoma je zapi- 
sano, da je bilo v izjemno tež- 
kih notranjih ekonomskih raz- 
merah in pod pritiskom bre- 
men zunanje zadolženosti nuj- 
no treba sprejeti dve vrsti ukre- 
pov za omenjeno prilagajanje. 
Najprej ukrepe, ki bodo v kraj- 
šem obdobju zavrli neugodne 
težnje, okrepili finančno disci- 
plino in kolikor toliko sanirali 
motena razmerja na tržišču (ti 
ukrepi so bili v glavnem spreje- 
ti v letih 1982 in 1983). Drugo 
pa, sprejetje ukrepov iz prve 
etape Dolgoročnega progra- 
ma, namenjenih trajnejšemu 
prilagajanju gospodarskega 
sistema stabilizacijskim zah- 
tevam. 

Večje število iz prve skupine 
ukrepov, kakor so nekateri s 
področja kreditno-monetarne 
politike, finančne discipline, 

uvedba depozita za potovanje 
v tujino, ukrepi za racionaliza- 
cijo preskrbe in drugi, so bili 
intervencijski. Posamezni od 
njih, posebej na področju fi- 
nančne discipline, so po vsebi- 
ni sodili med prehodne rešitve, 
med katerimi so bile nekatere 
pozneje vključene v sistemske 
zakone. 

Za organiziranejše in koordi- 
niranejše sprejemanje ukrepov 
in aktivnosti iz Dolgoročnega 
programa, ki so trajnejšega 
pomena, je ZIS že marca 1984 
sprejel poseben Program 
ukrepov in dejavnosti, ki naj 
podprejo finančno konsolida- 
cijo gospodarstva in bank ter 
drugih uporabnikov družbenih 
sredstev. 

V skladu s tem, kakor tudi § 
Planom uresničevanja stabili- 
zacijskega programa, je bilo v 
minulem obdobju sprejetih 
več sistemskih zakonov in dru- 
gih predpisov za posamezna 
področja gospodarskega si- 
stema. Spremembe sistemskih 
rešitev na teh področjih so na- 
menjene zagotavljanju pogo- 
jev za večje upoštevanje eko- 
nomskih zakonitosti in tržnih 
kriterijev gospodarjenja in raz- 
voja, za zapiranje kanalov in- 
flacijskega financiranja repro- 
dukcije, za določanje realnega 
dohodka in prilagajanja pora- 
be okvirom realno razpoložlji- 
vih sredstev. Doslej je bila 
sprejeta ali je v postopku spre- 
jemanja večina ukrepov, s ka- 
terimi se zaokrožuje prav eta- 
pa uresničevanja Dolgoročne- 
ga programa. 

FINANČNI IN 
OBRAČUNSKI SISTEM 

Poročilo nadalje povzema 
najpomembnejše ukrepe, ki so 
bili že sprejeti ali so v postop- 
ku sprejemanja na posamez- 
nih področjih gospodarskega 
sistema. Tako je na področju 
finančnega in obračunskega 
sistema prišlo do radikalnejših 
sprememb, med drugim pa so 
bili sprejeti tudi novi sistemski 
zakoni. To so: Zakon o ugotav- 
ljanju in razporejanju celotne- 
ga prihodka in dohodka in o 
ugotavljanju in razporejanju 
prihodka, Zakon o amortizaciji 
in Zakon o revalorizaciji os- 
novnih sredstev. Sprejete so 
bile tudi spremembe Zakona o 
sanaciji in prenehanju OZD, la- 
ni pa se je začela tudi preo- 
brazba skladov skupnih rezerv 
družbenopolitičnih skupnosti. 
V skupščinskem postopku so 
spremembe in dopolnitve Za- 
kona o zagotavljanju obratnih 
sredstev, v pripravi je novi za- 
kon o posebnih pogojih za da- 
janje in uporabo kreditov in 
garancij za investicije, kakor 

tudi Predlog za izdajo Zakona 
o pogojih in načinu zbiranja 
sredstev za delo in poslovanje 
organizacij združenega dela 
od občanov, kakor tudi spre- 
membe in dopolnitve Zakona o 
financiranju federacije. 

Med prvimi ukrepi, ki so sle- 
dili stabilizacijskem programu 
na področju kreditno-mone- 
tamega in bančnega sistema, 
so bile spremembe 146. člena 
Zakona o združenem delu in 
spremembe ter dopolnitve Za- 
kona o temeljih kreditnega in 
bančnega sistema. Prav tako 
je bil spremenjen in dopolnjen 
Zakon o Narodni banki Jugo- 
slavije in o enotnem monetar- 
nem poslovanju narodnih 
bank republik in narodnih 
bank avtonomnih pokrajin. Za 
izboljšanje finančne likvidno- 
sti gospodarstva so bili leta 
1983 in 1984 tudi reprogrami- 
rani deli dospelih obveznosti 
in dolgovi gospodarstva do 
bank. Konec leta 1984 pa je bil 
sprejet tudi Zakon o pokriva- 
nju tečajnih razlik, nestalih v 
bankah v letu 1984. V skupš- 
činski postopek je ZIS poslal 
Osnutek zakona o pravnavanju 
določenih deviznih terjatev, 
pripravljen pa je tudi Osnutek 
zakona o temeljih kreditnega 
in bančnega sistema. 

Kar zadeva spremembe za 
prilagajanje davčnega sistema 
in politike zahtevam stabiliza- 
cijskega programa, Poročilo 
omenja, da je bil spremenjen 
in dopolnjen Zakon o obdav- 
čevanju izdelkov in storitev v 
prometu. Sklenjenih pa je bilo 
tudi več dogovorov republik in 
pokrajin, ki med drugim zahte- 
vajo usklajevanje davčnega si- 
stema, temeljev tega sistema, 
vprašanje položaja organizacij 
in delovanja upravnih organov 
za družbene prihodke in po- 
dobno. 

Za prilagoditev sistema pri- 
dobivanja in razporejanja do- 
hodka in čistega dohodka zah- 
tevam ekonomske stabilizacije 
je bil sprejet Družbeni dogovor 
o skupnih temeljih in merilih 
za samoupravno urejanje raz- 
merij pri pridobivanju in delitvi 
dohodka v SFRJ, kakor tudi 
Dogovor republik in avtonom- 
nih pokrajin o bruto osebnem 
dohodku. V pripravi pa je tudi 
Osnutek dogovora o enotnih 
merilih za določanje dela do- 
hodka, ki je rezultat izjemnih 
ugodnosti, pri pridobivanju 
dohodka. 

SISTEM EKONOMSKIH 
ODNOSOV S TUJINO 

Za sistem ekonomskih od- 
nosov s tujino Poročilo pravi, 
da so skladno z rešitvami Dol- 
goročnega programa, v skupš- 

činski proceduri osnutki novih 
sistemskih zakonov o deviz- 
nem poslovanju, o kreditnih 
odnosih s tujino, 0 prometu 
blaga in storitev s tujino, o 
opravljanju gospodarskih de- 
javnosti v tujini, o izvajanju in- 
vesticijskih del v tujini, kakor 
tudi Program ukrepov in dejav- 
nosti za zagotovitev pogojev, 
ki bodo omogočili delovanje 
deviznega tržišča. V postopku 
usklajevanja je nadalje Osnu- 
tek zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o carinski 
tarifi, Zvezni izvršni svet pa je 
poslal Skupščini tudi Predlog 
za izdajo zakona o časovni 
uporabi turističnih objektov. 

Na področju sistema in poli- 
tike cen je bil lani sprejet novi 
Zakon o sistemu družbenega 
nadzora cen. Njegovo izhodiš- 
če je odločilna vloga delavcev 
pri oblikovanju cen v pogojih 
medsebojne povezanosti in 
tržnega delovanja. Za realiza- 
cijo tega Zakona so bile letos 
sprejete tudi ustrezne prehod- 
ne rešitve. Z Odlokom je okto- 
bra ZIS ukinil obveznost spo- 
razumevanja o cenah in opro- 
stil del proizvodnje obveznega 
zbiranja soglasij Zveznega za* 
voda za cene. 

Stabilizacijski program za si- 
stem družbenega planiranja in 
razvojne politike opredeljuje 
vrsto pogojev. ZIS je tako že 
leta 1983 predložil spremembe 
in dopolnitve tedaj veljavnega 
Zakona na tem področju. V 
razvojnih resolucijah države za 
leto 1984 in 1985 pa je bila 
ekonomska in razvojna politi- 
ka že formulirana v skladu z 
opredelitvami Dolgoročnega 
programa. Avgusta letos je bil 
sprejet novi Zakon o sistemu 
družbenega planiranja in o 
družbenem pianu Jugoslavije. 
Na področju razvojne politike 
je bil sprejet Odlok o temeljnih 
smernicah družbenoekonom- 
skega razvoja in okvirih eko- 
nomske politike Jugoslavije za 
obdobje od 1986 do 1990, ka- 
kor tudi Dolgoročni družbeni 
plan Jugoslavije od leta 1986 
do 2000. Prav tako je določen 
Osnutek srednjeročnega plana 
za obdobje od 1986 do 1990, 
pripravljen pa je tudi Osnutek 
resolucije o razvoju države v 
prihodnjem letu. 

Na področju družbenega si- 
'stema informiranja je v po- 
stopku Predlog za izdajo zako- 
na o načinu opravljanja skup- 
nih zadev in nalog družbenega 
sistema informiranja ter infor- 
macijskega sistema federacije. 
Pred dvema letoma pa je bil 
sprejet Program razvoja infor- 
macijskega sistema ZIS in 
zveznih upravnih organov ter 
zveznih organizacij za obdobje 
do leta 1990. Sprejet je tudi 
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Dolgoročni program razvoja 
statističnega sistema Jugosla- 
vije, kakor tudi Program razvo- 
ja informacijskega sistema Na- 
rodne banke Jugoslavije do le- 
ta 1988. 

Za nadaljnje izpopolnjevanje 
in prilagajanje sistema spod- 
bujanja hitrejšega razvoja go- 
spodarsko manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosovo so v po- 
stopku usklajevanja štirje za- 
konski osnutki: o republikah in 
pokrajinah, ki sodijo med manj 
razvite v obdobju od 1986 do 
1990, o sredstvih Sklada fede- 
racije za isto obdobje, o spre- 
membah in dopolnitvah Zako- 
na o Skladu federacije in do- 
polnilnih sredstvih gospodar- 
sko manj razvitih republik in 
SAP Kosovo v obdobju do leta 
1990. Predvideno je, da bo 
Skupščina do konca leta 1986 
sprejela odlok o kriterijih, ka- 
zalcih in mejnih vrednostih za 
določanje stopnje gospodar- 
ske razvitosti republik in po- 
krajin. 

REZULTATI 
URESNIČEVANJA 
DOLGOROČNEGA 
PROGRAMA 

Tretji del Poročila je name- 
njen prikazu osrednjih dosež- 
kov pri uresničevanju Dolgo- 
ročnega programa. Govori pa 
tudi o nujnih ukrepih za izpe- 
ljavo njegove prve etape. Do- 
slej sprejete aktivnosti so dale 
prve ugodne rezultate pri nor- 
malizaciji gospodarskih tokov. 
Gospodarstvo je, kljub zelo 
težkim razmeram, pokazalo vi- 
talnost, tako da je ohranjena 
kontinuiteta proizvodnje, od- 
prti pa so tudi procesi večjega 
upoštevanja ekonomskih meril 
pri poslovanju. 

V številnih organizacijah 
združenega dela je prišlo do 
spememb, ki naj bi pripeljale 
do racionalnejšega poslova- 
nja, zamenjave uvoznih suro- 
vin in reprodukcijskega mate- 
riala z domačimi, proizvodne 
usmeritve v skladu z izvoznimi 
zahtevami, izboljšanja kakovo- 
sti in osvajanja novih tržišč. 

Kljub vsem tem uspehom pa 
je še veliko negativnih poja- 
vov. Predvsem hitro pada stan- 
dard delovnih ljudi, visoka pa 
je tudi stopnja inflacije. Poro- 
čilo opozarja, da to povzroča 
veliko nezadovoljstvo, zmanj- 
šuje motiviranost za boljše in 
zavzetejše delo in povečevanje 
produktivnosti, otežuje uresni- 
čevanje stabilizacijskih ciljev 
in ogroža stabilizacijo začet- 
nih pozitivnih tokov. 

V minulem obdobju so bile, 
poleg sprejema pretežno inter- 
vencijskih in kratkoročnih 
ukrepov, oblikovane tudi nuj- 

ne spremembe v gospodar- 
skem sistemu. Ob zamudah, 
odporih in precejšnjih težavah 
je bila vendar sprejeta ali je v 
postopku sprejemanja večina 
ukrepov, navedenih v Planu 
uresničevanja dolgoročnega 
programa. Skupaj z ukrepi, ki 
bodo še predloženi do konca 
leta, so s tem zagotovljene re- 
alne možnoti, da bi v razmero- 
ma kratkem času izpeljali nalo- 
ge, ki sodijo v prvo etapo Pro- 
grama stabilizacije. To pa je 
hkrati podlaga za globlje 
strukturne spremembe v pri- 
hodnji etapi. 

Kakor poudarja Poročilo, je 
sedaj v določenem smislu pre- 
lomni trenutek pri uresničeva- 
nju Dolgoročnega programa. 
Skupaj s poudarjenim nezado- 
voljstvom in kritikami zaradi 
počasnega, nedoslednega in 
premalo odločnega izvajanja 
Programa, je namreč čutiti tu- 
di pritiske za omilitev pro- 
gramskih zahtev, oprostitev od 
njihovega izvajanja, kakor tudi 
za preučitev že sprejetih spre- 
memb. Prav zaradi tega je zdaj 
še bolj kot v času sprejemanja 
restriktivnih ukrepov nujna 
enotnost v odločnosti za do- 
sledno vztrajanje in nadaljnje 
uveljavljanje vsebinskih zahtev 
Dolgoročnega programa. 

Ob upoštevanju, da je eden 
najnevarejših in hkrati najboij 
učinkovitih oblik odpora izva- 
janju tega Programa, nespo- 
štovanje sprejetih predpisov, 
planov in dogovorov, se mora 
od državnih organov in politič- 
nih dejavnikov zahtevati polna 
pripravljenost, da bi, brez iz- 
jem in lokalnega varstva, zago- 
tovili dosledno izvajanje pro- 
gramskih zahtev. Zaradi oteže- 
nega izvajanja ekonomskih 
meri! poslovanja, je treba s po- 
sebnimi, enkratnimi ukrepi, 
omogočiti največjemu delu 
gospodarstva, da se prilagodi 
spremenjenim, ostrejšim po- 
gojem realnih cen - dejavni- 
kom proizvodnje. Prav tako pa 
si je treba tudi dosledno priza- 
devati, da bo poraba prilagoje- 
na okvirom ustvarjenega do- 
hodka, saj se s tem zagotavlja 
temeljni pogoj za izpolnitev te- 
meljne naloge - boj za zniže- 
vanje inflacije. 

KOMPLETIRANJE 
UKREPOV PRVE ETAPE 

Poročilo omenja, da kom- 
pletiranje ukrepov prve etape 
Programa stabilizacije zahteva 
tudi čimprejšen sprejem dru- 
gih predpisov in ukrepov, ki 
bodo z že veljavnimi, sestavlja- 
li celoto. Gre za ukrepe makro- 
ekonomskega značaja, ki jih 
bo ZIS predložil Skupščini 
SFRJ, ali pa sprejel sam v okvi- 

ru svojih pristojnosti, in sicer 
do konca leta. 

Prva skupina teh ukrepov je 
namenjena zagotovitvi dosled- 
nejše finančne discipline pri 
poslovanju, ki sloni na načelih 
likvidnosti in solventnosti za 
vse brez izjem. Gre za zagotav- 
ljanje prednostnega poravna- 
vanja obveznosti upnikom, in 
sicer pred vsemi drugimi plači- 
li, za izključitev možnosti po- 
krivanja izgub iz skupnih re- 
zerv družbenopolitičnih skup- 
nosti in za spremembe predpi- 
sov o menici in njenem avalira- 
nju, da bi tako preprečili ne- 
nadzorovano emisijo. 

Politika obrestnih mer bo 
brezpogojno zagotavljala us- 
klajevanje plasmajev z viri 
sredstev in onemogočala 
ustvarjanje novih deficitov in 
fiktivne aktive v bančnem si- 
stemu. Preučili pa naj bi tudi 
upravičenost prelaganja valo- 
rizacijske funkcije obresti na 
valorizacijo glavnice kredita. 
Uvedba dosledne finančne dis- 
cipline v poslovanju gospodar- 
stva in bank ter ostre sankcije 
za primer nelikvidnosti in iz- 
gub v njih, morajo preprečiti 
neregularno kreiranje denarja, 
ki smo ga v zadnjem času obi- 
čajno imenovali kot »siva emi- 
sija«. 

Za del gospodarstva bodo ti 
ukrepi zelo zahtevni, saj bodo 
določali ostre pogoje poslova- 
nja tudi za mnoge banke in 
seveda predvsem za organiza- 
cije združenega dela. Lahko bi 
prišlo do resnih posledic. Po- 
ročilo poudarja, da bo ZIS za- 
gotovil realno oceno učinkov 
teh ukrepov in predlagal spre- 
jetje dopolnilnih, enkratnih re- 
šitev, ki bi največjemu delu go- 
spodarstva olajšale poslovanje 
v tako zaostrenih pogojih. 

Druga skupina ukrepov prav 
tako zadeva denarno sfero. 
Gre za ukrepe, namenjene 
spodbujanju združevanja dela 
in sredstev in hitrejšemu kro- 
ženju akumulacije v vsem ju- 
goslovanskem ekonomskem 
prostoru. Predlagana bo uved- 
ba institucije odprtega denar- 
nega tržišča, okrepljena pa bo 
tudi funkcija vrednostnih pa- 
pirjev pri poslovanju gospo- 
darstva. Glede tega so nekate- 
re nujne rešitve predlagane v 
Zakonu o temeljih kreditnega 
in bančnega sistema, kakor tu- 
di v drugih zakonih in predpi- 
sih, ki jih je treba sprejeti. 
Zvezni izvršni svet bo tudi 
spodbudil spremembe, ki naj 
bi pospešile združevanje dela 
in sredstev, tako da bo okrep- 
ljen vpliv tistih, ki združujejo 
sredstva. V Zakonu o združe- 
nem delu bodo predlagane 
spremembe, da se bo povečal 
vpliv organizacij, ki združujejo 

ta sredstva, na poslovanje z 
njimi. 

Tretja skupina ukrepov naj 
bi vplivala na razvoj ekonom- 
skega poslovanja s tujino. 
Predlagani Zakon o deviznem 
poslovanju mora operacionali- 
zirati politiko tečaja dinarja, ki 
se ji mora prilagoditi tudi si- 
stem izvoznih spodbud. Prav 
tako pa bo predlagalo tudi do- 
sledno prilagajanje carinskega 
sistema in politike zaščitni 
funkciji in odpravljanju devi- 
acij pri tej politiki, ki so nastale 
zaradi fiskalnih razlogov ali 
dnevnih potreb. Predlagani 
bodo tudi drugi ukrepi, vključ- 
no Program liberalizacije 
uvoza. 

SPREMEMBE 
ODNOSOV NA 
NOTRANJEM TRŽIŠČU 

Poleg vseh teh ukrepov so 
zelo pomembni tudi nekateri 
drugi ukrepi in spremembe, ki 
jih bo predlagal ZIS, njihova 
konkretna realizacija pa ni izk- 
ljučno v pristojnosti federacije, 
čeprav so zelo pomembni z vi- 
dika delovanja enotnega jugo- 
slovanskega tržišča. Za raz- 
merja na domačem trgu sta 
posebej pomembna dva ukre- 
pa, ki naj bi vplivala na delova- 
nje gospodarstva in struktural- 
ne spremembe v celoti. 

Na prvem mestu je trgovina 
kot enakopraven partner vsem 
drugim subjektom v gospodar- 
stvu. Ker ima gospodarstvo ve- 
like stroške z obrestmi, pre- 
majhne lastne vire obratnih 
sredstev in velike zaloge suro- 
vin, delež zalog trgovinskega 
blaga pa hitro upada, Poročilo 
opozarja, da je trgovini treba 
omogočiti prevzetje njene teh- 
nološke funkcije pri preskrbo- 
vanju proizvodnje, s čimer bi 
večkratno zmanjšali investicije 
v obratna sredstva. 

Funkcija trgovine je prav to, 
da zagotavlja regularno pre- 
skrbovanje proizvajalcev ob 
večkrat manjšem obsegu za- 
log od tistih, ki se sicer obliku- 
jejo, če vsak uporabnik posa- 
mično skrbi za te zaloge. Zara- 
di tega bi prevzem te funkcije v 
trgovini (to pa zahteva drugač- 
no obravnavo trgovine tudi pri 
bančnih kreditih) odprl realne 
možnosti za bistveno zmanjša- 
nje pritiskov obrestnih stro- 
škov na gospodarstvo, pri če- 
mer se ne bi odprlo vprašanje 
politike realnih obrestnih mer. 

Druga nujna sprememba na 
notranjem tržišču zadeva sta- 
novanjsko politiko in politiko 
stanovanjske graditve, ki mora 
dobiti svojo polno ekonomsko 
funkcijo. To je mogoče doseči 

.le s politiko graditve stanovanj 
za tržišče, za rčevanjem za na- 
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kup stanovanj, z vrednostnimi 
papirji, ki bi jih izdajale grad- 
beniške, bančne in druge or- 
ganizacije, in sicer vse v kom- 
binaciji z realnimi stanarinami 
in možnostjo odkupa obstoje- 
čega stanovanjskega sklada 
po tržnih cenah. Hkrati naj bi 
ukinili tudi obvezne prispevke 
za stanovanjsko graditev, z iz- 
jemo tistih, ki so namenjeni so- 
lidarnosti. 

Posebno vlogo, pri uresniče- 
vanju stabilizacijskega progra- 
ma ima reforma davčnega si- 
stema, ki jo je v celoti treba 
izpeljati z zahtevami stabiliza- 
cijskega programa. Pri tem je 
treba tudi zagotoviti stabilnost 
in učinkovitost davčne politi- 
ke. Nadaljnje spremembe naj 
bi uveljavile ekonomske in so- 
cialne funkcije davkov in pri- 
spevkov. Prav tako pa naj bi 
prispevale k uresničitvi načela, 
da vsak prispeva k zadovolje- 
vanju splošnih družbenih in 
skupnih potreb v sorazmerju z 
svojo ekonomsko močjo, kar 
bi pripeljalo tudi do zmanjša- 
nja socialnih razlik. 

Pri tem je treba zagotoviti, 
da se skupni temelji davčnega 
sistema in davčne politike 
enotno uporabljajo v vsej drža- 
vi. Zmanjšati je treba delež po- 
srednih davkov, politiko teh 
davkov pa uskladiti z ekonom- 
skimi in socialnimi funkcijami 
temeljnega prometnega dav- 
ka. Povečanje deleža prihod- 
kov od neposrednih davkov bi 
zagotovili predvsem s poveča- 
njem deleža obdavčevanja pri- 
hodkov od premoženja in go- 
spodarskih dejavnosti obča- 
nov, in sicer v skladu z njihovo 
ekonomsko močjo in deležem 
pri ustvarjanju družbeneg'a 
proizvoda. 

OPUSTITEV 
INFLACIJSKEGA 
NAČINA 
GOSPODARJENJA 

Vsi ti ukrepi v sistemu in 
ekonomski politiki po besedah 
Poročila tvorijo sinhronizirane 
spremembe pogojev gospo- 
darjenja, ki naj bi pripeljale do 
integracije našega gospodar- 

stva v vsem jugoslovanskem 
prostoru in do njegove uspo- 
sobitve za široko vključevanje 
v mednarodne ekonomske to- 
kove. Z drugimi besedami, vsi 
ti ukrepi naj bi zagotovili opu- 
stitev inflacijskega načina go- 
spodarjenja in sprejetje nein- 
flacijskega obnašanja kot edi- 
nega načina ravnanja, ki omo- 
goča obstanek in napredek. 

Po bilančnih prikazih finanč- 
nega položaja gospodarstva in 
bank je mogoče predvideti, da 
bi kompleksna uporaba vseh 
ukrepov, ki sodijo v prvo etapo 
izvajanja Dolgoročnega pro- 
grama, lahko pripeljala do blo- 
kade poslovanja gospodarstva 
in bank. Objektivni položaj je 
namreč tak, da ob nakopičenih 
izgubah, dubiozah in obvezno- 
stih iz preteklosti, obstoja še 
nevarnost, da bi dosledno iz- 
vajanje vseh zakonskih predpi- 
sov sprožilo vprašanje učinko- 
vitosti oziroma rentabilnosti 
velikega dela našega gospo- 
darstva. Zahteve bi bile tako 
ostre, da bi dosledna uporaba 
predvidenih sankcij verjetno 
pomenila tudi blokado celot- 
nega poslovanja in zastoj ce- 
lotnega gospodarskega meha- 
nizma. 

Zaradi tega je ZIS ocenil, da 
teh problemov ne bi smeli re- 
ševati z odlaganjem uporabe 
ekonomskih meril pri poslova- 
nju gospodarstva in podaljše- 
vanjem sedanjega stanja v ne- 
dogled. Gospodarstvu je treba 
omogočiti, da se prilagodi no- 
vim sistemskim pogojem in da 
posluje tako, da jih bo prav 
dosledno spoštovalo. Glede 
tega ZIS pripravlja predlog 
ukrepov, predvsem enkratnih, 
za finančno konsolidacijo go- 
spodarstva in bank. 

V prvi fazi bo določeno in 
analizirano bilančno stanje po 
sektorjih, v drugi pa bo, na 
podlagi teh bilanc, ocenjen 
položaj gospodarstva v pogo- 
jih, ko bodo delovali vsi ome- 
njeni ukrepi iz prve etape Dol- 
goročnega programa. Odtod 
bodo izvirali tudi ukrepi za fi- 
nančno konsolidacijo jugoslo- 
vanske ekonomije, tako da bo- 
do predlagane spremembe v 
obračunskem sistemu in ukre- 

pi za saniranje izgub bančne- 
ga sistema. Potem pa bi pre- 
učili posledice teh ukrepov na 
sektor gospodarstva po pano- 
gah in po republikah in pokra- 
jinah ter predlagali ukrepe za 
sanacijo. 

Med te ukrepe sodi tudi en- 
kratna akcija uskladitve vred- 
nosti premoženja z njegovo re- 
alno vrednostjo (tako osnov- 
nih kot obratnih sredstev), ča- 
sovna razmejitev v bilancah 
gospodarstva in bank ter pre- 
nos ali konverzija dela emisije 
v trajno uporabo. Ob tem bo 
nujno treba oceniti tudi potre- 
ben obseg skladov skupnih re- 
zerv družbenopolitičnih skup- 
nosti, da bi zagotovili sredstva 
za socialno varnost delavcev v 
tistih organizacijah, ki so jih 
prizadele napovedane sank- 
cije. 

Ta faza mora omogočiti vsa- 
ki organizaciji združenega de- 
la, da jasno ugotovi svoj polo- 
žaj in določi take meje renta- 
bilnosti, ki bodo odprle poziti- 
ven proces strukturalnih spre- 
memb. To bi bili hkrati nujni 
pogoji, da bi v poznejši fazi 
prišli do takih, ki bodo omogo- 
čili, da bo tekoče poslovanje 
gospodarstva zasnovano na 
doslednem spoštovanju eko- 
nomskih meril poslovanja. 

STRUKTURNE 
SPREMEMBE V 
GOSPODARSTVU 

Poročilo prav tako poudarja, 
da je v prihodnjem obdobju 
treba priti do strukturnih spre- 
memb v gospodarstvu, tako da 
bi bilo bolj odprto svetu in bi 
se uspešnejše vključevalo v 
sodobne svetovne razvojne 
procese. 

Te spremembe naj bi izpelja- 
li v dveh temeljnih smereh. Pr- 
va je sprememba načina go- 
spodarjenja, nov pristop v pro- 
cesu in ekonomiki celotnega 
gospodarjenja in prehod z gra- 
ditve zmogljivosti z visokim 
vlaganjem akumulacije, ener- 
gije in surovin na kapacitete 
oziroma investicije, ki zahteva- 
jo rr^anjša vlaganja te vrste, za- 
to pa visoko angažjranje zna- 
nja in tehnologije. Šele na ta- 

kih temeljih je mogoče graditi 
globalno izvozno strategijo in 
konkretne izvozne programe 
ter izločati specializirano iz- 
vozno proizvodnjo. 

Druga smer strukturnih 
sprememb je podpora razvoju 
tistih gospodarskih dejavnosti, 
kjer so naše jasne komparativ- 
ne prednosti in kjer se rast 
proizvodnje teh dejavnosti in 
njihovi učinki na celotno proiz- 
vodnjo, lahko dosežejo v rela- 
tivno kratkem roku in ob raz- 
meroma majhnem angažiranju 
družbenih sredstev. To so: 
kmetijstvo, drobno gospodar- 
stvo, turizem, stanovanjska 
graditev in promet. Na teh po- 
dročjih je mogoče v kratkem 
času povečati produktivnost 
dela, prav tako pa so to manj 
uvozno odvisne panoge od in- 
dustrije, ki so hkrati sposobne, 
da se v kratkem roku prilagodi- 
jo spremembam na notranjem 
in zunanjem trgu. 

Na koncu Poročilo omenja, 
da niti ekonomska merila, niti 
zakoni in drugi predpisi, naj 
bodo še tako idealno koncipi- 
rani za nadaljnji razvoj samou- 
pravljanja, sami po sebi ne 
jamčijo uresničitve ciljev in na- 
log Dolgoročnega programa 
glede samoupravnega položa- 
ja delavcev. Uresničiti jih je to- 
rej treba v praksi. Šele polna 
motiviranost in mobilizacija 
delavcev v organizacijah zdru- 
ženega dela daje možnosti za 
dosledno uresničevanje Dol- 
goročnega programa, pri če- 
mer je odločilna vloga Zveze 
komunistov in drugih sociali- 
stičnih samoupravnih subjek- 
tivnih sil. 

Ob upoštevanju tega, nadalj- 
nja dejavnost ne more biti 
omejena le na zakone in ukre- 
pe ZIS. Treba je razviti take 
politične aktivnosti, ki bodo v 
vsem procesu sprememb za- 
gotovile aktivno in odločilno 
vlogo delavcev v združenem 
delu. Z drugimi besedami, Pro- 
gram je treba uresničevati ta- 
ko, da bodo delavci razumeli 
in sprejeli, da le taka pot odpi- 
ra realno perspektivo in vodi 
vso družbo ter gospodarstvo iz 
krize v trdnejši razvoj. 
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IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 
.  • 

Pomembne in obsežne naloge zbora pri 

izvajanju razvojne politike v prihodnjem 

letu :   

9 V letu 1986 bodo morali Zbor republik in pokrajin ter njegova delovna telesa 
opraviti obsežne naloge pri uresničevanju dolgoročnega programa ekonomske 
stabilizacije in aktov s katerimi bo treba zagotoviti njeno realizacijo 

V poslovniku Zbora republik in pokrajin je predvideno, da 
zbor svoj delovni program določa za obdobje od 1. januarja 
do 31. decembra tekočega leta. 

Na seji Zbora republik in pokrajin 5. novembra je bil sprejet 
osnutek delovnega programa za leto 1986, njegov sprejem pa 
je po obravnavah v skupščinah republlik in pokrajin pričako- 
vati konec decembra. 
Pri izdelavi programa so izhajali iz: 
- nalog in del, ki izhajajo iz pristojnosti zbora določenih z 
ustavo SFRJ; 
- nalog, ki izhajajo iz dokumentov sprejetih na XII. kon- 

gresu ZKJ in podlage za pripravo XIII. kongresa ZKJ; 
- nalog, ki izhajajo iz dolgoročnega programa ekonomske 

stabilizacije; 
-sklepov zbora sprejetih ob obravnavi posameznih vpra- 

šanj; 
- sklepov posameznih organov družbenopolitičnih organi- 

zacij o aktualnih problemih graditve sistema gospodarjenja, 
gospodarskega razvoja, uresničevanja določene politike in 
reševanja aktualnih problemov gospodarstva. 

Osnutek delovnega programa ima pet delov: razvojna poli- 
tika, uresničevanje določene politike, proračunska poraba 
federacije, zakonodajni del in ostala vprašanja. 

K posameznim temam je v osnutku delovnega programa 
dana kratka vsebina, kar naj bi služilo kot usmeritev pri 
pripravi gradiva, delegatom pa da se lažje pripravijo za raz- 
pravo v delovnih telesih zbora. 

. RAZVOJNA POLITIKA 
V letu 1986 bo treba v Zboru republik in pokrajin in njegovih 

delovnih telesih opraviti obsežne naloga, ki se nanašajo na 
uresničevanje dolgoročnega programa ekonomske stabiliza- 
cije in aktov s katerimi je treba zagotoviti njegovo realizacijo 
(Dolgoročni družbeni plan Jugoslavije za obdobje od leta 
1986 do leta 2000, Družbeni plan Jugoslavije za obdobje od 
leta 1986 do leta 1990, Resolucija o družbenoekonomskem 
razvoju in ekonomski politiki SFRJ v letu 1986 ter drugi akti, ki 
se sprejemajo skupaj s to resolucijo). 

Gospodarska gibanja na začetku leta in v prvi 
polovici leta 

V soglasju z 61. členom zakona o temeljih sistema družbe- 
nega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije bo Zvezni 
izvršni svet pripravil in poslal Skupščini SFRJ poročilo o 
gospodarskih gibanjih na začetku in prvi polovici leta, da bi 
zbor lahko na začetku in med letom imel vpogled v gospodar- 
ska gibanja in da pravočasno vpliva na nadaljnji razvoj gospo- 
darskih tokov. 

9 • 
° OSNUTEK DELOVNEGA PROGRAMA ZBORA REPU- • 
% BLIKE IN POKRAJIN ZA LETO 1986 * 

Merila in kazalci za določanje stopnje 
gospodarske razvitosti republik in avtonomnih 
pokrajin 

Zvezni izvršni svet bo pripravil in poslal skupščini SFRJ 
osnutek ustreznega akta s katerim se bodo določala merila in 
kazalci za določanje stopnje gospodarske razvitosti republik 
in avtonomnih pokrajin. 

Poročilo o uresničevanju družbenega plana 
Jugoslavije v tekočem letu 

V soglasju s 63. členom zakona o temeljih sistema družbe- 
nega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije bo Zvezni 
izvršni svet pripravil do oktobra in poslal Skupščini SFRJ 
poročilo o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije v letu 
1986 skupaj z resolucijo za leto 1987. 

Resolucija o družbenoekonomskem razvoju in 
ekonomski politiki SFRJ v letu 1987 

V soglasju z zakonom o temeljih sistema družbenega plani- 
ranja in o družbenem planu Jugoslavije mora Zbor republik in 
pokrajin do konca leta 1986 sprejeti resolucijo o družbeno- 
ekonomskem razvoju in ekonomski politiki SFRJ v letu 1987. 

Odlok o skupni devizni politiki Jugoslavije za 
leto 1987 in projekciji plačilne in devizne bilance 
Jugoslavije za leto 1987 

Po 19. členu zakona o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino določa skupno devizno politiko Skupščina 
SFRJ za vsako leto hkrati s skupno ekonomsko politiko 
države za zadevno leto. 

Z odlokom o skupni devizni politiki se določajo tudi okviri in 
smernice za ukrepe za njegovo izvajanje. 

Skupna devizna politika zajema zlasti: politiko pospeševa- 
nja izvoza blaga in storitev, politiko uvoza, politiko zaščite 
domače proizvodnje, politiko tečaja dinarja, politiko deviznih 
rezerv in zunanje likvidnosti, politiko kreditnih odnosov s 
tujino in politiko plačilnobilančnih in deviznobilančnih ome- 
jitev. 

Po 24. členu zakona o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino sprejema Skupščina SFRJ skupaj s tem 
odlokom tudi projekciji plačilne in devizne bilance Jugosla- 
vije. 

Odlok o ciljih in nalogah emisijske in denarne 
politike ter skupnih temeljev kreditne politike v 
letu 1987 

Skupščina SFRJ vsako leto določa cilje in naloge skupne 
emisijske politike glede globalnega obsega denarne mase, 
usmerjanja kreditov bank in namene delitve primarne emisije 
ter okvire skupne kreditno-monetarne politike. 
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V skladu s tem bo Zvezni izvršni svet pripravil osnutek akta 
o določitvi kreditno-monetarne politike za leto 1987 in ga 
poslal Skupščini SFRJ 

URESNIČEVANJE DOLOČENE 
POLITIKE 

Zbor bo v soglasju z 286. členom, 2. odstavkom in 4. točko 
Ustave SFRJ v določenih časovnih presledkih obravnaval 
posamezne aktualne probleme s svojega delovnega področja, 
pri čemer bo težišče dela na vprašanjih izvajanja določene 
politike, politične kontrole nad delom Zveznega izvršnega 
sveta in zveznih upravnih organov ter na vprašanjih, ki naj bi 
služila kot podlaga za pripravo aktov, ki jih sprejema zbor 
republik in pokrajin na. podlagi soglasja skupščin republik in 
skupščin avtonomnih pokrajin. 

Poročilo o delu Zveznega izvršnega sveta 
V soglasju s 358. členom ustave SFRJ je Zvezni izvršni svet 

dolžan, da obvešča Skupščino SFRJ o svojem delu, stanju na 
vseh področjih družbenega življenja, izvajanju politike in izva- 
janju zveznih zakonov ter drugih predpisov in splošnih aktov 
Skupščine SFRJ ter o usmerjanju in usklajevaju dela zveznih 
upravnih organov. 

Ker je Zvezni izvršni svet v soglasju s V. amandmajem k 
ustavi SFRJ predložil poročilo o svojem delu za prvi dve leti 
po izvolitvi, bi moral predložiti poročilo o svojem delu tudi za 
preostali dve leti. V skladu s tem bo Zvezni izvršni svet 
pripravil in poslal Skupščini SFRJ to poročilo. 

Poročilo Skupnosti jugoslovanskega 
elektrogospodarstva o vprašanjih in problemih 
delovanja elektroenergetskega sistema 

Skupnost jugoslovanskega elektrogospodarstva je po 17. 
členu zakona o združevanju v Skupnost jugoslovanskega 
elektrogospodarstva dolžna, da Skupščini SFRJ poroča o 
vprašanjih in problemih delovanja elektroenergetskega si- 
stema. 

Poročilo mora zajeti poleg vprašanj stanja in problemov 
delovanja elektroenergetskega sistema stanje in probleme v 
zvezi z izvajanjem zakona o združevanju v Skupnost jugoslo- 
vanskega elektrogospodarstva, vprašanja, ki so povezana z 
vprašanjem naiog in ukrepov določenih z resolucijo o družbe- 
noekonomskem razvoju določenih družbenih dogovorov na 
tem področju, kot tudi izvajanje sklepov, ki jih je zbor sprejel 
ob obravnavi prejšnjega poročila. 

Poročiio Skupnosti jugoslovanskih pošt, 
telegrafov in telefonov o vprašanjih 
in problemih delovanja ptt prometa 

Skupnost jugoslovanskih pošt, telegrafov in telefonov je po 
16. členu zakona o združevanju v Skupnost jugoslovanskih 
pošt, telegrafov in telefonov dolžna, da Skupščino SFRJ 
redno obvešča o vprašanjih in problemih delovanja ptt pro- 
meta. 

Poročilo naj bi zajelo najaktualnejše probleme delovanja ptt 
prometa, izvajanja zakona o združevanju v Skupnost jugoslo- 
vanskih pošt, telegrafov, vprašanja dela in delovanja ptt pro- 
meta, probleme v zvezi z izvrševanjem nalog in ukrepov, 
določenih v resoluciji o družbenoekonomskem razvoju in 
ekonomski politiki SFRJ v letu 1985, vprašanja uresničevanja 
določenih družbenih dogovorov na tem področju ter izvajanje 
sklepov, ki jih je zbor sprejel ob obravnavi poročila iz prejš- 
njega leta 

Poročilo o delu Skupnosti industrije 
oborožitvenih sredstev in vojaške opreme 
Jugoslavije 

Skupnost industrije oborožitvenih sredstev in vojaške 
opreme Jugoslavije je po 13. in 14. členu zakona o združeva- 
nju v Skupnosti industrije oborožitvenih sredstev in vojaške 
opreme dolžna, da Skupščini SFRJ redno poroča o vprašanjih 

iz svojega delovnega področja. Poročilo mora zajeti tudi izva- 
janje sklepov, ki jih je zbor sprejel ob obravnavi prejšnjega 
oročila. 

Poročilo Skupnosti jugoslovanskih železnic o 
vprašanjih in problemih delovanja železniškega 
prometa 

Glede na odnose, Skupnosti jugoslovanskih železnic in 
organov federacije v zakonu o združevanju v Skupnost jugo- 
slovanskih železnic je skupnost dolžna, da redno obvešča 
Skupščino SFRJ o vprašanjih in problemih delovanja železni- 
škega prometa. 

Poročilo naj bi zajelo stanje in probleme v zvezi z izvrševa- 
njem zakona o združevanju v Skupnost jugoslovanskih želez- 
nic, vprašanja dela in delovanja tega sistema, vprašanja v 
zvezi z uresničevanjem nalog in ukrepov, predvidenih v reso- 
luciji o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki 
SFRJ v letu 1985 in določenih družbenih dogovorov na tem 
področju ter izvajanje sklepov, ki jih je sprejel zbor ob obrav- 
navi poročila iz prejšnjega leta. 

Poročilo naj bi zajelo vprašanje ustreznosti sedanje samou- 
pravne organiziranosti železniškega prometa s stališča ures- 
ničevanja in nadaljnjega zboljševanja tehnološke enotnosti 
sistema, financiranja modernizacije železnice, preusmerjanja 
prevoza s cestnega na železniški in rečni, razvoj integralnega 
prevoza ter ustvarjanja pogojev za prehod na ekonomske 
cene storitev na železnici. 

Informacija o uresničevanju obveznosti 
Skupščine SFRJ, ki izvirajo iz družbenega 
dogovora o temeljih strategije tehnološkega 
razvoja v SFRJ 

Ocena je, da mora zbor oceniti uresničevanje obveznosti, ki 
za Skupščino SFRJ izvirajo iz tega dogovora. 

Preskrbljenost trga 
Odbor za tržišče in cene bo občasno obravnaval vprašanja v 

zvezi s preskrbljenostjo trga z blagom za široko porabo, kot 
tudi s preskrbljenostjo s surovinami in reprodukcijskim mate- 
rialom ter energijo in če bo treba zavzemal stališča v zvezi z 
nastalimi problemi. V primeru večjih motenj v preskrbi bo 
odbor predlagal razpravo v zboru. 

Gibanje cen in življenjskih stroškov in 
uresničevanje sprejete politike na tem področju 

Odbor za tržišče in cene bo stalno, mesečno spremljal 
gibanje cen in življenjskih stroškov in periodično ocenjeval, 
kako se izvaja zakon o sistemu družbene kontrole cen. V 
primeru večjih odstopanj od sprejete politike bo odbor pred- 
lagal razpravo v zboru. 

Poročilo o uresničevanju politike cen določenih 
z resolucijo o družbenoekonomskem razvoju in 
ekonomski politiki SFRJ za leto 1986 

Poročilo naj bi se obravnavalo enkrat letno, zajelo pa naj bi 
gibanja v prvih devetih mesecih. Poročilo naj bi ocenilo tudi 
delovanje sistema cen v celoti, kakor tudi ukrepe in pogoje, ki 
bi jih morali zagotoviti, da bi lahko omogočili čim učinkovi- 
tejše izvajanje. 

Informacija o uresničevanju sklepov Zbora 
republik in pokrajin o aktualnih smereh 
delovanja in ukrepih za zagotavljanje delovanja 
enotnega jugoslovanskega trga 

Glede na to, da je zbor na svoji seji 18. oktobra 1985 sprejel 
sklepe v zvezi z ukrepi in aktivnostmi za zagotavljanje ustrez- 
nega delovanja enotnega jugoslovanskega trga, bi moral v 
četrtem četrtletju leta 1986 opraviti razpravo o realizaciji skle- 
pov in o učinkih sprejetih ukrepov. 
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Informacija o uresničevanju sklepov zbora 
republik in pokrajin v zvezi z delovanjem 
sistema blagovnih rezerv v funkciji 
zagotavljanja boljše preskrbljenosti trga 

Ker je zbor na svoji seji 18. oktobra 1985 srejel sklepe o 
delovanju sistema blagovnih rezerv v funkciji zagotavljanja 
boljše preskrbljenosti trga in upoševajoč pomen delovanja 
blagovnih rezerv v primeru neusklajenih blagovno-denamih 
odnosov na trgu in potrebo po pravočasnem posredovanju v 
teh primerih, nato vprašanja s področja sistema financiranja 
obnavljanja blagovneih rezerv, bo treba v tretjem četrtletju 
1986 opraviti razpravo o njihovi realizaciji in o učinkih spreje- 
tih ukrepov. 

Predlogi za dograditev denarnega sistema 
Na podlagi analize o uporabi zakona o Narodni banki Jugo- 

slavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank 
republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin ter zakona o 
denarnem sistemu bodo predložene spremembe teh zakonov. 

Poročilo o učinkih ukrepov za finančno 
konsolidacijo gospodarstva, bank in drugih 
uporabnikov družbenih sredstev, posebej manj 
razvitih republik in SAP Kosovo 

Finančna konsolidacija gospodarstva in bank mora biti 
stalna naloga za uresničevanje in izvajanje opredelitev iz 
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije in protiinfla- 
cijskega programa in je zato treba nujno spremljati učinke 
ukrepov, ki so bili sprejeti za finančno konsolidacijo gospo- 
darstva in bank v letu 1986 in predložiti program nujnih 
ukrepov. 

Konvertibilnost dinarja 
Treba je predložiti kompleksen program ukrepov, ki bodo 

zagotovili stabilnost domače valute in konvertibilnost, kar je v 
skladu s 1. členom zakona o Narodni banki Jugoslavije, 10. 
členom zakona o denarnem sistemu in dolgoročnim progra- 
mom ekonomske stabilizacije, kot tudi, da se zagotovi, da se 
vse obveznosti in pravice, ki so naslovljene na denar opravijo 
v dinarjih in dinarskih plačilnih sredstvih. 

Letno poročilo o uresničevanju ciljev in nalog 
skupne emisijske, denarne in devizne politike in 
skupnih temeljih kreditne politike v letu 1985 

V tem poročilu, ki ga predloži Narodna banka Jugoslavije v 
skladu s 5. členom zakona o Narodni banki Jugoslavije in o 
enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in 
narodnih bank avtonomnih pokrajin ter 20. členom zakona o 
denarnem sistemu, bo prikazano uresničevanje ciljev in nalog 
skupne emisijske, denarne in devizne politike in skupnih 
temeljev kreditne politike v letu 1985, kot tudi prikaz celot- 
nega poslovanja Narodne banke Jugoslavije v letu 1985. 

Analiza učinkov izvajanja politike realnih 
obrestnih mer 

V tej analizi in na podlagi podatkov po zaključnih računih za 
leto 1985 bodo prikazani učinki politike reanih obrestnih mer 
na racionalnost izkoriščanja denarnih sredstev, na obseg in 
gibanje varčevanja vseh uporabnikov družbenih sredstev in 
občanov, na način poslovanja uporabnikov družbenih sred- 
stev v celoti, na realna gibanja v celoti, predvsem pa na 
gibanje inflacije. 

Devizni priliv, odliv in stanje deviznih rezerv 
države 

Treba je v celoti pregledati devizni priliv in odliv na vseh 
osnovah v letu 1985, tokove teh gibanj na začetku leta 1986, 
stanje deviznih rezerv države in politiko njihovega izkoriš- 
čanja. 

Poročilo o uresničevanju skupne devizne 
politike in projekcija plačilne in devizne bilance 
Jugoslavije v letu 1986 

Po 24. členu zakona o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino obravnava Skupščina SFRJ izvršitev plačilne 
bilance in devizne bilance Jugoslavije skupaj s poročilom o 
izvršitvi skupne ekonomske politike, ki jo predloži Zvezni 
izvršni svet. Zaradi posebnega pomena uresničevanja skupne 
devizne politike in teh projekcij za izvajanje dogovorjene 
politike družbenoekonomskega razvoja in pravočasno spre- 
jetje ustreznih ukrepov zaradi popolnejšega uresničevanja, 
mora zbor med letom večkrat obravnavati njihovo uresničeva- 
nje. Če pa bo prišlo do spremembe zakona o deviznem poslo- 
vanju in kreditnih odnosih s tujino, bo pri nadaljnji pripravi 
.delovnega programa zbora to vprašanje usklajeno z veljavnim 
zakonom. 

Stanje zadolženosti države in možnosti 
odplačila 

Treba je v celoti oceniti stanje zadolženosti države, možno- 
sti odplačila dolgov, dinamiko odplačila dospelih obveznosti 
(glavnice, obresti) in vprašanje izvrševanja teh obveznosti. 

Politika tečaja dinarja in izvozne spodbude 
Treba je oceniti uresničevanje politike tečaja dinarja in 

izvoznih spodbud, posebej pa vprašanje pozitivnih in negativ- 
nih učinkov tečajne politike, stanje tečajnih razlik v gospodar- 
stvu, poslovnih bankah in Narodni banki Jugoslavije, spodbu- 
janje izvoza, neporavnane obveznosti v zvezi s tem in pro- 
bleme zagotavljanja sredstev za te namene. 

Analiza rezultatov samoupravnega združevanja 
dela in sredstev OZD iz razvitih in gospodarsko 
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin na 
podlagi dela stalnih sredstev sklada federacije 
v letu 1986 

Glede na pomen združevanja dela in sredstev in njegovo 
vlogo pri spodbujanju hitrejšega razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in SAP Kosovo, kot tudi glede na probleme, 
ki se pojavljajo pri njihovi realizaciji je treba to problematiko 
permanentno spremljati, sprejemati ukrepe in aktivnosti na 
tem področju. 

Analiza uresničevanja politike hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
najhitrejšega razvoja SAP Kosovo v letu 1986 

V soglasju z določbami zakona o temeljih sistema družbe- 
nega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije (63. člen), 
bp Zvezni izvršni svet do konca oktobra vsako leto pripravil in 
predložil Skupščini SFRJ poročilo o uresničevanju družbe- 
nega plana Jugoslavije v tekočem letu in osnutek resolucije 
za prihodnje leto. Ob tej priložnosti bo Zvezni izvršni svet 
pripravil in poslal Skupščini SFRJ tudi analizo o uresničeva- 
nju politike hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in najhitrejšega razvoja SAP Kosovo. 

PRORAČUNSKA PORABA FEDERACIJE 
Zbor bo v skladu s 3. točko drugega odstavka 286. člena 

ustave SFRJ obravnaval naslednja vprašanja s področja pro- 
računske porabe federacije: 

Določitev skupnega obsega proračunskih 
odhodkov federacije za leto 1987 

Zbor bo obravnaval analizo uresničevanja proračuna fede- 
racije za leto 1986 in na podlagi temeljev politike družbeno- 
ekonomskega razvoja za leto 1987 določil do konca letoš- 
njega leta skupni obseg proračunskih odhodkov federacije za 
leto 1987 
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Odlok o določitvi prihodkov od carin in drugih 
uvoznih davščin, ki se v letu 1987 odstopajo 
Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske 
odnose s tujino 

Zbor bo v skladu s 26. členom zakona o financiranju federa- 
cije in 83. členom zakona o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino določil prihodke od carin in drugih uvoznih 
davščin, ki se v letu 1987 odstopajo Interesni skupnosti Jugo- 
slavije za ekonomske odnose s tujino zaradi povračila carin in 
drugih davščin organizacijam združenega dela, ki izvažajo. 

Odlok o določitvi skupnega zneska deviz 
za potrebe federacije v letu 1987 

Zbor bo določil skupni znesek deviz za potrebe federacije v 
letu 1987 v skladu z zakonom o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino 

ZAKONODAJNI DEL 

Zbor bo v letu 1986 sprejel naslednje zakone: 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Narodni 

banki Jugoslavije in o enotnem monetarnem poslovanju 
narodnih bank republik in avtonomnih pokrajin; 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o denarnem 

sistemu; 
- Zakon o načinu izdajanja in prometu obveznic na tujem 

finančnem trgu; 
- Zakon o jugoslovanski banki za mednarodno ekonomsko 

sodelovanje in o skupnih finančnih organizacijah; 
- Zakon o kreditnih odnosih s tujino Jugoslovanske banke 

za mednarodno ekonomsko sodelovanje; 
- Zakon o kreditnih odnosih s tujino, ki jih sklepa Narodna 

banka Jugoslavije; 
- Zakon o kreditnih odnosih s tujino, za katere Narodna 

banka Jugoslavije lahko daje garancije in supergarancije; 
- Zakon o garanciji in supergaranciji federacije v zvezi s 

sklenjenimi kreditnimi odnosi v tujini; 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dolgo- 

ročni proizvodni kooperaciji, poslovno-tehničnem sodelova- 
nju ter pridobivanju in odstopanju materialnih pravic do teh- 
nologije med organizacijami združenega dela in tujimi ose- 
bami; 

- Zakon o združevanju organizacij združenega dela v 
splošna združenja in Gospodarsko zbornico Jugoslavije. 

Po pripravi delovnega programa Zveznega izvršnega sveta 
bodo v fazi priprave predloga delovnega programa Zbora 
republik in pokrajin v ta plan vnešeni še: 

- vsebina teh zakonov, čas pošiljanja osnutkov teh zako- 
nov v Skupščino SFRJ in njihovo sprejetje v zboru; 

- drugi akti, ki jih zbor po predlogu Zveznega izvršnega 
sveta ali drugih predlagateljev in pobudnikov mora sprejeti v 
letu 1986. 

OSTALA VPRAŠANJA 
Zbor bo v tem obdobju obravnaval tudi zakone s področja 

tako imenovane tekoče zakonodaje, katerih sprejetje bo zah- 
tevala praksa in ki jih bodo poslali pooblaščeni predlagatelji. 

Prav tako bo zbor v tem obdobju na podlagi predlogov 
svojih delovnih teles obravnaval tudi določene zakone in 
druga vprašanja z delovnega področja Zveznega zbora, da bi 
mu dal svoje mnenje o njih, kar bo določeno pozneje, ko bo 
pripravljen osnutek delovnega programa Zveznega zbora. 

V tem obdobju bo zbor poleg naštetih vprašanj, odvisno od 
potreb, obravnaval tudi druga vprašanja s svojega delovnega 
področja kot so: program parlamentarnih izmenjav; posa- 
mezna vprašanja z delovnega področja skupnih komisij zbo- 
rov Skupščine SFRJ; predloge za izvolitve, imenovanja in 
razrešitve; potrditev finančnega načrta in zaključnega računa 
Narodne banke Jugoslavije; Sklada federacije za kreditiranje 
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avto- 
nomnih Dokraiin idr. 
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Ljubljana, 3.12.1985 

ODBOR UDELEŽENCEV DRUŽBENEGA 
DOGOVORA 
Delovna skupina za pripravo osnutka 
družbenega dogovora 

OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA 

o skupnih osnovah in merilih za 

samoupravno urejanje odnosov pri 

pridobivanju in delitvi dohodka v SR 

Sloveniji (ESA-826)   

delitvi dohodka v SFRJ ( v nadaljnjem besedilu: zvezni druž- 
beni dogovor). 

S tem družbenim dogovorom udeleženci opredeljujemo 
tudi skupne osnove in merila za usklajeno samoupravno ure- 
janje povračil določenih stroškov, ki jih imajo delavci pri delu 
oziroma v zvezi z delom (povračila stroškov, ki imajo značaj 
osebnih prejemkov). 

UDELEŽENCEM DRUŽBENEGA DOGOVORA 
Odbor družbenega dogovora je na svoji seji, dne 19. 11. 

1985 obravnaval delovni osnutek družbenega dogovora 
ter določil besedilo osnutka, ki ga daje v razpravo in 
sprejem udeležencem družbenega dogovora. 

Razprava o osnutku družbenega dogovora naj bi trajala 
do 31. 12. 1985. Prosimo, da nam posredujete pripombe iz 
razprave k osnutku družbenega dogovora, tako, da bomo 
do konca januarja 1986 pripravili predlog. 

Na podlagi 147. člena ustave SR Slovenije, 579. člena 
zakona o združenem delu in 2. člena družbenega dogovora 
o skupnih osnovah in merilih za samoupravno urejanje 
odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v SFRJ (Uradni 
list SFRJ, št. 2/85) sklepamo Skupščina SR Slovenije, Zveza 
sindikatov Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije 

DRUŽBENI DOGOVOR 
o skupnih osnovah in merilih za samoupravno 

urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi 
dohodka v SR Sloveniji 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

l.člen 
S tem družbenim dogovorom udeleženci opredeljujemo 

skupne osnove in merila za samoupravno urejanje odnosov 
pri pridobivanju in planiranju dohodka, razporejanju dohodka 
in čistega dohodka ter delitvi sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo delavcev, ki jih bomo uveljavljali v mejah 
svojih pravic, dolžnosti in odgovornosti, da bi zagotovili 
usklajeno samoupravno urejanje teh odnosov v SR Sloveniji, 
v skladu z družbenim dogovorom o skupnih osnovah in meri- 
lih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in 

2. člen 
Udeleženci družbenega dogovora bomo v mejah svojih 

pravic, dolžnosti in odgovornosti uveljavljali, da se skupne 
osnove in merila, opredeljene s tem družbenim dogovorom 
razčlenijo in konkretizirajo: 
- v samoupravnih sporazumih o skupnih izhodiščih in 

nekaterih osnovah razporejanja dohodka in čistega dohodka 
ter delitve sredstev za osebne dohodke in skupno porabo (v 
nadaljnjem besedilu: samoupravni sporazumi dejavnosti), 

- v samoupravnih sporazumih o urejanju pogojev za prido- 
bivanje dohodka in odnosov pri pridobivanju dohodka v 
različnih oblikah združevanja dela in sredstev ter svobodne 
menjave dela, 

- v planskih aktih temeljnih in drugih organizacij združe- 
nega dela in delovnih skupnosti, samoupravnih interesnih 
skupnosti in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti 
ter družbenopolitičnih skupnosti, 

- v samoupravnih splošnih aktih temeljnih in drugih orga- 
nizacij združenega dela in delovnih skupnosti, s katerimi se 
določajo osnove in merila za razporejanje dohodka in čistega 
dohodka, za delitev sredstev za osebne dohodke in skupno 
porabo delavcev ter za urejanje povračil določenih stroškov, 
ki jih imajo delavci pri delu oziroma v zvezi z delom. 

3. člen 
Z uveljavljanjem skupnih osnov in meril, opredeljenih s tem 

družbenim dogovorom, z njihovo nadaljnjo razčlenitvijo in 
konkretizacijo v samoupravnih sporazumih in samoupravnih 
splošnih aktih ter z njihovo dosledno uporabo si bomo priza- 
devali za uresničevanje naslednjih ciljev: 

priloga poročevalca 
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- ustvarjanje enakopravnejših pogojev za gospodarjenje, 
poslovanje in pridobivanje dohodka, 

- ustvarjanje pogojev za večjo ekonomsko in družbeno 
motiviranost in odgovornost delavcev za povečanje produk- 
tivnosti dela, racionalno in učinkovito gospodarjenje z druž- 
benimi sredstvi, krepitev materialne osnove dela ter prilagaja- 
nje proizvodnje in drugih dejavnosti tržnim pogojem in druž- 
benim potrebam ter na teh temeljih za ustvarjanje večjega 
dohodka in zboljševanje osebnega in družbenega standarda, 

- doseganje neposredne in trajne odvisnosti rasti sredstev 
za osebne dohodke in skupno porabo delavcev od obsega 
ustvarjenega dohodka kot rezultata njihovega in celotnega 
družbenega živega in minulega deia, 

- ustvarjanje podlage, da bo samoupravno urejanje odno- 
sov pri oblikovanju in delitvi sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo delavcev v funkciji ustvarjanja večjega do- 
hodka, 

- družbeno usmerjanje politike delitve v skladu z načelom, 
da se za približno enako količino in kakovost dela ter pri- 
bližno enake rezultate dela dosega približno enak osebni 
dohodek, 

- odpravljanje razlik v osebnih dohodkih in sredstvih za 
skupno porabo delavcev med organizacijami združenega dela 
oziroma delovnimi skupnostmi, ki ne temeljijo na delu in 
rezultatih dela delavcev, 

- usklajeno urejanje povračil določenih stroškov, ki jih 
imajo delavci pri delu oziroma v zvezi z delom. 

4. člen 
V smislu tega družbenega dogovora: 
- bruto osebni dohodek obsega čisti osebni dohodek, 

obveznosti za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih 
potreb, ki se krijejo iz osebnega dohodka na podlagi samou- 
pravnega sporazuma oziroma zakona ter sredstva za skupno 
porabo, namenjena za neposredno porabo delavcev v 
temeljni organizaciji; 

- akumulacija obsega sredstva za zboljševanje in razširja- 
nje materialne osnove dela ter sredstva za ustvarjanje in 
obnavljanje rezerv. 

II. PLANIRANJE, PRIDOBIVANJE 
IN RAZPOREJANJE DOHODKA IN ČISTEGA 
DOHODKA 

5. člen 
Udeleženci družbenega dogovora se bomo zavzemali, da se 

v odnosih pridobivanja dohodka z udeležbo pri skupaj ustvar- 
jenem dohodku zagotovijo enakopravnejši pogoji poslovanja 
in pridobivanja dohodka ter uveljavljanje deleža pri skupaj 
ustvarjenem dohodku po načelu, da se ob pogoju enake 
opremljenosti dela z družbenimi sredstvi ob enaki količini in 
kakovosti dela ter enakih rezultatih dela doseže približno 
enak bruto osebni dohodek na delavca in približno enaka 
akumulacija v primerjavi s povprečno uporabljenimi sredstvi. 

6. čien 
Udeleženci družbenega dogovora se bomo zavzemali, da se 

v svobodni menjavi dela na področju družbenih dejavnosti z 
uporabo ustreznih standardov in normativov za storitve, za 
programe storitev dejavnosti ter osnov in meril za oblikovanje 
cen storitev in povračil za izvajanje programa storitev oziroma 
dejavnosti uveljavljajo taki odnosi, ki zagotavljajo, da delavci 
v družbenih dejavnostih dosegajo enak družbenoekonomski 
položaj, kot ga imajo delavci v materialni proizvodnji, in 
skladno z njihovim prispevkom k ustvarjanju nove vrednosti v 
materialni proizvodnji, k večji produktivnosti skupnega druž- 
benega dela in k razvoju družbe v celoti. 

Udeleženci družbenega dogovora se bomo zavzemali za 
uveljavljanje takih odnosov tudi v svobodni menjavi dela v 
okviru samoupravnih interesnih skupnostih materialne proiz- 
vodnje posebnega družbenega pomena. 

7. člen 
Udeleženci družbenega dogovora bomo vztrajali, da se v 

odnosih svobodne menjave dela med delovnimi skupnostmi 
ter organizacijami, skupnostmi in organi, za katere delovne 
skupnosti opravljajo dela, uveljavijo razmerja, ki zagotavljajo: 

- da bo obseg sredstev za bruto osebne dohodke delovne 
skupnosti neposredno odvisen od realizacije programa dela 
in storitev ter od skupnih rezultatov dela delavcev temeljnih 
organizacij združenega dela, za katere opravljajo dela in na- 
loge, 

- da bo obseg sredstev za bruto osebne dohodke delovnih 
skupnosti, ki opravljajo dela za druge organizacije, skupnosti 
in organe, odvisen od programa dela in storitev ter od skup- 
nih rezultatov dela delavcev v gospodarstvu ustrezne družbe- 
nopolitične skupnosti. 

8. člen • 
Udeleženci družbenega dogovora se bomo zavzemali, da 

delavci v organizacijah združenega dela na podlagi analiz in 
ocen pogojev za pridobivanje dohodka v planskih aktih opre- 
delijo: 

- osnove in pogoje za povečanje dohodka, 
- obseg dohodka kot okvir za njegovo namensko uporabo, 
- razmerja v razporejanju čistega dohodka tako, da se 

bodo sredstva za osebne dohodke in skupno porabo delavcev 
oblikovala v odvisnosti od doseženih rezultatov dela in rezul- 
tatov upravljanja ter gospodarjenja ob praviloma hitrejšem 
povečevanju sredstev za zboljševanje in razširjanje materi- 
alne osnove dela in sredstev rezerv, 

- de! dohodka za bruto osebne dohodke za enoto enostav- 
nega dela v organizaciji združenega dela, ki omogoča dose- 
ganje dogovorjenih razmerij v razporejanju dohodka in 
čistega dohodka ter razmerij v delitvi sredstev za osebne 
dohodke, upoštevaje razmerja v zahtevnosti do enote eno- 
stavnega dela, opredeljenega v 20. členu tega družbenega 
dogovora, ter razmerja med osebnimi dohodki za tipična dela 
in naloge v organizaciji združenega dela, v dejavnosti in med 
dejavnostmi, opredeljena v samoupravnem splošnem aktu 
organizacije združenega deia in v samoupravnih sporazumih 
dejavnosti. 

9. člen 
Udeleženci soglašamo, da se za ocenjevanje ravni sredstev 

za osebne dohodke in skupno porabo za enostavno delo, 
opredeljeno v 20. členu družbenega dogovora, upoštevata 
naslednji osnovi: 

- znesek za košarico življenjskih potrebščin, ugotovljen na 
osnovi dogovorjene metodologije, in 

- družbena raven produktivnosti dela. 
Tako ocenjena raven enote enostavnega dela je podlaga in 

osnova za planiranje dohodka in dela sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo. 

10. člen 
Udeleženci družbenega dogovora bomo uveljavljali, da se v 

planskih aktih družbenopolitičnih skupnosti na podlagi ana- 
lize položaja dejavnosti in panoge in predvidenih razvojnih 
usmeritev določijo globalni proporci delitve dohodka na 
porabo in akumulacijo kot družbena usmeritev organizacijam 
združenega dela, da v skladu s samoupravnimi sporazumi 
dejavnosti v svojih planskih aktih opredelijo politiko delitve in 
razporejanja dohodka in čistega dohodka. 

11. člen 
Udeleženci družbenega dogovora bomo uveljavljali, da se v 

samoupravnih sporazumih dejavnosti in v samoupavnih 
splošnih aktih razčlenijo temeljne usmeritve iz tega družbe- 
nega dogovora za urejanje odnosov pri pridobivanju 
dohodka, planiranju in razporejanju dohodka in čistega 
dohodka ter določijo: 

- pravila za razporejanje dohodka in čistega dohodka na 
podlagi primerjanja rezultatov dela in poslovanja organizacij 
združenega dela s kazalniki: dohodek na delavca, dohodek v 
primerjavi s poprečno uporabljenimi sredstvi, bruto osebni 
dohodek na delavca in akumulacija v primerjavi s poprečno 
uporabljenimi sredstvi ter z drugimi kazalniki, določenimi z 
zakonom ali samoupravnim sporazumom, 

- s kazalniki iz prejšnje alinee izraženo poprečno raven 
uspešnosti in učinkovitosti gospodarjenja v dejavnosti, 

- s kazalniki iz prve alinee tega člena izraženo mejno raven 
uspešnosti in učinkovitosti gospodarjenja, pod katero se 
šteje, da so nastale motnje v poslovanju organizacije združe- 
nega dela. 
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12. člen 
Organizacije združenega dela uresničujejo družbene usme- 

ritve razporejanja dohodka in čistega dohodka prek samo- 
upravnih sporazumov dejavnosti in samoupravnih splošnih 
aktov, izhajajoč iz primerjanja rezultatov dela in poslovanja v 
okviru dejavnosti in med njimi, izraženih s kazalniki iz prve 
alinee prejšnjega člena, kot podlage za planiranje in ugotav- 
ljanje ravni uspešnosti in učinkovitosti gospodarjenja. 

Udeleženci družbenega dogovora bomo vztrajali, da udele- 
ženci v samoupravnih sporazumih dejavnosti in samouprav- 
nih splošnih aktih določijo pravila planiranja in razporejanja 
dohodka in čistega dohodka ter opredelijo možnost odstopa- 
nja na podlagi naslednjih načet: 

— organizacija združenega dela, ki presega poprečno raven 
uspešnosti in učinkovitosti gospodarjenja udeleženk samou- 
pravnega sporazuma dejavnosti, lahko pri razporejanju 
dohodka in čistega dohodka oblikuje sredstva za bruto 
osebne dohodke nad poprečjem dejavnosti, če hkrati zago- 
tavlja hitrejšo rast akumulacije v primerjavi s poprečno upo- 
rabljenimi sredstvi od rasti bruto osebnega dohodka na de- 
lavca 

— organizacija združenega dela, ki dosega poprečno raven 
uspešnosti in učinkovitosti gospodarjenja udeleženk samou- 
pravnega sporazuma dejavnosti, ne more povečevati bruto 
osebnega dohodka na delavca nad poprečje dejavnosti in 
zniževati stopnje akumulacije v primerjavi s poprečno upo- 
rabljenimi sredstvi pod poprečje dejavnosti, 

— organizacija združenega dela, ki ne dosega poprečne 
ravni uspešnosti in učinkovitosti gospodarjenja udeleženk 
samoupravnega sporazuma dejavnosti, ima lahko nižjo st6p- 
njo akumulacije v primerjavi s poprečno uporabljenimi sred- 
stvi od poprečja dejavnosti, če je tudi bruto osebni dohodek 
na delavca nižji od poprečja dejavnosti, 

— organizacija združenega dela, ki ima motnje v poslova- 
nju v smislu tretje aiinee 11. člena tega dogovora, razporeja 
dohodek in čisti dohodek tako. da sta rast sredstev za bruto 
osebne dohodke na delavca in stopnja akumulacije v primer- 
javi s poprečno uporabljenimi sredstvi sorazmerni poprečnim 
rezultatom v dejavnosti. Ko pa sprejme program ukrepov za 
odstranitev motenj, se politika delitve dohodka in čistega 
dohodka usklajuje z doseženimi rezultati izvajanja programa. 

13. čien » 
Temeljne organizacije združenega dela različnih dejavnosti 

v delovnih organizacijah in sestavljenih organizacijah združe- 
nega dela za presojo svoje uspešnosti In učinkovitosti gospo- 
darjenja pri sestavljanju planskih aktov uporabljajo kazalnike, 
doseženo in dogovorjeno raven uspešnosti in učinkovitosti 
gospodarjenja, ki so opredeljeni v samoupravnih sporazumih 
dejavnosti; v politiki planiranja in razporejanja dohodka in 
čistega dohodka upoštevajo skupno dogovorjene razvojne 
cilje, dogovorjeno in doseženo raven uspešnosti in učinkovi- 
tosti gospodarjenja ter dogovorjena razmerja v osebnih 
dohodkih za tipična dela in naloge na ravni delovne organiza- 
cije oziroma sestavljene organizacije združenega dela. 

14. člen 
Udeleženci družbenega dogovora se bomo zavzemali, da 

organizacije združenega dela pri opredeljevanju pogojev za 
pridobivanje dohodka opredelijo raven pogojev, nad katero 
nastaja možnost pridobivanja dohodka, ki je rezultat dela v 
izjemno ugodnih naravnih pogojih, rezultat izjemnih ugodno- 
sti na trgu"ali rezultat drugih izjemnih ugodnosti pri poslova- 
nju in pridobivanju dohodka, kot so: uporaba združenih sred- 
stev brez obveznosti vračila In nadomestila, zmanjšanje 
obveznosti iz dohodka, če ni opredeljen poseben namen tega 
zmanjšanja, oprostitev ali zmanjšanje carin, davkov in drugih 
davščin, aktivne obresti oziroma razlike med aktivnimi in 
pasivnimi obrestmi ter druge ugodnosti, ki omogočajo prido- 
bivanje večjega dohodka brez ustreznega živega in minulega 
dela (v nadaljnjem besedilu: dohodek, ki je rezultat izjemnih 
ugodnosti). 

Udeleženci družbenega dogovora bomo vztrajali, da orga- 
nizacija združenega dela začne postopek - za ugotavljanje 
pogojev izjemnega dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodno- 
sti, kadar raven in porast kazalcev iz prve alinee 11. člena tega 
družbenega dogovora presegata raven in porast teh kazalcev 

pri vseh udeleženkah samoupravnega sporazuma dejvnosti. 
Če v samoupravnem sporazumu dejavnsoti oziroma v orga- 

nizaciji združenega dela ni opredeljen način ugotavljanja 
pogojev dela, ki so rezultat izjemnih ugodnosti, se kot del 
dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti, šteje — 

III. SKUPNA IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE IN 
DELITEV SREDSTEV ZA OSEBNE DOHODKE IN 
SKUPNO PORABO 

15. člen 
Udeleženci družbenega dogovora bomo uveljavljali, da se v 

samoupravnih sporazumih dejavnosti in v samoupravnih 
splošnih aktih poleg opredelitev iz 11. in 12. člena tega druž- 
benega dogovora na osnovi strokovnih podlag določijo zlasti: 

- skupna metodološka izhodišča za oblikovanje razvida 
del in nalog, delovnih področij in programa dela; 

- skupna metodološka izhodišča in merila za ugotavljanje 
in primerjanje količine in kakovosti dela za značilne skupine 
del in nalog dejavnosti, za proizvodna, strokovna in admini- 
strativna dela ter skupne osnove in merila za normalen obseg 
del in nalog, ki ga lahko delavci opravijo v časovni enoti ob 
normalnih obremenitvah; 

- skupna metodološka izhodišča za ugotavljanje in pri- 
merjanje zahtevnosti del in nalog, ki se izražajo v potrebni 
usposobljenosti za delo, odgovornosti pri delu, naporih in 
vplivih okolja pri delu, z določitvijo kriterijev za opredeljeva- 
nje razmerij med posameznimi sestavinami zahtevnosti del in 
nalog; 

- skupne osnove in merila za ugotavljanje zahtevnosti in 
uspešnosti dela delavcev, ki opravljajo dela in naloge poslo- 
vodnih organov; 

- skupne osnove in merila za oblikovanje višine nadome- 
stil osebnih dohodkov, izplačil dogovorjenega dela sredstev 
za skupno porabo v temeljnih organizacijah združenega dela 
ter povračil določenih stroškov, ki jih imajo delavci pri delu 
oziroma v zvezi z delom. 

1. Delitev osebnih dohodkov na osnovi živega 
dela 

16. člen 
Prispevek delavca in živega dela se ugotavlja na osnovi 

količine in kakovosti dela. Količina dela je opredeljena z 
zahtevnostjo dela in z obsegom potrebnega dela, kakovost 
dela pa s količino proizvodov in storitev ter njihovo kako- 
vostjo, z učinkovitostjo pri uporabi delovnih sredstev, z dose- 
ženimi prihranki pri delu in z izrabo delovnega časa. 

1.1. Skupna izhodišča za ugotavljanje zahtevnosti del in 
nalog ter učinkovitosti dela delavca 

17. člen 
Udeleženci družbenega dogovora bomo za uresničevanje 

določil zakona o združenem delu na področju delitve sredstev 
za osebne dohodke uresničevali svoje pravice, dolžnosti in 
odgovornosti pri dograjevanju in uveljavljanju sistema delitve 
po delu in rezultatih dela na podlagi tega družbenega dogo- 
vora in zagotovili organiziranje strokovnega dela tako, da se 
bo z nadaljnjo razčlenitvijo določil tega družbenega dogovora 
uveljavil celovit in usklajen sistem delitve sredstev za osebne 
dohodke v združenem delu. 

18. člen 
Udeleženci se bomo zavzemali, da delavci v organizaciji 

združenega dela pri delitvi sredstev za osebne dohodke upo- 
števajo. 

- prispevek delavca k povečanju dohodka z živim delom ter 
z upravljanjem in gospodarjenjem z družbenimi sredstvi kot 
svojim in družbenim minulim delom; 

- da se ustrezneje vrednotijo dela in naloge delavcev v 
materialni proizvodnji, ki neposredno vplivajo na povečanje 
proizvodnje in dohodka, na zmanjšanje izmeta in stroškov na 
enoto proizvoda; 

- da se ustrezneje vrednoti inventivno delo. 

a) Količina dela 
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19. člen 
Zahtevnost del in nalog ugotavljamo analitično z uporabo 

naslednjih sestavin: 
- usposobljenost za delo, ki je potrebna za opravljanje 

določenih del in nalog in ki se izraža s potrebnimi umskimi in 
telesnimi sposobnostmi, znanjem in spretnostjo delavca, 

- odgovornost pri opravljanju del in nalog, ki izhaja iz 
upravljanja s sredstvi za delo, odnosa do drugih delavcev in 
medsebojne povezanosti del in nalog, 

- umske in fizične obremenitve (napori) pri opravljanju del 
in nalog, 

- vplivi okolja, v katerih delavec opravlja dela in naloge. 
Deleži posameznih sestavin zahtevnosti so lahko naslednji: 

- usposobljenost za delo od 30 do 55% 
- odgovornost od 15 do 35% 
- napori od 5 do 25% 
- vplivi okolja od 5 do 25% 

Usposobljenost za delo in odgovornost imata lahko skupaj 
največ do 70% celotne teže zahtevnosti dela. Umske obreme- 
nitve imajo lahko največ do 20% celotne teže zahtevnosti 
dela, fizične obremenitve in vplivi okolja pa imajo lahko sku- 
paj največ 30% celotne teže zahtevnosti dela. 

20. člen 
Enoto zahtevnosti dela predstavlja delo, ki po vseh sestavi-* 

nah zahtevnosti skupaj (po žahtevani usposobljenosti za delo, 
odgovornosti, ki je povezana z delom, naporih, ki jih delo 
zahteva, in vplivih okolja, v katerem se delo opravlja) doseže 
najnižjo stopnjo zahtevnosti. 

Udeleženci soglašamo, da enoto zahtevnosti predstavlja 
delo, ki je vsebinsko konkretizirano z opisom del in nalog 
»enostavno raziglavanje bakelitnih oziroma plastičnih delov«, 
uporabljenim v izhodiščih za izdelavo družbenega kataloga 
del in nalog, in ima količnik zahtevnosti 1,00. 

21. člen 
Razpon zahtevnosti dela znaša najmanj 1:3 in največ 1:6 v 

okviru organizacije združenega dela. Orientacijska zahtev- 
nost tipičnih del in nalog se določi v družbenem katalogu in v 
samoupravnem sporazumu dejavnosti, ki primerjalno upo- 
števa osnove iz zveznega družbenega dogovora. 

22. člen 
Obseg vloženega dela ugotavljajo delavci s porabo časa pri 

opravljenih delih in nalogah. Predvidena količina vloženega 
dela se primerja s količino potrebnega dela po vnaprej dogo- 
vorjenih normativih količine in kakovosti dela. Ti normativi 
določajo: 

- količino proizvodov in storitev, ki jih je potrebno izdelati 
oziroma opraviti v časovni enoti, 

- kakovost proizvodov in storitev, 
- višino stroškov, ki lahko bremenijo proizvod ali storitev. 

b) Kakovost dela 

23. člen 
Merila za ugotavljanje kakovosti dela se oblikujejo po vseh 

sestavinah, ki opredeljujejo kakovost doseženih rezultatov 
dela, določenih v 18. členu tega družbenga dogovora, upošte- 
vaje naravo dela in pomen posameznih sestavin za rezultate 
dela na posameznih delih in nalogah ter časovne pogoje dela. 
Merila (normativi in standardi) se oblikujejo v skladu s spreje- 
timi cilji in politiko kakovosti dela v organizaciji združenega 
dela, upoštevaje naslednja izhodišča: 
- na delih in nalogah, na katerih se delovni rezultati lahko 

izražajo fizično (s količino, kakovostjo in gospodarnostjo) ali 
vrednostno, se delovni učinek ugotavlja na podlagi delovnih 
normativov in standardov; 

- na strokovnih in ustvarjalnih delih in nalogah v okviru 
delovnih programov je poudarek na ugotavljanju delovnega 
prispevka delavca k skupnemu rezultatu dela; delovni prispe- 
vek delavca na teh delih in nalogah se ugotavlja predvsem 
posredno prek povečanja dohodka, zniževanja proizvodnih in 
drugih stroškov ter uresničevanja, drugih planiranih ciljev in 
sicer po vnaprej določenih postopkih za ugotavljanje kakovo- 
sti rezultatov dela delavcev; 

- na administrativno-upravnih in administrativno-tehnič- 
nih delih in nalogah je strokovno opredeljen delovni program 
in uresničevanje nalog v organizacijski enoti ali delovni sku- 
pini k celovitemu uresničevanju ciljev organizacije združe- 
nega dela oziroma delovne skupnosti podlaga za ugotavljanje 
kakovosti dela posameznega delavca. Pri ugotavljanju delov- 
nega prispevka delavcev na teh delih in nalogah se upošteva 
kakovost rezultatov dela, ki se merijo posredno ali ocenjujejo 
po vnaprej določeni metodi, in zniževanje stroškov, ki so 
potrebni glede na planiran obseg stroškov organizacijske 
enote ali delovne skupine; 

- pri ugotavljanju delovnega prispevka na delih in nalogah 
poslovodnih in vodilnih delavcev se upoštevajo doseženi 
rezultati gospodarjenja in poslovanja ter samoupravna orga- 
niziranost dela in položaj organizacije združenega dela na 
trgu. 

24. člen 
Udeleženci družbenega dogovora se bomo zavzemali, da 

delavci v organizacijah združenega dela in v drugih oblikah 
dohodkovnega povezovanja sprejmejo standarde in norma- 
tive, ki so zasnovani na normalnih delovnih obremenitvah in 
opredeljeni tako, da je mogoče ugotavljati njihovo izpolnitev 
glede na zahtevnost in obseg dela, količino in kakovost dose- 
ženih rezultatov dela, učinkovitost pri uporabi delovnih sred- 
stev, prihranke pri delu in izrabo delovnega časa. 

2. Delitev sredstev za osebne dohodke na 
osnovi minulega dela 

25. člen 
Udfeieženci družbenega dogovora se bomo zavzemali, da 

delavci v organizacijah združenega dela določajo delež sred- 
stev za osebne dohodke na podlagi minulega dela v celotnih 
sredstvih za osebne dohodke glede na uspešnost upravljanja 
in gospodarjenja z družbenimi sredstvi, upoštevaje kazalnike 
iz 26. člena tega družbenega dogovora. 

26. člen 
Osnovni kazalnik za ugotavljanje uspešnosti upravljanja in 

gospodarjenja z družbenimi sredstvi v organizaciji združe- 
nega dela in za določanje sredstev za osebne dohodke iz 
minulega dela je akumulacija v primerjavi s povprečno upo- 
rabljenimi sredstvi, ob upoštevanju še naslednjih kazalcev: 
dohodek v primerjavi s povprečno uporabljenimi sredstvi, 
akumulacija v primerjavi s čistim dohodkom in drugih kazalni- 
kov, določenih z zakonom, s samoupravnim sporazumom 
dejavnosti ali s samoupravnim splošnim aktom organizacije 
združenega dela. 

Akumulacija glede na poprečno uporabljena sredstva se 
primerja s poprečno ustvarjeno akumulacijo glede na uporab- 
ljena poslovna sredstva v zadnjem ali več minulih letih. 

27. člen 
Udeleženci družbenega dogovora soglašamo, da se pri 

ustvarjanju večje ali manjše akumulacije glede na povprečno 
uporabljena sredstva v organizaciji združenega dela v primer- 
javi s poprečjem dejavnosti, upoštevaje tudi druge kazalnike 
opremljenosti dela, planira in obračunava večji ali manjši 
delež sredstev za osebne dohodke iz minulega dela v celotnih 
sredstvih za osebne dohodke glede na poprečje dejavnosti. 

S samoupravnim sporazumom dejavnosti se opredelijo 
merila za določanje deleža sredstev za osebne dohodke iz 
minulega dela v celotnih sredstvih za osebne dohodke glede 
na odstopanje kazalnikov akumulacije v primerjavi s 
poprečno uporabljenimi sredstvi v organizaciji združenega 
dela in drugih kazalnikov iz 26. člena tega družbenega dogo- 
vora od poprečja dejavnosti. 

28. člen 
V organizacijah združenega dela družbenih dejavnosti, v 

organizacijah združenega dela materialne proizvodnje poseb- 
nega družbenega pomena, ki ne ustvarjajo ustrezne akumula- 
cije, in v delovnih skupnostih, ki opravljajo dela za organiza- 
cije združenega dela, se delež sredstev za osebne dohodke iz 
minulega dela v celotnih sredstvih za osebne dohodke določa 
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na podlagi povprečnega deleža sredstev za osebne dohodke 
iz minulega dela v celotnih sredstvih za osebne dohodke 
organizacij združenega dela — uporabnikov njihovih storitev. 

Delež sredstev za osebne dohodke iz minulega dela v delov- 
nih skupnostih, ki opravljajo dela in naloge za druge organi- 
zacije in skupnosti ter organe družbenopolitičnih skupnosti, 
se določa na podlagi poprečnega deleža sredstev za osebne 
dohodke v celotnih sredstvih za osebne dohodke organizacij 
združenega dela s področja gospodarstva v ustrezni družbe- 
nopolitični skupnosti. 

29. člen 
Sredstva za osebne dohodke iz minulega dela se delijo 

glede na delavčev prispevek k skupnim rezultatom upravlja- 
nja in gospodarjenja z družbenimi sredstvi. Pri ugotavljanju 
individualnega prispevka delavca k skupnim rezultatom 
upravljanja in gospodarjenja se upošteva: 

- osebni dohodek delavca iz živega dela, 
- skupna delovna doba delavca, 
- osebni dohodek delavca, dosežen v letih, ko je prispeval 

k ustvarjanju akumulacije, 
- nadomestilo osebnega dohodka za inovacije, 
- absolutni in relativni obseg akumulacije v letih, ko je 

delavec delal. 

30. člen 
Del sredstev za osebne dohodke iz minulega dela, dosežen 

na podlagi inovacij, se deli tistim delavcem, ki so z inovaci- 
jami prispevali k razvoju tehnologije, organizacije dela, izbolj- 
šanju pogojev za delo in sistema planiranja ter s tem k 

. povečanju dohodka v skladu z osnovami in merili, določenimi 
v samoupravnih splošnih aktih. 

31. člen 
Udeleženci družbenega dogovora bomo uveljavljali, da se v 

samoupravnih splošnih aktih organizacij združenega dela 
določijo pogoji in način za priznavanje nadomestila na pod- 
lagi prispevka iz minulega dela delavcev, ki jim je opešala 
zmožnost za delo zaradi povečane intenzivnosti dela, ki jo 
terjajo naprave, tehnologija in organizacija dela, ali zaradi 
drugih delovnih pogojev, ki so bistveno vplivali, da je opešala 
njihova zmožnost za delo. Pri tem je potrebno v samouprav- 
nih splošnih aktih opredeliti primere, ko je opešana delovna 
zmožnost delavcev podlaga za priznavanje nadomestila, 
način ugotavljanja opešane delovne zmožnosti in vzrokov 
zanjo ter pogoje in merila za uveljavljanje nadomestila in za 
določanje njegove višine glede na tekoče rezultate dela 
delavca v primerjavi z rezultati dela, ki jih je dosegel v 
obdobju najmanj petih let pred nastankom takega stanja. 

32. člen 
Udeleženci družbenega dogovora bomo uveljavljali, da se v 

samoupravnih splošnih aktih organizacij združenega dela 
določijo primeri, pogoji in roki, ko ima delavec po prenehanju 
delovnega razmerja v organizaciji združenega dela pravico do 
osebnega dohodka iz minulega dela na podlagi rezultatov 
gospodarjenja z investicijskimi sredstvi, h katerim je pri- 
speval. 

Pravica delavca do tega dela osebnega dohodka iz minu- 
lega dela traja toliko časa, dokler se v organizaciji združenega 
dela ugotavlja povečan dohodek iz investicij oziroma dokler 
traja udeležba v skupnem dohodku, in sicer v sorazmerju 
njegovih osebnih dohodkov do celotnega obsega sredstev za 
osebne dohodke v letih, ko je bila ustvarjena akumulacija za 
te naložbe. 

3. Nadomestila za rezultate inovacij 

33. člen 
Udeleženci družbenega dogovora se bomo zavzemali za 

spodbujanje ustvarjalnosti delavcev kot osnove za uspešno 
delo in gospodarjenje z družbenimi sredstvi. Pri tem bomo 
uveljavljali, da se v samoupravnih splošnih aktih organizacij 
združenega dela opredelijo merila za ugotavljanje delovnega 
prispevka delavca na podlagi inovacij, in zagotovili strokovne 
podiage za enotnejšo ureditev vrednotenja inovacij ter prak- 

tično uveljavitev zakonskih določb in družbenih usmeritev v 
samoupravnih splošnih aktih organizacij združenega dela. 

Gospodarska zbornica bo skupno s splošnimi združenji 
pomagala organizacijam združenega dela pri strokovnem 
opredeljevanju posameznih inovacijskih dosežkov in razvoju 
inovacijske dejavnosti. 

34. člen 
Udeleženci družbenega dogovora bomo uveljavljali: 
- da se v periodičnih obračunih in v zaključnem računu 

posebej prikaže povečanje dohodka iz inovacij in nadomestila 
avtorjem inovacijskih dosežkov; 

- da se v letnem obračunu osebnega dohodka delavca 
posebej izkaže tisti del osebnega dohodka, ki je rezultat 
povečanja dohodka, doseženega z inovacijami; 

- da se v poslovnem poročilu organizacije združenega 
dela primerjajo inovacijski dosežki v okviru dejavnosti ozi- 
roma panoge. 

35. člen 
Udeleženci družbenega dogovora se bomo zavzemali, da se 

v samoupravnih splošnih aktih organizacij združenega dela v 
skladu s samoupravnimi sporazumi dejavnosti poleg nadome- 
stil za inovacije opredelijo tudi oblike moralnih priznanj ino- 
vatorjem in delavcem, ki so z lastnim znanjem pomembno 
prispevali k povečanju gospodarske in družbene koristi. 

4. Posebni pogoji dela, ki izhajajo iz 
razporeditve delovnega časa 

36. člen 
Posebni pogoji dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega 

časa in niso upoštevani pri ugotavljanju zahtevnosti del in 
nalog, so: 

- delo v izmenah, 
- delo v deljenem delovnem času, 
- nočno delo, 
- delo ob nedeljah in praznikih, 
- delo v podaljšanem delovnem času v skladu z zakonom. 
Skupne osnove in merila za ugotavljanje in vrednotenje 

posebnih pogojev dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega 
časa, se opredelijo v samoupravnih sporazumih dejavnosti, 
upoštevaje strokovne podlage in naslednje meje za povečanje 
osebnega dohodka na tej podlagi: 

- za nočno delo najmanj 30% tekočega osebnega do- 
hodka, 

- za delo ob nedeljah in praznikih največ 50% poprečnega 
osebnega dohodka, ki ga je delavec dosegel v tekočem ob- 
dobju, 

- za delo v podaljšanem delovnem času največ 50% teko- 
čega osebnega dohodka. 

5. Nadomestila osebnega dohodka 

37. člen 
Skupne osnove in merila za določanje nadomestil oseb- 

nega dohodka za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali 
poškodbe, rednega letnega dopusta, izrednega dopusta, izo- 
braževanja in strokovnega izpopolnjevanja, udeležbe v mla- 
dinskih delovnih akcijah, opravljanja javnih in samoupravnih 
funkcij, opravljanja nalog splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite in drugih z zakonom in samoupravnimi 
splošnimi akti opredeljenih odsotnosti z dela, se določijo v 
samoupravnih sporazumih dejavnosti skladno z določili zako- 
nov, družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov, ki 
urejajo vprašanja nadomestil za posamezne primere odsotno- 
sti z dela. 

38. člen 
Udeleženci družbenega dogovora se bomo zavzemali, da se 

v samoupravnih splošnih aktih organizacij združenega dela o 
osnovah in merilih za delitev sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo opredelijo primeri in pogoji, ko je delavec 
upravičen do nadomestila osebnega dohodka za čas odsot- 
nosti z dela, ter osnove in višina nadomestil, upoštevaje 
naslednja načela: 
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- da se kot osnova za nadomestilo jemlje poprečni osebni 
dohodek, ki ga je delavec dosegel po vseh osnovah in merilih 
za delitev sredstev za osebne dohodke v določenem prete- 
klem obdobju; 

- da nadomestilo osebnega dohodka za čas odsotnosti z 
dela zaradi bolezni ali poškodbe izven dela do 30 dni lahko 
znaša največ do 90% osnove; 

- da nadomestilo osebnega dohodka v nobenem primeru 
odsotnosti z dela ne more biti višje od osebnega dohodka, ki 
bi ga delavec dobil, če bi delal in dosegel svoj povprečni 
delovni učinek, ki ga je dosegal v določenem preteklem ob- 
dobju. 

6. Najnižji osebni dohodek v organizaciji 
združenega dela 

39. člen 
Na osnovi doseženih rezultatov dela, gospodarjenja in 

poslovanja delavci v posamezni organizaciji združenega dela 
določijo najnižji osebni dohodek, s katerim se zagotavlja 
realno ekonomsko vrednotenje dela najnižje stopnje zahtev- 
nosti v organizaciji združenega dela za poln delovni čas in 
normalne rezultate dela, upoštevaje razmerje do družbeno 
dogovorjene ravni osebnega dohodka za enostavno delo iz 9. 
člena tega družbenega dogovora. 

7. Zajamčeni osebni dohodek 

40. člen 
Zajamčeni osebni dohodek, ki zagotavlja materialno in 

socialno varnost delavca v organizaciji združenega dela, ki 
posluje z izgubo, se določa in izplačuje v skladu z zakonom. S 
samoupravnim sporazumom o združitvi v delovno organiza- 
cijo pa lahko delavci določijo višjo raven zajamčenega oseb- 
nega dohodka, če za ta riamen zagotovijo potrebna sredstva. 
Prav tako lahko zagotovijo višjo raven zajamčenega osebnega 
dohodka udeleženci v sanaciji, če v ta namen zagotovijo 
potrebna sredstva. 

8. Osebni dohodek pripravnikov in nagrade 
udeiežencem usmerjenega izobraževanja na 
proizvodnem deiu in delovni praksi 

41. člen 
Udeleženci družbenega dogovora soglašamo, da znaša 

akontacija osebnega dohodka pripravnika v osnovi 70% akon- 
tacije osebnega dohodka, ki je predvidena za pričakovano 
opravljanje de! in nalog, za katere se pripravnik usposablja. 

Akontacija osebnega dohodka pripravnika se lahko poveča 
oziroma zmanjša zaradi: 

- ugotovljene povečane skupne uspešnosti deia temeljne 
organizacije po osnovah in merilih, ki veljajo za ostale delavce 
v sistemu delitve po deiu; 

- dodatkov za posebne pogoje deia po samoupravnem 
splošnem aktu, če pripravnik opravlja dela in naloge v takih 
pogojih; 
- delovnega prispevka pripravnika, ugotovljenega po osno- 

vah in merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti pripravnika. 

42. člen 
Udeleženci družbenega dogovora soglašamo, da se pre- 

jemki udeležencev usmerjenega izobraževanja na proizvod- 
nem delu in delovni praksi določijo v samoupravnem sploš- 
nem aktu organizacije združenega dela skladno s samouprav- 
nim sporazumom dejavnosti v odvisnosti od povprečnega 
osebnega dohodka za dela in naloge, ki jih opravlja, ter od 
uspešnosti udeležencev usmerjenega izobraževanja na proiz- 
vodnem delu oziroma delovni praksi. 

9. Izhodišča za oblikovnje in delitev sredstev za 
skupno porabo 

43. člen 
Udeleženci družbenega dogovora soglašamo, da se v 

samoupravnih sporazumih dejavnosti in v samoupravnih 

splošnih aktih organizacij združenega dela določijo osnove in 
merila za oblikovanje in delitev sredstev za naslednje namene 
skupne porabe: 

- regres za letni dopust, 
- solidarnostne pomoči, 
- priznanja ob delovnih jubilejih, 
- nagrade ob upokojitvi, 
- izobraževanje delavcev, 
- rekreacija delavcev, 
- kulturno življenje delavcev, 
- preventivno zdravstveno varstvo delavcev in 
- druge namene. 
Udeleženci družbenega dogovora se bomo zavzemali, da se 

v primerih, ko doseženi rezultati dela ne omogočajo dosega- 
nja pianirnega obsega sredstev za namene skupne porabe iz 
prejšnjega odstavka, ta zmanjšana sredstva namenijo predv- 
sem za solidarnostne pomoči in regresiranje letnega oddiha. 

44. člen 
Udeleženci družbenega dogovora soglašamo: 
- da delavci v materialni proizvodnji lahko oblikujejo sred- 

stva za regresiranje dopusta na delavca v višini do 60% 
poprečnega mesečnega čistega osebnega dohodka delavcev 
v gospodarstvu SR Slovenije iz preteklega leta, 

- delavci v družbenih dejavnostih in delovnih skupnostih 
lahko oblikujejo sredstva za regresiranje letnega dopusta na 
delavca v višini, ki ne more presegati poprečja sredstev, 
izplačanih za regresiranje letnega dopusta na delavca v orga- 
nizacijah združenega dela - uporabnikih njihovih storitev, 

- da se sredstva za regresiranje letnega dopusta uporab- 
ljajo za organizirano ietovanje v počitniških domovih ali za 
neposredna izplačila delavcem, 

- da se sredstva za regresiranje letnega dopusta delijo na 
delavca v odvisnosti od dohodka na družinskega člana in 
drugih pogojev, določenih v samoupravnih splošnih aktih. 

IV. POVRAČILA DOLOČENIH STROŠKOV, KI JIH 
IMAJO DELAVCI PRI DELU OZIROMA V ZVEZI Z 
DELOM 

45. člen 
S tem družbenim dogovorom udeleženci opredeljujemo 
skupne osnove in merila za določanje povračil: 

- potnih stroškov na službenem potovanju, 
- stroškov za prevoz na delo in z dela, 
- povečanih stroškov zaradi ločenega življenja, 
- povečanih stroškov za delo na terenu, 
- selitvenih stroškov in 
- stroškov za prehrano med delom 

1. Povračilo potnih stroškov na službenem 
potovanju 

45. čien 
Povračilo potnih stroškov na službenem potovanju obsega: 
- dnevnico kot povračilo stroškov prehrane in prenočišča 

ali samo stroškov prehrane, 
- povračilo prevoznih stroškov. 

47. člen 
Dnevnica za službeno potovanje v Jugoslaviji je povračilo 

stroškov za prehrano in prenočišče, ki jih je imel delavec na 
službenem potovanju. 

Udeleženci družbenega dogovora soglašamo, da se stroški 
za prehrano in prenočišče delavcu povrnejo v znesku, določe- 
nem na podlagi povprečno ugotovljenih stroškov, ki jih 
spremlja in redno objavlja Zavod SR Slovenije za statistiko. 

Delavec je upravičen do cele dnevnice, če traja službeno 
potovanje več kot 12 ur in če preloži račun za prenočevanje. 

Če delavec ne predloži računa za prenočevanje, lahko 
znaša dnevnica največ 65% cele dnevnice. 

Dnevnica za službeno potovanje, ki traja nad 8 do 12 ur, 
znaša 25% cele dnevnice. Dnevnica za službeno potovanje, ki 
traja nad 6 do 8 ur, če delavec odide na potovanje najmanj 2 
uri pred začetkom ali se vrne s potovanja najmanj 2 uri po 
koncu rednega delovnega časa, pa znaša 15% cele dnevnice. 
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48. člen 
Dnevnipa za službeno potovanje v tujino kot povračilo stro- 

škov prehrane in prenočišča ne more presegati zneska, dolo- 
čenega z uredbo o izdatkih za službeno potovanje v tujino, ki 
se priznavajo delavcem zveznih upravnih organov in organi- 
zacij. j 

Delavec je upravičen do dnevnice za službeno potovanje v 
tujino za čas od prehoda državne meje pri odhodu do pre- 
hoda državne meje pri vrnitvi. 

2a določanje višine dnevnice za službeno potovanje v 
tujino, ki traja nad 12 ur, se uporabljajo določbe tretjega in 
četrtegta odstavka 47. člena tega družbenega dogovora. 

Dnevnica za službeno potovanje v tujino, ki traja do 12 ur, 
znaša 25% cele dnevnice. 

49. člen 
Za prevoz na službenem potovanju se v potnem nalogu 

doioči prevozno sredstvo, katerega uporaba je najbolj raci- 
onalna za izvršitev del in nalog na službenem potovanju. 

Delavcu se povrnejo prevozni stroški za službeno potovanje 
v višini stroškov za prevoz s prevoznim sredstvom, določenim 
v potnem nalogu, na podlagi predložene vozovnice ali računa. 

Kadar je v potnem nalogu določeno, da delavec uporabi za 
prevoz iastno motorno vozilo, se mu povrnejo stroški za 
prevoženi kilometer v pavšalnem znesku v višini povprečnih 
stroškov za avtomobil srednjega razreda, ki jih po veljavni 
metodologiji ugotavlja Republiški komite za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve. 

50. člen 
Udeleženci družbenega dogovora soglašamo, da delavci v 

samoupravnih splošnih aktih določijo pogoje, ob katerih ima 
delavec pravico do povračila potnih stroškov (dnevnice in 
povračila prevoznih stroškov ali smo povračila prevoznih stro- 
škov) za potovanje v zvezi z izobraževanjem in strokovnim 
izpopolnjevanjem, za občasno potovanje k svoji družini, če 
dela in prebiva v drugem kraju, za potovanje delavca in 
njegovih družinskih članov ob preselitvi v drug kraj in 
podobne primere. 

2. Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela 

51. člen 
Delavcu se povrnejo stroški za prevoz na delo in z dela v 

višini do 90%,cene prevoza z javnim prevoznim sredstvom. 
Delavci v samoupravnih splošnih aktih podrobneje določijo 

pogoje in višino povračila stroškov za prevoz na delo in z dela. 
Za primere, ko ni možen prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi, 
določijo pogoje in višino povračila stroškov za prevoz z oseb- 
nimi prevoznimi sredstvi. 

Udeleženci družbenega dogovora se bomo zavzemali, da 
orgnizacije združenega dela namesto povračila stroškov 
zagotovijo delavcem prevoz na delo in z dela z neposrednimi 
dogovori z organizacijami združenega dela, ki opravljajo pre- 
voz potnikov. 

3. Povračilo stroškov za ločeno življenje 

52. člen 
Osnova za povračilo stroškov za ločeno življenje so pove- 

čani stroški za stanovanje in prehrano,, ki jih ima delavec, ki je 
napoten na delo v drug kraj in zaradi tega živi ločeno od 
družine. 

Povračilo stroškov za stanovanje zaradi ločenega življenja 
naj mesečno ne presega 13% povprečnih stroškov za preno- 
čišče v hotelu B kategorije za 30 prenočevanj. 

Če delavci določijo povračilo stroškov za prehrano zaradi 
ločenega življenja v pavšalnem znesku, naj ta ne presega 17% 
povprečne dnevnice za 30 dni 

Delavci v samoupravnih splošnih aktih podrobneje oprede- 
lijo primere in pogoje, ko ima delavec pravico do povračila 
stroškov za ločeno življenje, in merila za določanje višine tega 
povračila. 

4. Povračilo stroškov za delo na terenu 

53. člen 
Osnova za povračilo stroškov za delo na terenu so povečani 

stroški, ki jih ima delavec v času, ko dela in biva na terenu 
zunaj kraja sedeža temeljne organizacije in svojega stalnega 
ali začasnega prebivališča. To povračilo pripada delavcu, če 
sta na terenu organizirana prehrana in prenočišče. V nasprot- 
nem primeru pa ima delavec pravico do dnevnice. 

Udeleženci družbenega dogovora soglašamo, da se 
delavcu, ki dela na terenu, povrnejo stroški za organizirano 
prenočišče v dejanski višini, stroški za organizirano prehrano 
pa v določenem znesku od dejanske višine teh stroškov. 

Dejansko višino stroškov za prenočišče in prehrano ugotav- 
ljajo delavci v temeljni organizaciji na podlagi stroškov, ki jih 
ima temeljna organizacija, ko za delavce na terenu organizira 
prehrano in prenočišče. 

54. člen 
Udeleženci bomo zagotovili, da bodo podatki o povprečnih 

stroških za prehrano in prenočevanje, ki jih spremlja Zavod 
SR Slovenije za statistiko, ter podatki o povprečnih stroških 
za prevoženi kilometer, ki jih izračunava Republiški komite za 
tržišče in splošne gospodarske zadeve, objavljeni v Uradnem 
listu SR Slovenije, glasilu Zveze sindikatov SR Slovenije in 
Gospodarskem vestniku najkasneje 25 dni po preteku vsa- 
kega četrtletja. 

5. Povračilo selitvenih stroškov 
55. čien 

Selitveni stroški so stroški za demontažo, pakiranje, prevoz 
in ponovno montažo pohištva ter stroški za prevoz, hrano in 
nastanitev delavca in njegovih družinskih članov med seli- 
tvijo. 

Delavci v samoupravnem splošnem aktu določijo primere in 
pogoje, ko se delavcu zaradi potreb temeljne organizacije 
prizna povračilo selitvenih stroškov. 

Povračilo selitvenih stroškov se prizna v višini dejanskih 
stroškov po predloženem računu. 

6. Povračilo stroškov (regres) za prehrano med 
delom 

56. člen 
Udeleženci družbenega dogovora se bomo zavzemali, da 

delavci v samoupravnih splošnih aktih podrobneje opredelijo 
pogoje in način regresiranja prehrane med delom. 

Regres za prehrano med delom lahko znaša mesečno na 
delavca do 15% poprečnega mesečnega čistega osebnega 
dohodka delavcev v organizaciji združenega dela iz prete- 
klega leta. 

Regres za prehrano med delom pripada delavcu za dneve, 
ko je na delu in ne prejema drugih povračil za stroške pre- 
hrane. 

V. KONČNE DOLOČBE 
57. člen 

Udeleženci družbenega dogovora bomo zagotovili, da bo 
informacijski sistem prilagojen tako, da bodo udeležencem 
tega dogovora in delavcem v organizacijah združenega dela 
dostopni dogovorjeni podatki ii. osnovni kazalniki rezultatov 
gospodarjenja. Udeleženci samoupravnega sporazuma dejav- 
nosti določijo način in postopek zbiranja podatkov za izračun 
v samoupravnem sporazumu dejavnosti opredeljenih ka- 

Udeleženci družbenega dogovora soglašamo, da se za 
uresničevanje določil tega družbenega dogovora kot metodo- 
loški pripomoček uporabljajo strokovne podlage. 

Metodologija za ugotavljanje družbeno dogovorjene ravni 
osebnega dohodka za enoto enostavnega dela je priloga tega 
družbenega dogovora. 

59. člen 
Za spremljanje izvajanja tega družbenega dogovora obliku- 

jemo udeleženci odbor udeležencev družbenega dogovora. 
Vsak udeleženec imenuje v odbor po 3 delegate. 
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Odbor ima sedež pri Bepubliškem svetu Zveze sindikatov 
Slovenije v Ljubljani, Dalmatinova 4. 

60. člen 
Odbor udeležencev družbenega dogovora spremlja in 

usmerja izvajanja tega družbenega dogovora. 
Odbor lahko predlaga udeležencem družbenega dogovora, 

da sprejmejo letne usmeritve in naloge za uresničevanje tega 
družbenega dogovora. 

61. člen 
Odbor udeležencev družbenega dogovora sodeluje z 

odbori udeležencev samoupravnih sporazumov dejavnosti pri 
usklajevanju samoupravnih sporazumov dejavnosti z določili 
tega družbenega dogovora. 

62. člen 
Ta družbeni dogovor je sklenjen, ko ga sprejmejo organi 

udeležencev in podpišejo njihovi pooblaščeni predstavniki. 

63. člen 
Ta družbeni dogovor začne veljati osmi dan po objavi v 

Uradnem listu SR Slovenije. Z dnem uveljavitve tega družbe- 
nega dogovora prenehata veljati družbeni dogovor o skupnih 
osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo (Uradni list SRS, št. 1/81) in 
družbeni dogovor o skupnih osnovah za urejanje določenih 
stroškov (Uradni list SRS, št. 14/82 in 25/83). 

Spremembe in dopolnitve tega družbenega dogovora se 
sprejmejo po enakem postopku, kot je bil sprejet družbeni 
dogovor. Predlog za spremembe in dopolnitve lahko da vsak 
udeleženec. Udeleženci bomo obravnavali tudi pobude orga- 
nizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij 
in skupnosti za morebitne spremembe in dopolnitve tega 
družbenega dogovora. 

OBRAZLOŽITEV 

Z Družbenim dogovorom o skupnih osnovah in merilih za 
samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi 
dohodka v SR Sloveniji (v nadaljevanju: republiški družbeni 
dogovor) uresničujejo njegovi udeleženci 2. člen družbenega 
dogovora o skupnih osnovah in merilih za samoupravno ure- 
janje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v Sociali- 
stični federativni republiki Jugoslaviji (v nadaljevanju: zvezni 
družbeni dogovor). Zvezni družbeni dogovor namreč obve- 
zuje skupščine republik in pokrajin, svete zveze sindikatov 
republik in pokrajin ter gospodarske zbornice republik in 
pokrajin, da v roku 6 mesecev po njegovi uveljavitvi sprejmejo 
republiške oziroma pokrajinske družbene dogovore, v katerih 
bodo natančneje razčlenili skupne osnove in merila, ki so 
navedena v njem. 

Glede na navedeno določilo zveznega družbenega dogo- 
vora, v SR Sloveniji nekoliko kasnimo s pripravo in spreje- 
mom republiškega družbenega dogovora. Vzrok je v tem, da 
smo že v letu 1980 sprejeli družbeni dogovor o skupnih 
osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo (Uradni list SRS, štev. 1/1981). Na 
njegovih usmeritvah smo kasneje izdelali strokovne podlage 
kot osnovo za oblikovanje celovitega sistema socialističnih 
samoupravnih odnosov na področju razporejanja dohodka, 
čistega dohodka in delitve sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo. Najpomembnejši del tega sistema so samou- 
pravni sporazumi dejavnosti, ki so udeležencem neposredna 
podlaga ža poenoteno in usklajeno oblikovanje njihovih 
samoupravnih splošnih aktov o delitvi po delu in rezultatih 
dela. Iz tega sledi, da oblikovanje novega republiškega druž- 
benega dogovora ni samo razdelava in konkretizacija meril in 
osnov iz zveznega družbenega dogovora, temveč vanj vgraju- 
jemo tudi že doslej sprejeta stališča sindikata (enota enostav- 
nega dela, osebni dohodki pripravnikov, nagrade za učence 
na proizvodnem delu in delovni praksi, nadomestila osebnih 
dohodkov itd.) ter sintetiziramo rešitve, do katerih smo se 
dokopali pri oblikovanju celovitega sistema delitve po delu in 
rezultatih dela v preteklih letih (izjemni dohodek, ugotavljanje 
zahtevnosti dela itd.) 

Z novim republiškim družbenim dogovorom določamo kon- 
kretnejše usmeritve za planiranje, pridobivanje in razporeja- 
nje čistega dohodka, skupna izhodišča za oblikovanje in 
delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo, nado- 
mestil osebnih dohodkov ter osnove za povračila stroškov, ki 
jih imajo delavci pri delu oziroma v zvezi z delom. Z vsebinsko 
tako oblikovanim dogovorom dajemo udeležencem samou- 
pravnim sporazumov dejavnosti tudi osnove in merila za ugo- 
tavljanje njihovih rezultatov dela in poslovanja, ki jih izkazu- 
jejo in primerjajo s skupnimi specifičnimi kazalniki gospodar-' 
ske uspešnosti z udeleženci, ki proizvajajo enake ali podobne 
proizvode. Indeksno ovrednotenje zahtevnosti tipičnih del in 
nalog in razmerje med njimi je podlaga za odpravo prevelikih 
razlik v ugotavljanju zahtevnosti enakih del in nalog. To sta 
najpomembnejši izhodišči za uresničevanje načela za enako 
delo vsaj približno enak osebni dohodek. Republiški družbeni 
dogovor postaja s tem podlaga za ustvarjanje pogojev za 
večjo ekonomsko in družbeno motiviranost ter odgovornost 

delavcev za povečanje produktivnosti dela, racionalnejšega 
gospodarjenja z družbenimi sredstvi, za krepitev materialne 
podlage dela ter za prilagajanje proizvodnje in storitev tržnim 
pogojem in družbenim potrebam in na tej osnovi za ustvarja- 
nje večjega dohodka in izboljšanje osebnega in družbenega 
standarda. 

Vsebinsko je republiški družbeni dogovor razdeljen na več 
poglavij, in sicer: pridobivanje dohodka, planiranje in razpo- 
rejanje dohodka in čistega dohodka, skupna izhodišča za 
oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke in skupno 
porabo in povračila določenih stroškov, ki jih imajo delavci pri 
delu oziroma v zvezi z delom. Značilnosti in posebnosti v 
posameznih poglavjih so: 

Pridobivanje dohodka, planiranje in razporejanje dohodka 
in čistega dohodka 

Eden temeljnih namenov tega družbenega dogovora je, da 
se zagotovijo enakopravnejši pogoji poslovanja in pridobiva- 
nja dohodka ter da se doseže temeljni cilj, to je, da se za 
enako količino in kakovost dela ter približno enake rezultate 
dela dosega približno enak bruto osebni dohodek na delavca 
in enaka akumulacija v primerjavi s povprečno uporabljenimi 
poslovnimi sredstvi. 

Za uresničevanje tega namena določa družbeni dogovor, 
da morajo udeleženci samoupravnih sporazumov dejavnosti 
opredeliti kazalnike poslovne uspešnosti ter njihove vrednosti 
primerjati v primerjalni skupini. Podlaga za oblikovanje meha- 
nizma za razporejanje čistega dohodka je podana v 12. členu 
republiškega dogovora. Določila tega člena terjajo vzpostavi- 
tev neposredne odvisnosti med rezultati poslovanja in obse- 
gom sredstev za osebne dohodke in skupno porabo. 

V poglavju o planiranju razporejanja čistega dohodka se 
pojavlja nov izraz, in sicer najnižji osebni dohodek na enoto 
enostavnega dela. To je predvsem planska osnova, s katerim 
delavci v temeljnih organizacijah vnaprej opredelijo višino 
osebnih dohodkov pri določenih rezultatih poslovanja. Naj- 
nižji osebni dohodki postanejo stvarni osebni dohodki le 
takrat, ko delavci TOZD uresničijo planirane rezultate dela in 
poslovanja. 

S tem dogovorom se dajejo tudi usmeritve za izenačevanje 
družbeno ekonomskega položaja delavcev v družbenih dejav- 
nostih ter v okviru samoupravnih interesnih skupnosti s polo- 
žajem delavcev v materialni proizvodnji. 

Ob tem pa se za samoupravne interesne skupnosti materi- 
alne proizvodnje pojavljajo nekateri problemi. Zato se bo 
treba v teku razprave opredeliti, ali naj se za te samoupravne 
interesne skupnosti opredelijo osnove in merila, po katerih 
delavci v organizacijah združenega dela razporejajo in delijo 
dohodek in čisti dohodek, upoštevaje izvajanje dogovorje- 
nega programa dela in gibanje osebnih dohodkov delavcev 
pri uporabnikih njihovih storitev. Ta usmeritev je potrebna z 
ozirom na to, da v teh dejavnostih pridobivanje dohodka 
omejujejo določene cene storitev na posameznih nivojih 
družbeno političnih skupnosti. 
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Težnje republiškega družbenega dogovora v tem poglavju 
so vzpostavitev takšnih razmerij v razporejanju ustvarjenega 
dohodka med tekočo porabo in akumulacijo, ki bodo zagotav- 
ljala obnavljanje in krepitev materialne osnove združenega 
dela. Sredstva za osebne dohodke in skupno porabo se obli- 
kujejo v odvisnosti od uspešnosti poslovanja, izraženo v 
dohodku kot rezultatu celotnega družbenega živega in minu- 
lega dela. Pri tem pa se mora upoštevati osnovno izhodišče, 
da se pri uspešnejšem poslovanju in pri doseganju večjega 
dohodka na delavca in na uporabljena sredstva lahko obliku- 
jejo višji osebni dohodki na delavca, ob tem, da se hkrati oblikuje tudi akumulacija na uporabljena sredstva. 

Ta dogovor naj bi skupaj s sistemskimi zakoni na področju 
planiranja zagotovil uresničevanje ciljev na področju družbe- 
nega razvoja in delitev novoustvarjene vrednosti. V ta namen 
bodo gospodarska gibanja v posameznem letu oziroma Plan- 
ske naloge, opredeljene v resoluciji o družbeno-ekonomski 
politiki in razvoju SR Slovenije za določeno leto podrobneje 
razdelana v samoupravnih sporazumih dejavnosti. 

Prisvajanje osebnega dohodka, ki ne izhaja iz dela in njego- 
vih rezultatov ali iz pravic iz dela in ni v skladu z načelom 
delitve po delu, je kršitev temeljnih vrednot samoupravne 
socialistične družbe. Zato se udeleženci dogovora zavzemajo 
za izločanje izjemnega dohodka iz dosega osebne potrošnje, 
za kar pa je potrebno analizirati pogoje gospodarjenja in 
opredeliti raven pogojev, nad katero nastaja izjemni dohodek. 
Usmeritev se bistveno razlikuje od opredelitev v zveznem 
dogovoru, ki določa, da se izjemni dohodek ugotavlja kot 
nadpovprečni dohodek ne glede na pogoje gospodarjenja. Ce 
v samoupravnih sporazumih dejavnosti ne bo opredeljen 
način ugotavljanja dohodka iz izjemnih ugodnosti, bodo 
delavci v organizacijah združenega dela morali uporabljati 
rešitve zveznega družbenega dogovora. 

Delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo 
V tem poglavju republiškega družbenega dogovora so vse- 

bovane usmeritve oziroma napotila za delitev osebnih dohod- 
kov na osnovi živega in minulega dela, skupne osnove za 
določanje posebnih nadomestil za rezultate s področja inova- 
cij racionalizacij in tehničnih izboljšav, vrednotenje posebnih 
pogojev dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa in se 
občasno pojavljajo, skupna izhodišča pri določanju nadome- 
stil osebnih dohodkov, za delitev sredstev skupne porabe ter 
za določanje osebnih dohodkov pripravnikov ter nagrade na 
proizvodnem delu in delovni praksi. Večina določil je iz seda- 
nje prakse že znana, zato ne potrebuje posebnih obrazložitev. 
Opozoriti je treba le na nekatere novitete in na razlike z 
zveznim družbenim dogovorom. 

Akumulacija je v republiškem družbenem dogovoru opre- 
deljena kot sredstva za razširitev materialne podlaga dela kot 
to določa zakon o združenem delu in vanjo niso vključene 
obresti tako kot je to opredeljeno v zveznem družbenem 
dogovoru. , _ . 

Določila republiškega družbenega dogovora o delitvi sred- 
stev za osebne dohodke se pri ugotavljanju zahtevnosti del in 
nalog nekoliko razlikujejo. Zvezni dogovor ima naslednje 
sestavine, ki določajo zahtevnost v našem pomenu besede: 

- zahtevnost dela 
- odgovornost 
- delovni pogoji. 

Z republiškim družbenim dogovorom pa določamo zahtev- 
nost na osnovi naslednjih sestavin: 

- usposobljenost za delo 
- odgovornost 
- umske in fizične obremenitve 
- vplivi okolja 
Skupen seštevek po enih in drugih sestavinah da isti rezul- 

tat. Zato ostaja republiški družbeni dogovor na že uveljavlje- 
nih osnovah in merilih. V nasprotnem primeru bi njihova 
sprememba terjala ustrezne spremembe v vseh že sprejetih 
samoupravnih sporazumih dejavnosti in njim. prilagojenih 
samoupravnih splošnih aktih temeljnih organizacij. To pa bi 
zahtevalo ogromno dodatnega dela, ki pa ne bi vsebinsko 
vplivalo na oblikovanje osebnih dohodkov. Poleg tega ugo- 
tavljamo, da so tudi na tako različnih sestavinah zahtevnosti 
možne primerjave relativnih zahtevnosti tipičnih del in nalog 
med Slovenijo in drugimi republikami in pokrajinama. 

V republiški družbeni dogovor je opredeljeno še najeno- 
stavnejše delo in enota enostavnega dela. Za najenostavnejšo 
delo smo opredelili raziglavanje bakelitnih oziroma plastičnih 
delov. S tem smo opredelili tudi mersko enoto za ugotavljanje 
zahtevnosti. Najenostavnejše delo je namreč kot merska 
enota - ena enota enostavnega dela. To pa je enota, s katero 
merimo zahtevnost vseh drugih del in nalog. Bolj sestavljeno 
delo od najbolj enostavnega ima torej v sebi več enot enostav- 
nega dela. Pomen merske enote enostavnega dela smo naka- 
zali že v poglavju o planiranju razporejanja čistega dohodka. 

Najnižji osebni dohodek, to je osebni dohodek, ki zagotav- 
lja delavcu minimalni življenjski standard in enostavno repro- 
dukcijo pri najbolj enostavnemu delu, bodo delavci lahko 
delili le tedaj, če bodo uresničili tudi planirane rezultate 
poslovanja in planirani dohodek. 

Enota enostavnega dela bo kot merilo izredno pomembno 
tudi za doslednejše uesničevanje načel o svodobni menjavi 
dela. 

Delitev sredstev za osebne dohodke na osnovi minulega 
dela ne potrebuje posebne obrazložitve, čeprav je zapisanih 
nekoliko več določil kot v prejšnjem republiškem dogovoru. 
Gre v bistvu za nekoliko širšo razdelavo določil zakona o 
razširjeni reprodukciji in minulem delu. 

Povračilo stroškov, ki jih imajo delavci pri delu oziroma v 
zvezi z delom 

Zaradi poenotenega urejanja delitev sredstev za osebne 
dohodke ter drugih prejemkov delavcev dogovor vsebuje tudi 
usmeritev za povračilo stroškov, ki so jih imeli delavci pri delu 
oziroma v zvezi z delom. V osnutku dogovora je predvideno, 
da se povračila teh stroškov urejajo na način, ki je bil sedaj 
določen z ustreznim družbenim dogovorom za to področje. 

Z družbenim dogovorom naj bi se urejala le povračila stro- 
škov, ki imajo značaj osebnih prejemkov; dnevnice za služ- 
bena potovanja, doma in v tujini, povračilo prevoznih stro- 
škov, povračilo stroškov za ločeno življenje, povračilo stro- 
škov za delo na terenu in izdatkov za prehrano delavcev med 
delom. Osnove za določanje višine povračil stroškov so v tem 
dogovoru opredeljene tako, da ne bo potrebno njihovo več- 
kratno spreminjanje oziroma posebno ugotavljanje s strani 
pooblaščenih organov oziroma organizacij, kar bo poenosta- 
vilo izvajanje družbenih usmeritev. Tudi sama metodologija 
za spremljanje gibanja stroškov naj bi se čimbolj poenosta- 
vila. 

Delavci v organizacijah združenega dela bodo usmeritve 
družbenega dogovora razdelali v svojih planskih in drugih 
samoupravnih splošnih aktih, prilagoditi pa bo potrebno tudi 
nekatere usmeritve samoupravnih sporazumov dejavnosti, 
predvsem pri določilih, ki govorijo o planiranju, pridobivanju 
in razporejanju dohodka. 
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PREDLOG ODLOKA 

o programu statističnih raziskovanj 

Socialistične republike Slovenije za 

odobje 1986-1990 (ESA-820) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 94. seji dne 
14. 11. 1985 določil besedilo: 
- PREDLOGA ODLOKA O PROGRAMU STATISTIČNIH 

RAZISKOVANJ SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA OBDOBJE 1986-1990, ki vam ga pošiljamo v obravnavo 
na podlagi prve alinee 215. člena, 266., 267. in 319. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Tomaž BANOVEC, direktor Zavoda SR Slovenije za 
statistiko, 

- Cene BAVEC, namestnik direktorja Zavoda SR Slove- 
nije za statistiko. 

Na podlagi 335. člena in 42. alinee prvega odstavka 342. 
člena ustave SR Slovenije, 16. člena zakona o družbenem 
sistemu informiranja, 44. alinee prvega razdelka 71. člena in 2. 
odstavka 254. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije je 
Skupščina SR Slovenije na sejah Zbora združenega dela in 
Zbora občin dne sprejela 

ODLOK 
o programu statističnih raziskovanj Socialistične 
republike Slovenije za obdobje 1986-1990 

S tem odlokom so določena statistična raziskovanja, ki se 
bodo izvajala v Socialistični republiki Sloveniji kot dopolnitev 

statističnim raziskovanjem pomembnim za vso državo, in sta- 
tistična raziskovanja pomembna za SR Slovenijo. V programu 

, so zajeta raziskovanja, ki se bodo izvajala v obdobju 
1986-1990 in v letu 1986. Program statističnih raziskovanj je 
sestavni del tega odloka. 

II. 
Za izvajanje raziskovanj, navedenih v programu, so nosil- 

cem zagotovljena finančna sredstva v proračunu SR Slovenije 
v skladu s številom (obsegom) stat. raziskovanj, ki se bodo 
izvajala v posameznem letu. * 

III. 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SR Slovenije. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

Pravno podlago Programa statističnih raziskovanj SR Slo- 
venije predstavlja 16. člen Zakona o družbenem sistemu infor- 
miranja (Ur. list SRS, št. 10/83). Sprejme ga Skupščina SR 
Slovenije z odlokom. Z njegovim sprejetjem pa je dana pravna 
podlaga za zbiranje in zajemanje statističnih podatkov. 

V letošnjem letu je v SR Sloveniji prvič predložen srednje- 
ročni program statističnih raziskovanj, in sicer za obdobje od 
1986 do 1990 leta S tem so upoštevane pripombe Skupščine 
SR Slovenije, ki so bile postavljene ob dosedanjem sprejema- 
nju letnih programov statističnih raziskovanj v SR Sloveniji in 
so se nanašale predvsem na potrebnost in racionalnost 
takšne periodike sprejemanja. Hkrati pa se je s tem SR Slove- 
nija uskladila na področju programiranja statističnih razisko- 
vanj s SFR Jugoslavijo in njeno periodiko sprejemanja pro- 
gramov statističnih raziskovanj, ki imajo pomen za vso 
državo. Slednje je še toliko bolj pomembno ob dejstvu, da 
izvajanje programa statističnih raziskovanj, ki imajo pomen za 
vso državo predstavlja skoraj 80% dela Zavoda SRS za stati- 
stiko. Prav zaradi tega je bil, skupaj s srednjeročnim Progra- 
mom statističnih raziskovanj SR Slovenije, posredovan v 
mnenje in razpravo vsem informacijskim službam, skupnega 
pomena v republiki, kakor tudi ostalim večjim informacijskim 
službam v SR Sloveniji, predlog Programa statističnih razi- 
skovanj, ki imajo pomen za vso državo za obdobje od 1986 do 
1990 leta. Poleg njih je oba programa obravnavalo tudi 22 
sosvetov, ki so ustanovljeni pri Zavodu SRS za statistiko in v 
okviru katerih deluje okoli 350 članov med katerim so: repu- 
bliški upravni organi in upravne organizacije, znanstveno 
raziskovalne organizacije, OZD, Gospodarska zbornica Slove- 
nije, Narodna banka Slovenije, Služba družbenega knjigovod- 

stva Slovenije in drugi. 
Predloženi program se bo uporabljal, kot je bilo že nave- 

deno, za celotno obdobje od 1986 do 1990 leta. Z letnimi 
odloki (razen za leto 1986) pa bi se v tem obdobju, če bo to 
potrebno, sprejemala samo nova statistična raziskovanja ozi- 
roma spremembe in dopolnitve že obstoječih. S programom 
se določajo statistična raziskovanja, na podlagi katerih se 
zbirajo podatki, ki so pomembni za subjekte družbenega 
sistema informiranja in ki se ne zbirajo po Programu statistič- 
nih raziskovanj, pomembnih za vso državo. Če hoče SR Slove- 
nija dopolniti oziroma razširiti izbor podatkov in prikazanih 
dejstev iz Programa statističnih raziskovanj, ki imajo pomen 

■ za vso državo, mora sprejeti svoj odlok o programu statistič- 
nih raziskovanj. Pri tem je potrebno zagotoviti vsebinsko, 
časovno in prostorsko enotnost obeh programov. Program 

■statističnih raziskovanj SR Slovenije za obdobje 1986-1990 
vsebuje 53 raziskovanj. Med njimi so statistična raziskovanja, 
ki so republiška, poleg njih pa tudi statistična raziskovanja, ki 
predstavljajo dopolnitve oziroma razširitve statističnih razi- 
skovanj, ki imajo pomen za vso državo, kar je označeno pri 
posameznih statističnih raziskovanjih. Prednost srednjeroč- 
nega programa je tudi v tem, da vsebuje vsa, v tem trenutku 
znana in predvidena, statistična raziskovanja, ki se bodo, 
poleg zveznih, izvajala v SR Sloveniji v obdobju 1986-1990 in 
potrebujejo pravno osnovo. Zaradi daljše periodike pri izvaja- 
nju posameznih statističnih raziskovanj (npr. dveletne, tri- 
letne) te možnosti na podlagi dosedanje prakse letnega pro- 
gramiranja ni bilo. Vendar pa to ne pomeni, da bodo ta 
statistična raziskovanja edina, ki se bodo v obdobju od 1986 
do 1990 leta izvajala v SR Sloveniji. Zaradi dinamičnosti 
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družbenopolitičnih in gospodarskih tokov v sedanjem 
obdobju in obdobju, ki je pred nami, ostaja osnovno načelo 
predloženega srednjeročnega programa načelo odprtosti, i o 
pomeni, da ostaja možnost njegovega spreminjanja in dopol- 
njevanja z letnimi programi statističnih raziskovanj. S tem je 
tudi zadovoljeno pripombi, ki je bila dana v predhodni obrav- 
navi srednjeročnega programa, da z njim niso zajeta vsa 
statistična raziskovanja pomembna za SR Slovenijo. Dejstvo 
je, da v tem trenutku niti ni mogoče predvideti, katera stati- 
stična raziskovanja bo v naslednjem srednjeročnem obdobju 
potrebno izvajati poleg predloženih, oziroma katerih ne bo 
več potrebno izvajati. Zato predloženi srednjeročni program 
vsebuje samo tista statistična raziskovanja (tista, ki so repu- 
bliškega pomena in tista, ki predstavljajo dopolnitev statistič- 
nih raziskovanj, ki imajo pomen za vso državo), za katera je 
bilo ocenjeno, da so v tem trenutku potrebna in nujna. Enako 
velja tudi za metodološke naloge, ki so vključene v predloženi 
srednjeročni program. Tudi na tem področju je predvidenih in 
načrtovanih veliko več nalog, vendar vse ne bodo mogle biti 
uresničene v naslednjem srednjeročnem obdobju. Zato so v 
srednjeročnem programu vključene samo tiste metodološke 
naloge, ki so bile ocenjene kot prioritetne za naslednje sred- 
njeročno obdobje. Pri uvajanju morebitnih novih statističnih 
raziskovanj oziroma dopolnjevanju že obstoječih z letnimi 
programi statističnih raziskovanj SR Slovenije, bo seveda 
potrebno upoštevati tudi obseg stroškov, povezanih s takšno 
spremembo srednjeročnega programa. Ocena stroškov na 
Zavodu SRS za statistiko obstaja v obliki elaborata, ki obsega 
35 strani, prikazuje pa stroške po posameznih tekočih stati- 
stičnih raziskovanjih. Ta ocena pa bo dodatno izboljšana s 
pomočjo, predvidoma v letošnjem letu dokončanega, modela 
računalniško zasnovanega spremljanja vseh potroškov v zvezi 
s celotnim delom zavoda. 

S tem bo ob spremembah in dopolnitvah programa stati- 
stičnih raziskovanj, za vsako na novo predlagano statistično 
raziskovanje oziroma dopolnitev že obstoječega, možno oce- 
niti poleg družbene tudi ekonomsko upravičenost takega 
predloga. Seveda pa bo potrebno pri načrtovanju novih stati- 
stičnih raziskovanj v SR Sloveniji dosledno upoštevati in 
spoštovati tudi dolžnost subjektov družbenega sistema infor- 

. miranja, katere vsebina je v spoštovanju in izvajanju temeljnih 
načel družbenega sistema informiranja, da bi se izognili nera- 
cionalnostim in podvajanju na tem področju. Menimo, da bo 
takšno oceno in preverjanje upravičenosti in racionalnosti 
uvajanja novih statističnih raziskovanj in dopolnjevanja že 
obstoječih, omogočil ravno predlagani način programiranja 
statističnih raziskovanj, to je: srednjeročno programiranje m 
po potrebi letno spreminjanje tega programa. S tem bo omo- 
gočeno, da bo razprava tekla le o spremembah m dopolni- 
tvah, ne pa vedno znova v celotnem programu, katerega jedro 
ostaja nespremenjeno. 

Ko govorimo o vsebini predloženega srednjeročnega Pro~ 
grama statističnih raziskovanj v SR Sloveniji, je potrebno 
opozoriti tudi na razlikovanje med njim in programi dela 
posameznih organov in organizacij oziroma informacijskih 
služb, ki prav tako vsebujejo nekatera pomembna raziskova- 
nja, s katerimi se tudi zbirajo podatki in z njimi povezane 
metodološke naloge Prav zato tudi ni nobenega razloga, da 
bi jih vključevali v program statističnih raziskovanj, še pose- 
bej ker 2. odstavek 18. člena Zakona o družbenem sistemu 
informiranja določa, da morajo metodologije za zajemanje in 
zbiranje podatkov omogočiti statistično posploševanje in 
izkazovanje zbirnih podatkov ter zagotavljati usklajenost baz 
podatkov v skladu s 16. členom tega zakona, ki govori ravno o 
programih statističnih raziskovanj. 

Predloženi srednjeročni Program statističnih raziskovanj v 
SR Sloveniji torej ne predstavlja zajetja vseh statističnih in 
drugih raziskovanj, ki so pomembna za SR Slovenijo. Vsebuje 
samo statistična raziskovanja. Če le tem dodamo še razisko- 
vanja iz programov dela drugih informacijskih služb in tista, Ki 
se v SR Sloveniji izvajajo na podlagi programa statističnih 
raziskovanj, ki imajo pomen za vso državo, pa lahko govorimo 
o celoti raziskovanj, ki imajo pomen za SR Slovenijo kot 
republiko. Seveda s tekočim usklajevanjem, s potrebnimi 
spremembami in dopolnitvami. Ta potreba se bo pojavila že 
ob sprejetju odloka o novi metodologiji in navodil za uporabo 
enotne metodologije na področju planiranja. 

S sprejetjem odloka o programu statističnih raziskovanj v 

SR Sloveniji, pridobi Zavod SR Slovenije za statistiko, kot 
upravna organizacija, pristojna za izvajanje statističnih razi- 
skovanj, pravno podlago za svoje delo. Hkrati pridobijo 
pravno podlago tudi organi in organizacije, ki so kot nosilci 
pooblaščeni za izvajanje raziskovanj, ki so kot statistična, 
ravno zaradi tega, vključena v program, in v njem kot taka 
posebej označena z navedbo izvajalca v koloni dva programa: 

Odlok o programu statističnih raziskovanj predstavlja tudi 
podlago za zagotovitev finančnih sredstev, potrebnih za 
izvedbo programa v posameznih letih prihodnjega srednje- 
ročnega obdobja, za raziskovanja izven programa pa naj bi se 
sredstva zagotovila s svobodno menjavo dela. 

II. 

UTEMELJITEV RAZISKOVANJ PO 
POSAMEZNIH PODROČJIH 

Statistika samoupravljanja 
Zavod SR Slovenije za statistiko zbira od leta 1975 dalje z 

letnim statističnim raz,skovanjem podatke o samoprispevkih, 
ki se uvajajo na območju SR Slovenije praviloma na ravni 
krajevnih skupnosti in manjših območij (delov krajevne skup- 
nosti). Raziskovanje je bilo uvedeno na pobudo RK SZDL 
Slovenije. 

Podatki se zbirajo za vsak samoprispevek, ki je bil uveden v 
opazovanem obdobju na območju, po datumu, obdobju, 
namenu uvedbe, po vsoti in porabi zbranih sredstev. 

Poročilo izpolnjujejo skupščine občin za vse vrste samopri- 
spevkov, deloma pa organizirajo izpolnjevanje poročil po 
krajevnih skupnostih za območja krajevnih skupnosti in 
manjša območja. 

Po mnenju članov sosveta za statistiko samoupravljanja 
(RK SZDL Slovenije, Gospodarska zbornica, RSPUP, Pravna 
fakulteta, Jugoslovanski center za teorijo in prakso samou- 
pravljanja itd.) so podatki o samoprispevkih pomembni, saj 
samoprispevek zaradi situacije zadnjih let postaja skoraj edini 
vir dohodka za urejanje območja krajevnih skupnosti (zap. št. 
1) 

Statistika cen 
V okviru raziskovalnega projekta »Življenjski stroški«, kate- 

rega nosilec je Inštitut za ekonomska raziskovanja pri Eko- 
nomski fakulteti v Ljubljani, je bil izdelan predlog metodolo- 
gije za izračunavanje normalnih in minimalnih življenjskih 
stroškov različnih kategorij potrošnikov, ki je bil v letu 1984 še 
v fazi preverjanja, za leto 1985 pa je predviden začetek red- 

' nega izračunavanja življenjskih stroškov po košaricah. 
Za izračunavanje življenjskih stroškov po košaricah pa je po 

novi metodologiji treba zajeti cene za približno še enkrat 
toliko predmetov in storitev, kot jih zdaj spremljamo z rednimi 
statističnimi raziskovanji s področja cen. Zato bo moral zavod 
dopolniti listo predmetov in storitev za spremljanje cen na 
drobno za te potrebe. 

Zato se bo povečal obseg dela opazovalcev cen na terenu in 
tudi obseg dela na zavodu (kontrola, zajemanje in obdelava 
podatkov), zap. št. 2). 

Gradbena in stanovanjska statistika 
Ker poskusno polletno raziskovanje Analitični indeks stro- 

škov graditve stanovanj (GRADB-51) še ni redno raziskovanje, 
pomembno za vso državo in bo potrebno vsaj dve leti, da se 
bo lahko izračunal indeks stroškov graditve stanovanj, se bo 
zaradi kontinuitete rezultatov iz prejšnjih let vzporedno izva- 
jalo republiško raziskovanje ITG. Z njim bomo zbirali podatke 
o stroških za gradbena, obrtniška in instalacijska dela za dve 
vrsti tipskih stanovanjskih stavb (zap. št. 3). 

Statistika obrti 
V zaostrenih gospodarskih razmerah in ob vse večjem 

poudarku o udeležbi drobnega gospodarstva (s tem tudi 
dejavnosti, ki jih opravljajo s samostojnim osebnim delom) v 
izvozu in v njem možnosti povečanja zaposlovanja se s 
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podatki, ki jih zbira statistika obrti, načrtuje in spremlja dina- 
mika razvoja obrti. Vendar v programu statističnih razisko- 
vanj, pomembnih za vso državo ni bilo planirano s tega 
področja nobeno raziskovanje (zap. št. 4, 5). 

Statistika prometa in zvez 
Dopolnilna raziskovanja s tega področja omogočajo vpo- 

gled v te dejavnosti na področju republike z dodatnimi vpra- 
šanji glede problematike v cestnem prometu in o mejnem 
prometu potnikov zunaj cestnega mejnega prometa (zap. št. 
6, 7). 

Za našo republiko so zanimivi tudi podatki o dejavnosti 
žičnic, zlasti v zimski sezoni, in o njihovih zmogljivostih (zap. 
št. 8, 9). 

Raziskava o cestnem prevozu za lastne potrebe se je doslej 
izvajala letno na zvezni ravni, po spremenjeni metodologiji je 
z njo zajetih le še okoli 66 organizacij združenega dela od 
1400-tih, kar ne zagotavlja primerljivosti in kontinuitete serij 
podatkov. Raziskava se zato v naši republiki izvaja kot repu- 
bliška (zap. št. 10). 

Statistika turizma in gostinstva 
Raziskava o turističnih zanimivostih je v republiškem merilu 

vpeljana že vrsto let. Daje informacije o izletniškem turizmu - 
o domačih in tujih obiskovalcih turističnih zanimivosti (zap. 
št. 11). 

Statistika komunalnih dejavnosti 
Republiško raziskovanje omogoča vpogled v komunalno 

dejavnost, ker Program statističnih raziskovanj pomembnih 
za vso državo ne predvideva ustreznih raziskovanj s tega 
področja (zap. št. 12, 13). , 

STATISTIKA PREBIVALSTVA SR SLOVENIJE 
V Centralnem registru prebivalstva SR Slovenije (CRP) se 

spremljajo naravna in selitvena gibanja prebivalstva ter druge 
spremembe o občanih. Zato so z dodatnimi podatki dopol- 
njena statistična raziskovanja pomembna za vso državo DEM- 
1, DEM-2, DEM-3, in RB-1, dodana so nova raziskovanja DEM- 
1A, SEL-1, SPROi, DEMŠO, MŠ-1 in MŠ-2, ki se izvajajo samo 
za SR Slovenijo (zap. št. 14). 

Z obrazcem Prijava, odjava stalnega prebivališča, spre- 
memba naslova stanovanja (SEL-1) zbiramo tudi podatke o 
socioekonomskih znakih migrantov ter vzroku selitve. Skupaj 
s podatki o spremembah stalnega prebivališča so zgoraj ome- 
njeni podatki osnova selitvene statistike. 

Kadrovska evidenca in kadrovsko stanje 
poslovodnih organov 
_ Sekretariat za kadrovska vprašanja v Izvršnem svetu Skupš- 

čine SR Slovenije na podlagi 44 člena zakona o organizaciji in 
delovnem področju republiških upravnih organov in republi- 
ških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 5/80, 12/82), 
vodi evidenco kadrov za potrebe kadrovanja na samoupravne, 
javne in druge družbene funkcije v družbenopolitičnem in 
samoupravnem sistemu, ki je bila vzpostavljena po popisu 
kadrov z odlokom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 26/75) in 40/82). 

Strokovno vodenje kadrovske evidence omogoča posredo- 
vanje kvalitetnih podatkov o kadrih, spremljanje razmer na 
področju kadrovske politike, predlaganje ustreznih ukrepov 
za izvajanje kadrovske politike ter načrtno-kadrovanje na 
samoupravne, javne in druge družbene funkcije in kadrovanje 
strokovnih delavcev v upravne organe in organizacije. 

Da kadrovska evidenca dosega namen, za katerega je vzpo- 
stavljena, je nujno potrebno dopolnjevanje evidence z novo- 
popisanimi kadri v skladu s kriteriji odloka, sprotno spremlja- 
nje vseh spremenjenih in dopolnjenih podatkov o posamez- 
niku in vnašanje teh v kadrovsko evidenco. 

Za evidenco enot dohodkov bo sekretariat črpal podatke iz 
registra organizacij in skupnosti, ki ga vodi Zavod SR Slove- 
nije za statistiko, zato bodo občinske kadrovske službe ozi- 
roma enote dohodkov opustile vodenje enot dohodkov na 

obrazcih KE-2 in KE-3, kar bo zmanjšalo njihov obseg dela in 
podvajanje podatkov (zap. št. 15). 

V okviru programa aktivnosti krepitve v temeljnih in drugih 
organizacijah združenega dela in skupnosti Sekretariat za 
kadrovska vprašanja v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije 
spremlja kadrovanje poslovodnih organov v SR Sloveniji za 
potrebe družbenopolitičnih organizacij in drugih organov in 
organizacij. 

Spremljanje kadrovanja poslovodnih organov je tudi stalna 
naloga udeležencev družbenega dogovora o uresničevanju 
kadrovske politike v SR Sloveniji (zap. št. 16). 

Statistika dela 
Statistično raziskovanje o osebnih dohodkih za določene 

poklice (ob upoštevanju določenih kvalifikacij in določenih let 
delovnih izkušenj) se po programu statističnih, za vso državo 
pomembnih, raziskovanj izvaja v vseh republikah in pokraji- 
nah vsaki dve leti, in sicer za skupno 200 izbranih poklicev. 

V SR Sloveniji pa se rezultati tega raziskovanja uporabljajo 
med drugim tudi kot osnova za analizo realizacije samouprav- 
nih sporazumov o merilih za delitev dohodka in osebnih 
dohodkov, kot osnova za določanje priznanih osebnih dohod- 
kov osebam, ki s samostojnim osebnim delom opravljajo 
razne gospodarske dejavnosti, ipd. 

Zato to statistično raziskovanje v naši republiki izvajamo 
vsako leto. Poleg tega pa zaradi specifičnih potreb uporabni- 
kov vsako leto dopolnjujemo oziroma povečujemo število 
poklicev, za katere zbiramo podatke. 

V letu 1986 bo to raziskovanje v celoti izvedeno kot republi- 
ško raziskovanje (in ne le kot dopolnitev k 2-letnemu zvez- 
nemu raziskovanju). 

V letu 1985 je bilo statistično raziskovanje RAD-LDZ izva- 
jano po programu statističnih, za vso državo pomembnih 
raziskovanj, za potrebe naše republike pa bo dopolnjeno z 
okoli 52 poklici (zap. št. 17. in 18.) 

Glede na velik pomen organiziranega družbenega prehra- 
njevanja je bilo na pobudo Republiškega sveta Zveze sindika- 
tov Slovenije v SR Sloveniji uvedeno republiško statistično 
raziskovanje, ki nam nudi podatke o oblikah organiziranja 
družbene prehrane v organizacijah in skupnostih. Raziskova- > 
nje se bo izvajalo od I. 1986 dalje vsako drugo leto (zap. št. 19) 

Statistično raziskovanje RAD-30 Uresničevanje načrta 
zaposlovanja izvaja in financira Zveza skupnosti za zaposlo- 
vanje. Raziskovanje se izvaja vsako leto in omogoča spremlja- 
nje uresničevanja letnih načrtov zaposlovanja v republiki in 
po občinah. Hkrati pa se s tem raziskovanjem zbirajo tudi 
podatki o pogodbenem delu, izkoriščenosti delovnega časa in 
nadurnem delu, ki so osnova za spremljanje izvajanja nekate- 
rih institutov Zakona o delovnih razmerjih (zap. št. 20) 

Statistika vzgoje in izobraževanja 
Zavod SR Slovenije za statistiko dopolnjuje vsebino stati- 

stičnih področij predpisanih z načrtom statističnih razisko- 
vanj, pomembnih za vso državo, s podatki, ki osvetljujejo 
socialnoekonomsko strukturo diplomantov, magistrov in dok- 
torjev znanosti. To so predvsem podatki o šolski izobrazbi 
staršev ali vzdrževalcev in podatki o poklicni strukturi. Ta 
dopolnitev je bila uvedena s šolskim letom 1973/74 in se izvaja 
vsako leto. Enotna matična številka občana je na obrazcih s 
področja statistike višjih in visokih šol nujno potrebna, ker bo 
omogočila ažuriranje podatkov, da jih ne bo treba v celoti 
zbirati vsako leto kot do zdaj. Na področju visokega šolstva 
postopoma prehajamo na sekundarne statistike in s tem na 
enkratno zbiranje in obdelavo podatkov, kjer je spet enotna 
matična številka občana zelo koristna (zap. št. 21): ŠV-20 ŠV- 
50, SV-70, Š\/-80). 

Zavod SR Slovenije za statistiko je v šolskem letu 1978/79 
dopolnil tudi statistično poročilo SV-21, predpisano z načr- 
tom zveznih statističnih raziskovanj, s statističnim poročilom 
SV-22. S tem raziskovanjem so zainteresiranim takoj po vpisu 
na voljo podatki o vpisu študentov po usmeritvah, letnikih, 
načinu študija in o prilivu novih študentov v prvi letnik (zao št 
21: SV-22). 

Raziskovanje o izobraževanju v organizacijah združenega 
dela je bilo uvedeno v 1976 na pobudo Zavoda SR Slovenije 
za šolstvo in Gospodarske zbornice Slovenije. Zajema izpo- 
polnjevanje strokovne izobrazbe in usposabljanje delavcev, 
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družbenopolitično in splošno izobraževanje ter izobraževanje 
za pridobitev strokovne izobrazbe. Raziskovanje daje podatke 
o proizvodnem delu in delovni praksi učencev in študentov, o 
organizatorjih izvajalcih vzgojnoizobraževalnega dela v ozdu 
o stroških izobraževanja v združenem delu. V smernicah druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 je poudar- 
jen pomen znanja in izobraževanja za vaš nadaljnji razvoj, 
posebna skrb pa je posvečena drugim oblikam izobraževanja, 
dopolnjevanju znanja in izobraževanju zaposlenih delavcev. 
Na predlog sosveta za statistiko vzgoje in izobraževanja bo to 
raziskovanje letno (žap. št. 22). 

Podaljšano bivanje učencev je posebna vzgojnoizobraže- 
valna dejavnost osnovne šole in predstavlja pot k celodnevni 
šoli, ki je cilj vseh osnovnih šol. Zato Zavod SR Slovenije za 
statistiko dopolnjuje vsebino statističnega poročila o osnov- 
nem izobraževanju, predpisanega z zveznim načrtom stati- 
stičnih raziskovanj, s podatki o razširjenosti oddelkov podalj- 
šanega bivanja, o učencih v podaljšanem bivanju in njihovi 
uspešnosti izobraževanja ter o učiteljih, ki vodijo te oddelke, 
(zap. št. 23: Š-0/K1). 

Zaradi kontinuitete iskanih podatkov o interesnih dejavno- 
stih učencev osnovnih in srednjih šol je Zavod SR Slovenije za 
statistiko v preteklem srednjeročnem obdobju uvedel 
posebno raziskovanje o teh dejavnostih, ki dopolnjujejo letna 
statistična poročila osnovnih in srednjih šol. Na predlog 
Zavoda SR Slovenije za šolstvo bo raziskovanje o interesnih 
dejavnostih od 1987 dalje dveletno, v 1985 pa bo metodološko 
izpopolnjeno v skladu s smernicami za vzgojnoizobraževalno 
delo v šolah ter drugimi spremembami, ki jih prinaša reforma 
vzgoje in izobraževanja (zap. št. 23: Š-A). 

Priprava otrok na osnovno šolo (mala šola) je po zakonu o 
vzgoji in varstvu predšolskih otrok obvezna oblika vzgoje in 
izobraževanja otrok pred vstopom v šolo. Dojeta 1980 so bila 
vprašanja o mali šoli sestavni del obrazcev Š-0 in PSV. Dvo- 
tirni sistem zbiranja teh podatkov ni bil ustrezen, zato se od 
leta 1981 podatki o pripravi otrok na osnovno šolo zbirajo na 
posebnem listu raziskovanja PŠV (zap. št. 23/PŠV). 

Podatki o štipendistih so zelo iskani. Iščejo jih organizacije 
združenega dela, občinske skupščine, skupnosti za zaposlo- 
vanje ter republiški organi in organizacije. Štipendiranje je 
povezano s planiranjem kadrov in z usmerjenim izobraževa- 
njem na vseh stopnjah. Zvezno raziskovanje o štipendistih, ki 
je dveletno, ne zadostuje za letno spremljanje štipendijske 
politike v republiki. Zato je bilo v 1984 ponovno uvedeno 
dveletno republiško raziskovanje, tako da so na voljo podatki 
vsako leto. V sodelovanju z Zvezo skupnosti za zaposlovanje 
smo na ta način prešli na enkratno zbiranje podatke.', kar 
pomeni racionalizacijo? in razbremenitev za poročevalske 
enote (zap. št. 24). 

Raziskovanje o pedagoških, delavcih je bilo uvedeno na 
pobudo Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter 
telesno kulturo. V načrtu zveznih statističnih raziskovanj je 
popis vsako deseto-leto. Zaradi reforme vzgoje in izobraževa- 
nja pa so podatki v tako velikih časovnih razmimih neustrezni. 
Vzgojno-izobraževalno delo se spreminja na vseh stopnjah, z 
njim pa so neposredno povezani njegovi izvajalci-pedagoški 
delavci. Z raziskovanjem zberemo podake o delih in nalogah 
delavcev, delovnem razmerju, delovnih izkušnjah, šolski in 
strokovni izobrazbi, usposobljenosti in o predmetih, ki jih 
poučuje. Enotna matična številka občana je potrebna pri 
obdelavi, hkrati pa iz nje dobimo spol in starost pedagoškega 
delavca. Raziskovanje bo dvoletno od 1988 (zap. št. 25). 

Statistika telesne kulture 
Zavod SR Slovenije za statistiko izvaja raziskovanja s 

področja telesne kulture od 1973. V srednjeročnem obdobju 
1986-1990 naj bi raziskovanja o telesni vzgoji v osnovnih in 
srednjih šolah ter o športno rekreacijski dejavnosti v organi- 
zacijah združenega dela izvajali vsako drugo leto od 1986 
dalje, v vzgojnovarstvenih organizacijah pa od 1987. Posebna 
strokovna skupina bo v letu 1985 pripravila novo metodolo- 
gijo za popis osnovnih organizacij za telesno kulturo. Njihov 
popis bo potekal po letni periodiki tako, da bo vsako tretje 
leto zvezno raziskovanje. Podatki o telesni vzgoji v osnovnih 
in srednjih šolah uporabljajo pri načrtovanju telesne vzgoje v 
šolah in planiranju sredstev za druge telesnovzgojne aktivno- 
sti, potrebne za razvoj mladostnika:. Potrebe po statističnem 

spremljanju podatkov za rekreacijo in vključevanje ljudi v 
organizirano telesnokulturno dejavnost pa kažejo tudi smer- 
nice razvoja SR Slovenije od 1986 do 1990 (zap. št. 26, 27, 28) 

Statistika znanstvenoraziskovalne dejavnosti 
Raziskovanje o invoacijskih dejavnostih je Zavod SR Slove- 

nije za statistiko od leta 1977 izvajal vsako drugo leto na 
pobudo Reubliškega komiteja za raziskovalno dejavnost in 
tehnologijo, Raziskovalne skupnosti Slovenije, Službe druž- 
benega knjigovodstva in Gospodarske zbornice Slovenije. Z 
raziskovanjem so bili zbrani podatki o vlaganju v inovacijske 
dejavnosti v industriji in rudarstvu. Na pobudo Republiškega 
komiteja za raziskovalno dejavnost in tehnologijo se priprav- 
lja nova metodologija in poskusni popis. Inovacijske dejavno- 
sti pospešujejo gospodarski razvoj, zato povečanje družbene 
inovacijske sposobnosti opredeljujejo tudi smernice srednje- 
ročnega razvoja. Nova metodologija vključuje vse organiza- 
cije združenega dela, ki morajo dati podatke o inovacijskih 
dejavnostih (zap. št. 29). 

Statistika kulture in umetnosti 
Raziskovanje o sistemu obveščanja v združenem delu se 

izvaja na pobudo Zveze sindikatov Slovenije. Prvič je bilo 
izvedeno v 1982. Z njim so na voljo podatki o stanju javnega 
obveščanja v združenem delu in podatki o načinu informira- 
nja (interna glasila - časopis, oglasna deska, razglasna radij- 
ska postaja itd.). V srednjeročnem obdobju 1986-1990 Zavod 
SR Slovenije za statistiko in Zveza sindikatov Slovenije pred- 
lagata dveletno raziskovanje od 1986 dalje. (zap. št. 30). 

Na pobudo Republiškega komiteja za kulturo Zavod SR 
Slovenije za statistiko izvaja raziskovanje o posredovanju 
kulturnih vrednot. Raziskovanje temelji na Zakonu o kulturno- 
umetniških dejavnostih in posredovanju kulturnih vrednot. S 
podatki o predstavah, obiskovalcih in izvajalcih kulturnih 
vrednot tega raziskovanja izpopolnjujemo vrzel v zvezni stati- 
stiki kulture in umetnosti ter omogočamo celovitejši vpogled 
v raven kulturnega življenja, umetniškega ustvarjanja in 
dostopnost kulturnih vrednot v SR Sloveniji (zap. št. 31). 

Varstvo nepremične naravne in kulturne dediščine v repu- 
bliki je naloženo Zavodu SRS za varstvo naravne in kulturne 
dediščine in sedmim regionalnim zavodom. Spremljanje sta- 
nja in vzdrževanje osnovne dokumentacije o objektih in 
območjih naravne in kulturne dediščine je ena osnovnih 
nalog strokovnih organizacij, ki so doslej podatke zbirale 
vsebinsko dokaj usklajeno, vendar pa ne v obliki, ki bi omogo- 
čala enotno zajemanje, obdelavo in posredovanje podatkov. V 
tej nalogi predlagamo vzpostavitev enotnega referenčnega 
sistema na osnovni prostorske opredelitve dediščine. Var- 
stveno ovrednoteni in prostorsko opredeljeni podatki so 
osnova za vse oblike družbenega načrtovanja na vseh ravneh, 
omogočajo sprotno spremljanje stanja ter učinkovito ukrepa- 
nje za ohranitev dediščine (zap. št: 32). 

Register teritorialnih enot 
Za teritorialno opredelitev podatkov Centralnega registra 

prebivalstva SR Slovenije, Enotnega registra organizacij in 
skupnosti ter drugih evidenc in statističnih raziskovanj je 
nujno, da zavod razpolaga s točnimi in ažurnimi podatki o 
osnovnih teritorialnih enotah, ulicah in hišnih številkah. Na 
osnovi grafično tehnične dokumentacije za posamezne 
občine, ki jo vodijo in vzdržujejo pristojni organi za geodetske 
zadeve pri občinah, zavod vzdržuje osnovne teritorialne 
enote, ulice in evidenco hišnih številk za potrebe organov in 
organizacij (zap. št. 33). 

Stroški statističnih raziskovanj pri dajalcih 
podatkov 

Raziskovanje o ekonomskem vidiku statističnih razisko- 
vanj, točneje o stroških statističnih raziskovanj pri dajalcih 
podatkov, ki so soudeleženi pri kreiranju statističnega infor- 
macijskega sistema. Cilj tako oblikovanega statističnega razi- 
skovanja je realno ovrednotenje posameznih statističnih razi- 
skovanj, ekonomska upravičenost sprememb dopolnitev 
posameznega raziskovanja, ovrednotenje dela vseh subjek- 
tov, ki sodelujejo na področju revizije in razvoja in ne nazad- 
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nje standardizacije ekonomskega vidika raziskovanj pri vseh 
pooblaščenih organih in organizacijah. Za posamezno stati- 
stično raziskovanje so stroški, ki bremenijo zavod, znani, zato 
bomo spremljali le stroške, ki se pojavljajo v poročevalskih 
enotah, Naloga se nadaljuje v letu 1986 zaradi zamud pri 
usklajevanju na zveznem nivoju (zap. št. 34). 

Razvoj in preizkušnje metodologij 
Projekt uporabe satelitskih podatkov za 

ugotavljanje izrabe tal 
Zavod SR Slovenije za statistiko razvija in preverja ustrezno 

metodologijo za pridobivanje vsakoletnih podatkov o razpo- 
ložljivih površinah za kmetijstvo v SR Sloveniji oziroma v 
SFRJ. Z uporabo metod za daljinsko zaznavanje - teledetek- 
cijo (remote sensing). V letu 1985 smo objavili poročilo o 
dosedanjem delu projekta v posebni publikaciji zavoda. 

Izdelava metodologije sloni na treh virih podatkov: vzorče- 
nje na terenu, aeroposnetki in digitalni satelitski podatki. 

Sodelujemo pri dokončni izdelavi DMR-100 za celo Slove- 
nijo (v okviru naloge RGU) in vzporedno izdelujemo programe 
za priključitev DMR. 

Naročeni so trakovi Landsat MSS za celo Slovenijo in TM za 
SV Slovenijo, ki jih bomo obdelali in analizirali v letu 1986. 

V evropski projekt SPOT se bomo vključili takoj, ko bo 
izstreljen satelit SPOT in bodo njegovi podatki na voljo upo- 
rabnikom (zap. št. 35). 

Statistične baze podatkov 
V sodelovanju z ostalimi informacijskimi službami bo izde- 

lana metodologija za organizacijo, vodenje in tehnologijo 
statističnih baz podatkov. Poudarek bo na alternativnih reši- 
tvah z ozirom na različne vrste stat. podatkov (individualni 
podatki, agregirani podatki, registri, zbirke podatkov,...) in z 
ozirom na najnovejše programske rešitve (relacijske baze 
podatkov) (zap. št. 36). 

Enotne nomenklature in klasifikacije 
Enotne nomenklature in klasifikacije (proizvodi, poklici, 

šole,. .) bi izboljšale urejenost, ažurnost in večjo efikasnost 
pri zbiranju in obdelavi podatkov neposredno iz materialnega 
poslovanja OZD. Metodologija za postavitev enotnih nomen- 
klatur in klasifikacij v okviru DSI bo pomenila veliko racionali- 
zacijo pri računalniški obdelavi in izmenjavi podatkov med 
subjekti DSI. Zavod SR Slovenije za statistiko bo v sodelova- 
nju z drugimi informacijskimi službami in združenim delom 
izdelal metodologijo za postavitev in vodenje enotnih nomen- 
klatur in klasifikacij (zap. št. 37). 

Zbirka definicij 
Na Zavodu SR Slovenije za statistiko je postavljena 

poskusna zbirka definicij pojmov iz DSI. Z njo smo preizkusili 
ustreznost programskega paketa za vodenje in uporabo 
zbirke (IBIS). Zbirka bo vsebovala pojme iz statističnih razi- 
skovanj, teoretične statistike in informatike. Namen zbirke 
definicij je ugotoviti podvajanja, nedoslednosti, nepokritja 
posameznih področij preko tega, doseči standardizacijo v 
terminologiji na področju DSI (zap. št. 38). 

Kontrola kvalitete statističnih podatkov 
V procesu zbiranja in obdelave statističnih podatkov pride 

iz različnih vzrokov večkrat do neustrezne kvalitete statistič- 
nih podatkov. Izdelana bo metodologija za ugotavljanje kje in 
zakaj se pojavljajo napake. Z analizo celotnega procesa zbira- 
nja in obdelave podatkov bo možno določiti kritična mesta v 
procesu in s spremembami postopkov izboljšati kvaliteto sta- 
tističnih podatkov (zap. št. 39). 

Materialne bilance SR Slovenije 
Zagotavljanje informacij in podatkov za sestavljanje materi- 

alnih bilanc je eden od osnovnih temeljev za nadaljnje razvija- 
nje izpopolnjevanje evidenc in statistike spremljanja gospo- 
darskih procesov v sedanjih razmerah. Sistem informacij, ki bi 
temeljil na konceptu materialnega bilansiranja ključnih proiz- 

vodov, bi omogočil opremljanje stanja in gibanja surovin, 
polproizvodov in proizvodov, bi omogočil spremljanje stanja 
in gibanja surovin polproizvodov in proizvodov v sferi proiz- 
vodnje, menjave in potrošnje ter tudi zagotavljal integriranost 
in enotnost definicij izvora in metodologije za isti objekt 
raziskovanja. 

Delo je bilo že začeto v letu 1984, ne pa tudi končano zaradi 
preusmeritve na izgradnjo projekta baze podatkov ekonom- 
skih odnosov s tujino, ki smo ga zaradi velikega interesa v vsej 
SFRJ ocenili kot prioritetnega (zap. št. 40). 

Družbeno bogastvo SR Slovenije 
V prizadevanju, da bi čim bolj zaokrožili sistem družbenih 

računov in bilanc republike, smo se na Zavodu SR Slovenije 
za statistiko odločili, da vključno s podatki za leto 1980 
pričnemo z rednim, letnim obračunavanjem in vrednostnim 
prikazom družbenega bogastva republike. Pobudo in meto- 
dološko podlago za obračun družbenega bogastva na ravni 
republik je že pred leti podal Zvezni zavod za statistiko. 

Z družbenim bogastvom kot narodnogospodarskim agrega- 
tom prikazujemo po stanju ob koncu leta vrednost vseh aku- 
muliranih materialnih dobrin, ki so plod človeškega dela in se 
uporabljajo v procesu družbene proizvodnje oziroma repro- 
dukcije, vrednost gozdov in zemljišč ter stanje salda v odno- 
sih do tujine in drugih republik in pokrajin ter federacije. 
Celoto vrednosti proizvedenih materialnih dobrin, ki jih je 
mogoče reproducirati kot proizvedeno bogastvo prikazujemo 
po področjih in panogah dejavnosti ter sektorjih lastnine 
posebej za osnovna sredstva, zaloge in vrednosti investicij v 
teku. Osnovna sredstva prikazujemo v njihovi tehnični struk- 
turi (gradbeni objekti, oprema in ostala osnovna sredstva, pri 
čemer so ceste in stanovanjske zgradbe oziroma vrednost 
stanovanjskega sklada v republiki obračunane posebej) v 
obračunu po novi (nabavni) in stvarni (sedanji) vrednosti. 

Tako s statistiko družbenega bogastva v okviru sistema' 
družbenih računov in bilanc republike vključujemo celotno 
problematiko materialnih dobrin oziroma materialnih sred- 
stev s katerimi družba in njeni posamezni segmenti razpola- 
gajo in uporabljajo v procesu proizvodnje in potrošnje. Z 
analizo družbenega bogastva je mogoče na narodnogospo- 
darski ravni spremljati različne vidike razpoložljivih produkcij- 
skih sredstev, problematiko njihove valorizacije, izrabljanja in 
nadomestitve, problematiko iztrošenosti in investicijske poli- 
tike, strukturne spremembe in tendence po področjih in 
panogah dejavnosti ter sektorjih lastnine, ipd. Kategorija 
družbenega bogastva ima zato pomembno informacijsko in 
empirično vrednost v presoji dosežene stopnje in strukture 
gospodarskega razvoja ter v analizi možnosti nadaljnjega 
gospodarskega razvoia (zap. št. 41). 

Medsebojni odnosi gospodarskih dejavnosti 
Osnovna koncepcija pri pripravi metodologije in izdelavi 
input-output tabel za SR Slovenijo je metodološko in vsebin- 
sko prikazovanje in usklajevanje podatkov tega področja sta- 
tistike z drugimi področji narodnogospodarskih bilanc v eno- 
ten sistem družbenih računov SR Slovenije, ki pomeni sinte- 
tični prikaz reprodukcijskega procesa slovenskega gospodar- 
stva. 

Statistika medsebojnih odnosov gospodarskih dejavnosti 
prikazuje v obliki enotne gospodarske bilance vse pomemb- 
nejše podatke o strukturi proizvodne in neproizvodne potroš- 
nje ter pomembnejše podatke o primarni in končni razdelitvi 
družbenega proizvoda. Podatki input-output tabel tako prika- 
zujejo detaljno materialno vsebino osnovnih kategorij družbe- 
nih računov SR Slovenije in se vključujejo v integralni sistem 
družbenih računov. 

V letu 1985 bo v obliki input-output tabel izdelana analiza 
medsektorskih odnosov proizvodnih dejavnosti SR Slovenije 
za leto 1980; v letu 1986 pa bodo pripravljene input-output 
tabele s podatki za leto 1983 (zap. št. 42). 

Integralni sistem demografskih in družbenih 
statistik 

Integrirani sistem demografskih-družbenih statistik se 
povezuje š sistemom družbenih računov celotni prikaz člove- 
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ških in materialnih virov, njihove proizvodnje, potrošnje in 
medsebojnih odnosov (zap. št. 43). 

Celovit razvoj manj razvitega območja z večstransko dejav- 
nostjo kmečkega prebivalstva (zap. št. 44). 
Osnove za povezavo podatkov v enotni 
kadrovsko-informacijski sistem 

Zaradi racionalnega in usklajenega zbiranja in obdelave 
podatkov je potrebno pri subjektih DSI poenotili definicije, 
klasifikacije in šifrante ter preiti na enotne, predpisane stan- 
darde. Osnovni pogoj za povezavo baz podatkov kadrovskih 
informacijskih sistemov je uporaba enotnih identifikacijskih 
znakov (zap. št. 45). 

Projekcije prebivalstva SR Slovenije 
Vse večja potreba po podatkih, ki nakazujejo trende razvoja 

je zahtevala od zavoda, da pripravo projekcij različnih kontin- 
gentov prebivalstva uvrsti v svoj načrt dela (zap. št. 46). 

Enotni register obratovalnic 
Osnovna naloga enotnega registra obratovalnic je avtoma- 

tizirano vodenje evidence obratovalnic za območje SR Slove- 
nije, v katerih se opravlja osebno delo s sredstvi v lasti 
občanov. 

Register omogoča izkazovanje ažurnih in popolnih podat- 
kov o enotah s tega področja ter različne podatke o njihovi 
organiziranosti, dejavnosti in teritorialni opredelitvi. Poleg 
tega je možna medsebojna primerjava in povezava podatkov 
statističnih raziskovanj in drugih informacijskih služb 
(zap. št. 47). 

Uvajanje novih registrov 
V tem srednjeročnem obdobju se predvideva tudi izvajanje 

metodoloških nalog Register kmetij in Register stanovanj, 
vendar pa še ni znano, kdo ju bo izvajal. To bo določeno po 
sprejetju metodologij in objavljeno v odloku za posamezno 
leto. 

Standardizacija imen organizacij in skupnosti v 
ROS 

Informacijske službe v SR Sloveniji in SFRJ v svojih eviden- 
cah in registrih uporabljajo različna (neenotna) imena za isti 
družbeno organizirani subjekt (organizacijo oz. skupnost), 
kar povzroča probleme in neracionalnosti pri različnih upora- 
bah registrov in evidenc. . , 

Za urejanje in stahdardizacijo imen je treba izdelati 
posebno metodologijo, katera bi se enotno izvajala pri vseh 
informacijskih službah. Do realizacije enotne metodologij pa 

lahko pride samo pod pogojem sprememb predpisov, ki dolo- 
čajo oblikovanje oziroma formiranje imen (zap. št. 48). 

Poročilo o reprodukcijski porabi (PB-11-L) 
Po novem bo redna služba PB-11 v okviru programa stati- 

stičnih raziskovanj izvajana namesto v triletni periodiki v 
petletni, kar ne zadovoljuje potreb SR Slovenije. Zato predla- 
gamo letno zajemanje po vzorčni metodi, da bi lahko ocenili 
ustrezne tokove (zap. št. 49). 

Integracija izbranih podatkov za samoupravne 
organizacije in skupnosti 

Integracija izbranih podatkov statistike, SDK, NBS v enotno 
večnamensko bazo podatkov (tudi za teritorij SFRJ). Testi in 
preizkus naj bi omogočili računalniško povezovanje in 
modernejšo možnost analiziranja in povezovanja podatkov - 
vezanih na register organizacij in skupnosti (Baza podatkov o 
samoupravnih organizacijah in skupnostih BPSOS) (zap. št. 
50) 

Poraba časa - prosti čas 
V SR Sloveniji je že dalj časa prisotna potreba po podatkih 

o prostočasnih aktivnostih prebivalcev (gospodinjstva, kme- 
tijstvo, šport, kultura ipd.). Sosednje države (Madžarska, 
Avstrija, Italija) to že spremljajo in imajo prve podatke. 
Podatki so potrebni širše v sociafni politiki in tudi za gospo- 
darske aktivnosti prebivalstva (zap. št. 51). 

Celovit sistema statistik s področja kmetijstva 
Potrebno je oceniti sedanja statistična raziskovanja, ki 

zadevajo kmetijstvo s posebnim ozirom na podatke individu- 
alnega sektorja ter srednjeročne in dolgoročne scilje v kmetij- 
stvu. Poudariti je treba mednarodne izkušnje in nove tehnike 
zajemanja podatkov. V tej metodološki nalogi naj bi ocenili 
tudi eventualno izvedbo registra gospodinjstev s kmečkim 
gospodarstvom, sekundarne statistike iz primarnih virov in 
druge možnosti (zap. št. 52). 

Možnost uporabe podatkov geodetske službe 
za statistično posploševanje 

V SR Sloveniji obstaja velik sklad primarnih podatkov evi- 
denc, ki jih vodi geodetska služba (katastri, karte ipd ). Nov 
način urejanja prostora je dal službi nove naloge, tako naj bi 
na osnovi teh evidenc, določili tiste statistične posplošitve, ki 
bi omogočale tudi statistično spremljanje dogodkov v pro- 
storu (trendi, v občinah in SR Sloveniji) (zap. št. 53). 

PROGRAM STATISTIČNIH RAZISKOVANJ SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 
1986-1390   

Zap: Raziskovanje 
št. 

Vsebina raziskovanja Periodika' Raziskov. 
z večletno 
periodiko kdo 

Podatke mora dati Prvi rezultati 
  —~~~. obdelave kdaj 

STATISTIKA SAMOUPRAVLJANJA 
1. Samoprispevki (SA-1) (re- 

publiško raziskovanje) (iz- 
vaja Zavod SR Slovenije za 
statistiko - Zavod) 

STATISTIKA CEN 
2. Poročilo o cenah na drob- 

no - industrijskih živilskih 
in industrijskih neživilskih 
proizvodov (C-12/RD, C-131 
RD) (dopolnitev k zvezne- 
mu raziskovanju (izvaja 
zavod) 

Območje, datum, obdobje, 
namen uvedbe, način odlo- 
čitve, zbrana sredstva, 
stopnja plačevanja, učinki, 
zgrajeni objekti. 

Prodajne cene v trgovini na 
drobno za industrijske živil- 
ske in industrijske neživii- 
ske proizvode, ki jih bodo 
zajemale košarice (poleg 
že zajetih v zvezni raziska- 
vi) za izračunavanje MŽS 
različnih kategorij potroš- 
nikov. 

PL 

Občinske skupščine, kra- 
jevne skupnosti 

31. 1. 

Izbrane prodajalne v trgovi- maj in 
ni na drobno v 4 krajih SR nov. 
Slovenije 

18. 4. 

30. 6., 
31.12. 
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Zap. 
št. 

Raziskovanje Vsebina raziskovanja Periodika' Raziskov. 
z večletno 
periodiko 

Podatke 
kdo 

mora dati Prvi rezultati 
kdaj obdelave 

Kmetijskih proizvodov (C- 
11/RD) (dopolnitev k zvez- 
nemu raziskovanju) (izvaja 
zavod) 

Najpogostejše cene na 
drobno v trgovini in na tr- 
gu, ki jih bodo zajemale ko- 
šarice (poleg že zajetih v 
zvezni raziskavi) za izraču- 
navanje MŽS različnih ka- 
tegorij potrošnikov 

PL Izbrane prodajalne v trgovi- maj in 30.6., 
ni na drobno in zasebni nov. 31.12. 
prodajalci na trgu v 4 krajih 
SR Slovenije 

Legenda periodike: D - dnevna, M, - mesečna, ČL - četrtletna, PL - polletna, L - letna, 2L = dvoletna, 3L = triletna, E = enkratna 

- za storitve (C-14/RD) do- 
polnitev k zveznemu razi- 
skovanju) (izvaja zavod) 

5. 

Cene na drobno za obrtne, 
komunalne, prometne in 
druge storitve, ki jih bodo 
zajemale košarice (poleg 
že zajetih v zvezni raziska- 
vi) za izračjunavanje MŽS 
različnih kategorij potroš- 
nikov 

GRADBENA IN STANOVANJSKA STATISTIKA 
3. Indeks gradbenih stroškov Stroški gradbenih, obrtni- 

(ITG) (republiško razisko- 
vanje) (izvaja zavod). 

STATISTIKA OBRTI 
4. Sprememba stanja obrtnih 

organizacij (Obrt 1) (repu- 
bliško raziskovanje) (izvaja 
zavod) 
Dejavnosti, ki se opravljajo 
s samostojnim osebnim 
delom z delovnimi sredstvi, 
ki so lastnina občanov 
(Obrt 3) (republiško razi- 
skovanje) (izvaja zavod) 

STATISTIKA PROMETA IN ZVEZ 
6. Problematika javnega cest- 

nega prevoza (SAM-11, pri- 
loga) (dopolnitev k zvezne- 
mu raziskovanju) (izvaja 
zavod) 

7. Mejni promet potnikov z 
vlaki, letali, ladjami (SŽ-3, 
SV-3, SP-3) (dopolnitev k 
zveznemu raziskovanju) 
(izvaja zavod) 
Prevoz z žičnicami (Prom/ 
Ži-1) (republiško raziskova- 
nje) (izvaja zavod) 
Prevoz z žičnicami (Prom/ 
Ži-2) (republiško raziskova- 
nje) (izvaja zavod) 
Cestni prevoz za lastne po- 
trebe (SA/G-21) (republiško 
raziskovanje) (izvaja 
zavod) 

8. 

10. Število in zmogljivost pre- 
voznih sredstev po vrstah 
in avtodnevi, prevoženi 
km, poraba goriva, prepe- 
ljani potniki in blago, pot- 
niški in tonski km, pri- 
hodki. 

STATISTIKA TURIZMA IN GOSTINSTVA 
11. Mesečno poročilo o obi- Domači in tuji obiskovalci 

skovalcih turističnih zna- turističnih zanimivosti, iztr- 
menitosti (TU-2) (republi- žek od prodanih vstopnic, 
ško raziskovanje) (izvaja 
zavod) 

STATISTIKA KOMUNALNIH DEJAVNOSTI 
12. 

13. 

Letno poročilo o investici- 
jah v komunalne objekte in 
naprave na območju obči- 
ne, (K-1) (republiško razi- 
skovanje) (izvaja zavod) 
Komunalne organizacije 
(K-3) (republiško razisko- 
vanje) (izvaja zavod) 

Investicije po virih sred- 
stev, povračila za gospo- 
darjenje s komunalnimi 
objekti in napravami skup- 
ne porabe. 
Osnovna sredstva, investi- 
cije v osnovna sredstva, 
delavci po kvalifikacijah in 
cene komunalnih storitev. 

PL 

ških in inštalacijskih del po 
pozicijah. 

Število organizacij združe- 
nega dela v obrti, obrato- 
valnice občanov 

Število in kvalifikacija de- 
lavcev v obratovalnicah sa- 
mostojnih obrtnikov. 

Izkoriščanje prometnih 
sredstev, zmogljivosti do 
prometnih konicah, inve- 
sticije, stroški, cene. 

Prihod in odhod potnikov v 
rednem in obmejnem pro- 
metu. 

Prepeljane osebe, čas 
obratovanja žičnic in pri- 
hodki. 
Zmogljivosti in drugi teh- 
nični podatki o žičnicah. 

PL 

PL 

CL 

Izbrane organizacije zdru- maj in 30. 6., 31.12. 
ženega dela, ki opravljajo novem- 
storitve in delavnice v za- ber 
sebni lasti, ki opravljajo 
storitve v 4 krajih SR Slo- 
venije. 

Izbrane organizacije zdru- 10. 4., 
ženega dela v gradbeni- 10. 10. 
štvu 

Občinske skupščine 

Občinske skupščine 

16.1., 
8. 7. 

6. 4. 

30. 5., 28. 11. 

4. 3., 4. 9. 

11. 6. 

Organizacije združenega 15. 1., 9. 29. 1., 30. 4., 
dela v javnem prometu 4., 9. 7., 30.-7., 29. 10 

14. 10. 

Carinarnice 

Upravljalci žičnic 

Upravljalci žičnic 

10. v 30. v mes. 
mes. 

10. v 
mes. 

8. 1. 

Organizacije združenega 15. 1. 
dela, ki opravljajo prevoz 
za lastne potrebe. 

30. v mes. 

30. 1. 

15. 6. 

Izbrani turistični objekti 5. v mes. 20. v mes. 

Samoupravne interesne 20.3. 
skupnosti za komunalno 
dejavnost. 

20. 6. 

Komunalne organiza?ije 10.4. 5.7. 
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Zap. Raziskovanje 
št. . 

Vsebina raziskovanja Periodika Raziskov. 
z večletno 
periodiko 

Podatke 
kdo 

mora dati Prvi rezultati 
— obdelave kda) 

STATISTIKA PREBIVAL- 
STVA SR SLOVENIJE 

14. Statistika prebivalstva 
- Rojstva (DEM-1) (dopol- 
nitev k zveznemu razisko- 
vanju) (izvaja zavod) 

- Smrti (DEM-2) (dopolni- 
tev k zveznemu raziskova- 
nju) (izvaja zavod) 

- Sklenjene zakonske 
zveze (DEM-3) (dopolnitev 
k zveznemu raziskovanju) 
(izvaja zavod) 
- Razveze zakonske zve- 
ze (RB-1) (dopolnitev k 
zveznemu raziskovanju) 
(izvaja zavod) 
- Priznanje očetovstva in 
posvojitev otroka (DEM-1 a); 
(republiško raziskovanje) 
(izvaja zavod) 

- Prijava, odjava stalnega 
prebivališča, sprememba 
naslova stanovanja (SEL-1) 
(republiško raziskovanje) 
(izvaja zavod) 

- Sprerfiemba imena, pri- 
imka ali osebnega imena 
(SPROI) (republiško razi- 
skovanje) (izvaja zavod) 

Enotna matična številka D 
občana in državljanstvo 
(tudi republiško) otroka, 
matere in očeta; ali je 
otrok prijavljen v občinski 
register stalnega prebival- 
stva 
Enotna matična številka D 
občana in državljanstvo 
(tudi republiško) umrlega; 
za zakonca osebno ime, 
enotna matična številka 
občana in rojstni datum; 
podatki o materi za umrle 
otroke od 1. do 7. leta sta- 
rosti 
Enotna matična številka D 
občana in državljanstvo 
(tudi republiško) ženina in 
neveste 
Enotna matična številka D 
občana za moža in ženo 

Enotna matična številka D 
občana za otroka, očeta, 
mater, posvojitelja in po- 
svojiteljico; datum in kraj 
dogodka, vpis v rojstno 
matično knjigo, datum vpi- 
sa zaznambe, osebno ime, 
datum rojstva, spol in stal- 
no prebivališče otroka, 
očeta, matere, posvojitelja 
in posvojiteljice; delo ki ga 
opravlja oče, mati, posvoji- 
telj in posvojiteljica; oče, 
mati posvojitelj in posvoji- 
teljica opravljajo delo kot: 
družinski stan posvojitelja 
in posvojiteljice ter kdo so 
posvojitelji 
Enotna matična številka 
občana, priimek in ime, q 
priimek ob rojstvu, rojstni 
datum, spol, rojstni kraj, 
novo stalno prebivališče, 
pripadnost narodu,' na- 
rodnostni ali etnični skupi- 
ni, državljanstvo sociali- 
stične republike, zakonski 
stan, šolska izobrazba, po- 
klic, zaposlitev, staro stal- 
no prebivališče, registrska 
številka osebne izkaznice 
ter organ, ki jo je izdal in 
datum izdaje, vzrok selitve, 
priimek in ime očeta, pri- 
imek matere pred sklenitvi- 
jo zakonske zveze in ime, 
priimek in ime osebe, ki 
vodi gospodinjstvo ter so- 
rodstveno razmerje do te 
osebe, datum izpolnitve 
obrazca 
Prejšnje osebno ime, enot-, D 
na matična številka ob- 
čana, rojstni datum, spol, 
novo osebno ime, datum 
spremembe 

Občinski upravni organi za sproti 
notranje zadeve 

Občinski upravni organi za sproti 
notranje zadeve 

15. v mes. za 
predpretekli 

15. v mesecu za 
predpretekli 

Občinski upravni organi za sproti 
notranje zadeve 

Temeljna sodišča " sproti 

Občinski upravni organi za sproti 
notranje zadeve 

15. v mesecu za 
predpretekli 
mesec 

15. v mesecu za 
predpretekli 
mesec 

15. v mes. za 
predpretekli 
mesec 

Občinski upravni organi za sproti 
notranje zadeve 

15. v mesecu za 
predpretekli 
mesec 

Občinski upravni organi za sproti 
notranje zadeve 

30. v mes. za pre- 
tekli mesec 
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Zap. Raziskovanje 
št. 

Vsebina raziskovanja Periodika1 Raziskov. 
z večletno 
periodiko 

Podatke mora dati Prvi rezultati 

15. 

- Določitev enotne matič- 
ne številke občana (DEM- 
ŠO) (republiško raziskova- 
nje) (izvaja zavod) 

- Podatek o pravilnem 
osebnem imenu in kraju! 
rojstva (MŠ-1) (republiško 
raziskovanje) (izvaja 
zavod) 
- Obvestilo o uničeni in 
določeni novi matični šte- 

vilki (MS-2) (republiško ra- 
ziskovanje) (izvaja zavod) 

KADROVSKA EVIDENCA 
IN KADROVSKO STANJE 
POSLOVODNIH ORGANOV 
Kadrovska evidenca v SR 
Sloveniji (KE-1, KE-11) (re- 
publiško raziskovanje po 
odloku IS Skupščine SRS, 
Ur. I. SRS, št 26/75 in 40/ 
82) (izvaja Sekretariat za 
kadrovska vprašanja v IS 
Skupščine SR Slovenije) 

Vsebina je določena s Pra- 
vilnikom za izvajanje zako- 
na o enotni matični številki 
občanov (Ur. I. SRS, št. 71 
80) 
Vsebina je določena s Pra- 
vilnikom za izvajanje zako- 
na o enotni matični številki 
občanov (Ur. I. SRS, št. 71 
80) 
Vsebina je določena s Pra- 
vilnikom za izvajanje zako- 
na o enotni matični številki 
občanov (Ur. I. SRS, št. 7/ 
80) 

16. Spremljanje kadrovanja 
poslovodnih organov v SR 
Sloveniji (republiško razi- 
skovanje) (izvaja Sekretari- 
at za kadrovska vprašanja 
v Izvršnem svetu Skupšči- 
ne SR Slovenije) 

STATISTIKA DELA 
17. Poročilo o osebnih dohod- 

kih za posamezne poklice 
(RAD-LDZ) (republiško ra- 
ziskovanje) (izvaja zavod) 

Identifikacijski podatki, M 
matična številka iz enotne- 
ga registra organizacij in 
skupnosti, enotna matična 
številka občana, strokovna 
izobrazba, oziroma z de- 
lom pridobljena delovna 
zmožnost ter poklic in de- 
lo, ki ga opravlja, vrsta in 
število funkcij, odlikovanja 
in javne nagrade, posebna 
usposobljenost in priprav- 
ljenost občanov za delo na 
strokovnem, družbenopoli- 
tičnem in mednarodnem 
področju ter drugi podatki 
iz obrazcev kadrovske evi- 
dence (sprotno vodenje 
evidence z vnašanjem no- 
vo popisanih, sprememb in 
odjav) 
Podatki o razpisnih po- L 
stopkih za poslovodne or- 
gane. prijavljenih kandida- 
tih za poslovodne organe, 
imenovanih poslovodnih 
organih, vršilcih dolžnosti 
poslovodnih organov, za- 
časnih poslovodnih orga-, 
nih in poslovodnih orga- 
nih, ki jim poteče mandat. 
Podatki: 
a) matična številka iz enot- 
nega registra organizacij 
in skupnosti, oznaka sa- 
moupravne organizirano- 
sti, oznaka naziva poslo- 
vodnega organa; 
b) priimek in ime, datum 
rojstva, enotna matična 
številka občana, delovno 
področje, vzroki za imeno- 
vanje, vzroki za odklonitev 
prijave, dopolnilno izobra- 
ževanje 

Čisti in bruto osebni do- 2L 
hodki ter število delavcev 
za posamezne poklice (pri- 
bližno 252 poklicev) z zah- 
tevano stopnjo strokovne 
izobrazbe in določenim 
številom let delovnih izku- 
šenj 

kdo kdaj obdelave 

Občinski upravni organi za sproti 
notranje zadeve 

Občinski upravni organi za sproti 
notranje zadeve 

Občinski upravni organi za sproti 
notranje zadeve 

30. v mes. za pre- 
tekli mesec 

30. v mesecu za 
pretekli mesec 

30. v mesecu za 
pretekli mesec 

Temeljne in druge organi- 
zacije združenega dela in 
skupnosti ter občinske 
skupščine 

Temeljne 
in druge 
organiza- 
cije zdru- 
ženega 
dela in 
skupno- 
sti do 7. v 
mes., ob- 
činske 
skupšči- 
ne do 15. 
v mesecu 

sproti 

Temeljne in druge organi- 
zacije združenega dela in 
skupnosti ter občinske 
skupščine 

31.1. 31. 3. 

Prvič v letu 
1986 

Vse organizacije in skup- 
nosti in njihove pos(ovne 
in druge enote v sestavi 

31. 3. 30. 9. 
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Zap. Raziskovanje 
št. 

Vsebina raziskovanja Periodika1 Raziskov. 
z večletno 
periodiko 

Podatke 
kdo 

mora dati Prvi rezultati 
77~. obdelave kda| 

18. Poročilo o osebnih dohod- 
kih za posamezne poklice 
(RAD-LDZ) (dopolnitev k 
zveznemu raziskovanju) 
(izvaja zavod) 

19. Družbena prehrana (RAD- 
DPR) (republiško razisko- 
vanje) (izvaja zavod) 

20. 

21. 

Uresničevanje načrta zapo- 
slovanja (RAD-30) (republi- 
ško raziskovanje) (izvajajo 
skupnosti za zaposlo- 
vanje). 

Čisti in bruto osebni do- 2L 
hodki ter število delavcev 
za posamezne . poklice 
(približno 52 poklicev) z 
zahtevano stopnjo strokov- 
ne izobrazbe in določenim 
številom let delovnih izku- 
šenj 
Družbena prehrana v orga- 2L 
nizacijah in skupnostih 
glede na število.in vrsto 
obrokov, obliko organizira- 
nosti (na določen dan v 
tednu od 13. do 17. maja) 
in način financiranja. 
Poprečno število zaposle- PL 
nih, ter planirano število 
zaposlenih 

22. 

23. 

Število na novo zaposlenih 
pripravnikov (od tega za 
določen čas in od lastnih 
kadrovskih štip.); 
Poprečno mesečno štev. 
delavcev na podlagi po- 
godb. dela in obseg nadur- 
nega dela ter razlogi; 
Štev. zaposlenih delavcev 
z danimi pogoji za upokoji- 
tev; štev. delavcev s tretji- 
no polnega del. časa; štev. 
zaposl. glede na izmensko 
delo. štev. delavcev kot 
ekonomski ali tehnološki 
višek ter njihova morebitna 
prezaposlitev; razlogi za 
nastanek ek. in tehnolo- 
ških viškov. 

STATISTIKA VZGOJE 
IN IZOBRAŽEVANJA 
Študenti višjih in visokih 
šol 
- Vpis študentov (ŠV-20) 
(dopolnitev k zveznemu ra- 
ziskovanju) (izvaja zavod) 
- Diplomanti (SV-50) (do- 
polnitev k zveznemu razi- 
skovanju) (izvaja zavod) 

- Doktorji znanosti (ŠV- 
70) (dopolnitev k zvezne- 
mu raziskovanju (izvaja 
zavod) 
- Diplomanti podiplom- 
ske stopnje (ŠV-80) (dopol- 
nitev k zveznemu razisko- 
vanju) (izvaja zavod) 
- Vpis študentov na viso- 
košolske temeljne delovne 
organizacije (ŠV-22) (repu- 
bliško raziskovanje) (izvaja 
zavod) 
Izobraževanje v organizaci- 
jah združnega dela (RAD- 
IZ) (republiško raziskova- 
nje) (izvaja zavod) 

Oblike vzgojnoizobraževal- 
nega dela v predšolskih, 
osnovnošolskih in srednje- 
šolskih organizacijah. 

Enotna matična številka L 
občana 

Enotna matična številka 
občana, podatki o šolski 
izobrazbi staršev ali vzdr- 
ževalcev 
Enotna matična številka 
občana, starši ali vzdrže- 
valci po poklicu, šolski izo- 
brazbi 
Enotna matična številka 
občana, starši ali vzdrže- 
valci po poklicu, šolski izo- 
brazbi 
Študenti po načinu študija, 
letnikih, spolu, vpis na po- 
diplomsko stopnjo, absol- 
venti s statusom, navovpi- 
sani študenti 
Organiziranje in izvajanje 
izobraževanja v organizaci- 
jah združenega dela, vrsta, 
način in trajanje izobraže- 
vanja, udeleženci 

Prvič v letu Vse organizacije in skup- 31.3. 
1986 nosti in njihove poslovne 

in druge enote v sestavi 

30. 9. 

Prvič v letu Temeljne organizacije 
1986 združenega dela, druge or- 

ganizacije in skupnosti ter 
enote v sestavi, ki imajo 
družbeno prehrano druga- 
če organizirano kot TOZD 

20. 5. september 

15.1. Temeljne organizacije 
združenega dela, 
druge organizacije in 15.7. 
skupnosti 

30. 4. 

30. 9. 

Študenti visokošolskih toz- ob vpisu 25. 3. v nasled- 
dov oziroma delovnih or- njem letu 
ganizacij 

Študenti visokošolskih toz- ob di- 25. 3. v nasled- 
dov oziroma delovnih or- plomi njem letu 
ganizacij 

Doktorji znanosti ob prijavi 15. 2. v nasled- 
• njem letu 

Diplomanti podiplomske ob di- 15. 3. v nasled- 
stopnje plomi njem letu 

Visokošolski tozdi iziroma 15. 10 31.10 
delovne organizacije 

Temeljne organizacije 31.8. 28. 11. 
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Zap. Raziskovanje 
št. 

Vsebina raziskovanja Periodika' Raziskov. 
z večletno 
periodiko 

Podatke 
kdo 

mora dati Prvi rezultati 
obdelave kdaj 

24. 

- Podaljšano bivanje 
učencev osnovne šole (Š- 
0/K1) (dopolnitev k zvez- 
nemu raziskovanju) (izvaja 
zavod) 

- Statistično poročilo in- 
teresnih dejavnosti in or- 
ganizacij učencev na šoli 
(Š-A) (dopolnitev k zvezne- 
mu raziskovanju) (izvaja 
zavod) 
- Priprava otrok na os- 
novno šolo (PVŠ) (dopolni- 
tev k zveznemu raziskova- 
nju) (izvaja zavod) 

Štipendisti (RAD-10A) (re- 
publiško raziskovanje) (iz- 
vaja zavod) 

25. Popis pedagoških delavcev 
(Š-KP) (republiško razisko- 
vanje) (izvaja zavod) 

STATISTIKA TELESNE 
KULTURE 

26. Telesna vzgoja 
- Telesna vzgoja v osnov- 
nem in srednjem usmerje- 
nem izobraževanju (TK- 
1 A)) (republiško raziskova- 
nje) (izvaja zavod) 
- Telesna vzgoja v vzgoj- 
novarstvenih organizacijah 
(TK-1C) (republiško razi- 
skovanje) (izvaja zavod) 

27. Športno rekreacijska de- 
javnost v organizacijah 
združnega dela in skupno- 
stih (TK-3) (republiško razi- 
skovanje (izvaja zavod) 

28. Dejavnost osnovnih orga- 
nizacij za telesno kulturo 
(TK-2) (republiško razisko- 
vanje (izvaja zavod) 
STATISTIKA ZNANSTVE- 
NORAZISKOVALNE DE- 
JAVNOSTI 

Oddelki podaljšanega biva- L 
nja, učenci v podaljšanem 
bivanju, trajanje bivanja, 
zaposlenost staršev, po- 
prečni mesečni stroški na 
učenca, prostori, prehrana, 
kvalifikacijska struktura 
učiteljev, ki vodijo oddelke 
podaljšanega bivanja 
Organizacije učencev na 2L 
šoli, učenci, včlanjeni v or- 
ganizacijah, zunaj nje, po- 
dročje interesnih dejav- 
nosti 

Organizatorji priprave 
otrok na osnovno šolo, šte- 
vilo otrok, oddelkov po ce- 
loletnem programu, delav- 
ci, število otrok, oddelkov 
po skrajšanem programu, 
delavci, trajanje skrajšane 
priprave otrok na osnovno 
šolo, brezplačni prevoz 
otrok k pripravi na osnov- 
no šolo 
Podatki o organizaciji: ma- 
tična številka registra orga- 
nizacij in skupnosti, dejav- 
nost, vrsta organizacije. 
Podatki o štipendistu: 
enotna matična številka 
občana, spol, občina stal- 
nega prebivališča, vrsta in 
višina štipendije vrsta šo- 
le, letnik šolanja, socialno 
poreklo, stanovanje štipen- 
dista v času šolanja. 
Enotna matična številka 
občana, matična številka 
registra organizacij in 
skupnosti, podatki o peda- 
goškem delavcu: vrsta de- 
lovnega razmerja, obseg 
delovne obveznosti, šolska 
izobrazba, strokovna uso- 
sobljenost, predmeti, ki jih 
poučuje, obvezno strokov- 
no izpopolnjevanje. 

2L 

2L 

Organizacija pouka telesne 
vzgoje, šola v naravi, šport- 
na značka in druge teles- 
novzgojne aktivnosti 

Telesno-vzgojne zaposli- 
tve, izvajanje športne znač- 
ke, strokovni delavci 

Športno rekreacijska de- 
javnost zaposlenih, organi- 
zacija, razvitost in oblike 
športne rekreacije, financi- 
ranje in objekti. 
Članstvo osnovnih organi- 
zacij za telesno kulturo, 
akcije, dejavnost, financi- 
ranje in objekti 

2L 

2L 

2L 

L2' 

Osnovne šole, vzgojnovar- 25. 6. 
stvene organizacije, orga- 
nizacije za usposabljanje 

16. 9. 

Prvič v letu Osnovne in srednje šole 
1987 ' 

Vzgojno varstvena organi- 
zacija osnovne šole, os- 
novne šole s prilagojenim 
predmetnikom in učnim 
načrtom 

ob koncu 20. 12. 
šolskega 
leta 

25. 6. 3. 9 

Prvič v letu Organizacije in skupnosti, 31.12. 
1986 ki imajo štipendiste 

30. 4. v nasled- 
njem letu 

Prvič v letu Vzgojnoizobraževalne or- 15.9. 
1988 ganizacije 

15. 11. 

Prvič v letu Osnovne in srednje šole Ob kon- 25. 9. 
1986 cu šol- 

skega 
leta 

Prvič v letu Vzgojnovarstvene organi- V teko- 6.8. 
1987 zacije čem šol- 

skem letu 

Prvič v letu Vse organizacije združne- 31.12. 10.7. 
1986 ga dela in skupnosti 

Vse osnovne organizacije 31.12. 20.8. 
za telesno kulturo (društva, 
klubi) 
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Zap. Raziskovanje 
št. 

Vsebina raziskovanja Periodika' Raziskov. 
z večletno 
periodiko kdo 

Podatke mora dati Prvi rezultati 
7T~T~ obdelave kdaj 

Prvič v 
1986 

letu Vse OZD 30. 4. 

Prvič v letu Organizacije združenega 31.12. 30.4. 
1986 dela in skupnosti 

- Identifikacijski podatki D 
osnovnih teritorialnih enot, 
območja, imena in nekateri 
drugi podatki o teh enotah 
ter vse njihove spre- 
membe. 
- Ulice in hišne številke 
fer njihove spremembe 
glede njihovega preoštevil- 
čenja in pripadnosti višjim 
teritorialnim enotam. 
- Od dopolnilnih teritori- 
alnih enot spremljanje kra- 
jevnih uradov, območij 
pošt in drugih enot. 

Poklicna (strokovna) zdru- 1.10. 
ženja in društva 

29. Raziskovanje o inovacij- Podatki o zaposlenih de- 2L 
skih dejavnostih (INOV) lavcih, raziskovalcih, ino- 
(republiško raziskovanje) vacijah in sredstvih 
(izvaja zavod) 

2) Raziskovanje bo potekalo po letni periodiki tako, da bo vsako tretje leto izvedeno le zvezno raziskovanje (v letu 1986 za 1985). 
STATISTIKA KULTURE 
IN UMETNOSTI 

30. Sistem obveščanja v zdru- 
ženem delu (OBV-1) (repu- 
biško raziskovanje) (izvaja 
zavod) 

31. Dejavnost posredovanja 
kulturnih vrednosti (KU-6) 
(republiško raziskovanje) 
(izvaja zavod) 

32. Vzpostavitev enotne evi- 
dence nepremičnine na- 
ravne in kulturne dediščine 
v SR Sloveniji (republiško 
raziskovanje) (izvaja Zavod 
SR Slovenije za varstvo na- 
ravne in kulturne dediš- 
čine) 
REGISTER TERITORIAL- 
NIH ENOT 

33. Register teritorialnih enot 
in teritorializacije podatkov 
(dopolnitev k zveznemu ra- 
ziskovanju) (izvaja zavod, 
RGU, občinske GU in drugi 
pristojni organi) 

15. 9. 

Podatki o oblikah obvešča- 2L 
nja v združenem delu 

Podatki o številu predstav, L 
koncertov in razstav po vr- 
sti, doma in v tujini, število 
obiskovalcev, število umet- 
niških delavcev-izvajalcev 
Podatki o poimenovanju PL 
NKD, zvrsteh, vrstah, RO- 
TE, obliki varovanja, var- 
stvenem režimu, ovredno- 
tenju in namembnosti ob- 
jektov in območij. Priprava 
delovne metodologije za 
strojno obdelavo. 

Regionalni zavodi za var- 
stvo narave in kulturne de- 
diščine in Zavod SRS za 
varstvo narave in kulturne 
dediščine 

Občinski organi, pristojni 
za geodetske zadeve in 
drugi pristojni organi. 

maj in 
novem- 
ber vsako 
leto 

sproti 

27. 12 

Priprava metodo- 
logije za strojno 
obdelavo do kon- 
ca I. 1986; po- 
skusna obdelava 
do konca I. 1987, 
tekoče od 1988. 

30. v mes. za pre- 
tekli mesec 

STROŠKI RAZISKOVANJ PRI DAJALCIH PODATKOV 
34. Stroški statističnih razisko- Vzpostavitev stroškovnega 

vanj pri dajalcih podatkov modela izvajanja statistič- 
(republiško raziskovanje) nih raziskovanj z upošteva- 
(izvaja zavod) njem stroškov, ki nastajajo 

pri dajalcih podatkov in 
struktura teh stroškov. 

RAZVOJ IN PREIZKUŠNJE METODOLOGIJ 
35. Projekt uporabe satelitskih Razvoj metodologije za ob- 

podatkov za ugotavljanje 
izrabe tal 

36. Statistične baze podatkov 

37. Enotne nomenklature 
klasifikacije 

38. Zbirka definicij 

delavo in ovrednotenje sa- 
telitskih podatkov; prenos 
v računalniško vodeno ba- 
zo podatkov o prostoru. 
Izdelava metodologije za 
organizacijo, vodenje in 
tehnologijo statističnih 
bank podatkov. 
Izdelava večnamenskih no- 
menklatur in klasifikacij v 
okviru skupnih osnov DSI, 
Metodologija za računalni- 
ško vodenje nomenklatur 
in klasifikacij. 
Pojmi in definicije iz stati- 
stičnih raziskav, teoretične 
statistike in informatike; 
računalniško podprta 
zbirka 

Izbrane 
enote 

poročevalske 15. 10. 13. 12. 

Zavod SR Slovenije za sta- 
tistiko (vzorec na terenu), 
Geodetski zavod SR Slove- 
nije (avionski posnetki, sa- 
telitski posnetki) 
Informacijske službe 

Informacijske službe 

Informacijske službe 

30. 5. 1986 

31.12. 1986 

30. 6. 1986 

sproti 
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Zap. Raziskovanje 
št. 

Vsebina raziskovanja Periodika' Raziskov. 
z večletno 
periodiko kdo 

Podatke mora dati Prvi rezultati 
TTT obdelave kdaj 

39. Kontrola kvalitete statistič- 
nih podatkov 

40. Materialne bilance SR Slo- 
venije (za posamezne iz- 
brane proizvode) 

41. Družbeno bogastvo SR 
Slovenije 

42. Medsebojni odnosi gospo- 
darskih dejavnosti SR Slo- 
venije 1983 

43. Integrirani sistem demo- 
arafskih in družbenih stati- 
stik 

44. Celovit razvoj manj razvite- 
ga območja z večstransko 
dejavnostjo kmečkega pre- 
bivalstva (sodelovanje v 
vzorčnem projektu) 

45. Osnove za povezavo po- 
datkov v enotni kadrovsko- 
informacijski sistem 

46. Projekcije prebivalstva SR 
Slovenije 

47. Enotni register obratoval- 
nic (izvaja zavod v sodelo- 
vanju s pristojnimi občin- 
skimi organi) 

48. Standardizacija imen orga- 
nizacij in skupnosti v ROS, 
če bo to mogoče z novimi 
predpisi (Zavod v sodelo- 
vanju z drugimi informacij- 
skimi službami) 

49. Poročilo OZD s področja 
gospodarstva o reproduk- 
cijski potrošnji, nabavah in 
prodaji (PB-11-L). Vzorčno 
zajetje za leta ko ni razi- 
skave PB 11 - za SFRJ. 
(Izvaja Zavod SRS za stati- 
stiko v sodelovanju z SDK 
in Zavodom SRS z družbe- 
no planiranje). 

Izdelava metodologije za 
ugotavljanje kvalitete stati- 
stičnih podatkov v vseh fa- 
zah dela; ugotavljanje kva- 
litete statističnih podatkov 
z raznih področij statistike; 
izdelava postopkov za iz- 
boljšanje statističnih po- 
datkov 
Prikaz stanja statistično- 
dokumentacijske osnove 
za izdelavo materialnih bi- 
lanc za izbrana področja s 
poizkusom konkretne 
kvantifikacije za eno leto. 
Izdelava letnih bilanc druž- L 
benega bogastva republi- 
ke, povezava bilance v si- 
stem družbenih računov- in 
analitično delo na področ- 
ju problematike družbenih 
sredstev 
Input-output tabeie 3L 

Povezava demografskih in 2L 
družbenih statistik, določi- 
tev socialnih kazalcev, me- 
todologija, poskus aplika- 
cije za SR Slovenijo. 
Študija F. (vzorč- 

ni pro- 
jekt) 

Racionalno in usklajeno 
zbiranje podatkov 

Izdelava projekcij različnih 
kontigentov prebivalstva 
Podatki o obratovalnicah, D 
v katerih se opravlja oseb- 
no delo s sredstvi v lasti 
občanov 
Izdelava metodologije za 
standardizacijo imen orga- 
nizacij in skupnosti v ROS 
in drugih evidencah skup- 
nega pomena - predlog 
Zveznega zavoda za stati- 
stiko 
Reprodukcijska poraba po L 
skupinah surovin in mate- 
rialov in dejavnosti porab- 
nika, zaloge, izvršene in 
neizvršene proizvodnje su- 
rovin in materialov, trgov- 
skega blaga po skupinah 
proizvodov in nosilcih na- 
log. Nabave in prodaja po 
dejavnostih v SR in SAP in 
po skupinah proizvodov in 
in proizvodnih uslug. 

Inforamcijske službe 30.11.1986 

Zavod SR Slovenije za sta- 
tistiko, Splošna združenja 
GZS 

Osnova so podatki in letne 
publikacije SDK in Zavoda 
SR Slovenije za statistiko 

Prvič v letu Vir podatkov sta raziskova- 
1986 nji PB-11, KGI-01 in druga 

statistična raziskovanja, 
podatki SKD, NBS in dru- 
gih organizacij 

Prvič v letu Demografske statistike, 
1986 družbene statistike, gospo- 

darske statistike 

1985-1988 Zavod SRS za stat. in zain- 
teresiranimi uporabniki 

Subjekti DSI 

Zavod SR Slovenije za stat. 
zunanje inštitucije 
Pristojni občinski organi 

Ob koncu leta 

1986 

sproti 

vse leto 

30. v mes. za pre- 
tekli mesec 

1986 Organizacije in skupnosti v Ob prijavi 
prijavah za vpis v ROS in v oziroma 
drugih prijavah za vpis v spre- 
evidence skupnega po- membi 
mena imena 

1986 

Izbrane 
vzorca 

OZD na osnovi Po zaklj. 
računu 
za prete- 
klo leto 

Konec leta v ka- 
terem so dani 
podatki 
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Zap. Raziskovanje 
št 

Vsebina raziskovanja Periodika Raziskov. 
z večletno 
periodiko kdo 

Podatke mora dati Prvi rezultati 
7T~. obdelave kdaj 

51. 

52. 

50. Integracija podatkov SDK, 
statistike in NBS v enotno 
bazo podatkov za teritorij 
SFRJ (izvaja Zavod SRS za 
statistiko, SDK - Centraia 
SRS, NBS, GZS, Zavod 
SRS za družbeno planira- 
nje v sodelovanju z upo- 
rabniki). 
Poraba časa s poudarkom 
na prostem času za prebi- 
valstvo SR Slovenije (izvaja 
Zavod SR Slovenije za sta- 
tistiko v sodelovanju z za- 
interesiranimi). 
Izdelava celovitega sistema 
statistik s področja kmetij- 
stva, s posebnim ozirom 
na vertikalno povezovanje 
operativnih evidenc in stat- 
sitičnih raziskovanj (izvaja 
Zavod SRS za statistiko, 
Republiški komite za pre- 
hrano,kmetijstvo in gospo- 
darstvo, GZS, raziskovalne 
organizacije s tega po- 
dročja, nekateri SOZD) 

53. Možnost uporabe podat- 
kov geodetske službe (kar- 
te, katastri) za statistično 
posploševanje ter nekatere 
naturalne bilance (izdaja 
Republiška geodetska 
uprava, Zavod SR Sloveni- 
je za statistiko, Republiški 
komite za varstvo okolja in 
urejanje prostora ter razi- 
skovalne organizacije s te- 
ga področja) 

Izdelava metodologije, L 
standardov ter predlog 
projektnega pristopa na 
osnovi ROS 

Izdelava metodologije ter L 
preizkus (mednarodne iz- 
kušnje) 

Določitev ciljev ter funkcij 
uporabnikov (operativa, 
občina, federacija), pred- 
log rešitev ter ustreznih 
baz podatkov 

1986 1987 

Določitev ciljev in ocena 
možnosti, usklajevanje se- 
danjih in pričakovanih in- 
formacijskih potreb upo- 
rabnikov, predlog metodo- 
logije 

1986 

1986 

1987 

predlogi leta 
1987 oz. tekoče 

1986 predlogi za leto 
1987 

l$ 
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JUGOSLOVANSKI CENTER ZA TEORIJO 
IN PRAKSO SAMOUPRAVLJANJA EDVARD 
KARDELJ 

PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA 

o zagotovitvi dela sredstev za financiranje 

delovnega programa Jugoslovanskega 

centra za teorijo in prakso 

samoupravljanja »Edvard Kardelj« 

v Ljubljani (ESA-711)  

V prilogi vam pošiljam Predlog družbenega dogovora o 
zagotavljanju dela sredstev za financiranje programa dela 
Jugoslovanskega centra za teorijo in prakso samouprav- 
ljanja »Edvard Kardelj■< v Ljubljani, za obdobje 1986-1990. 

V fazi razpravljanja o pobudi za podaljšanje veljavnosti 
obstoječega dogovora in besedila osnutka novega dogo- 
vora so. vsi predlagani podpisniki, razen dveh, podprli to 
pobudo in sprejeli osnutek dogovora. Zaradi tega in zaradi 

medsebojnih posvetovanj ter usklajenih stališč večine 
podpisnikov je med tem časom pripravljen predlog druž- 
benega dogovora. 

Ker je Skupščina SR Slovenije sklenila, da bo eden od 
podpisnikov tega dogovora (Odlok Skupščine SR Slove- 
nije, št. ZS 025/85, z dne 26. 9. 1985), vas prosim, da 
Skupščina na eni od decembrskih sej sprejme družbeni 
dogovor v predloženi verziji. 

Na osnovi 124. člena ustave SFRJ so se Skupščina Soci- 
alistične federativne republike Jugoslavije, Skupščina Soci- 
alistične republike Bosne in Hercegovine, Skupščina Soci- 
alistične republike Črne gore, Sabor Socialistične republike 
Hrvatske, Sobranje Socialistične republike Makedonije, 
Skupščina Socialistične republike Slovenije, Skupščina 
Socialistične, republike Srbije, Skupščina Socialistične avto- 
nomne pokrajine Vojvodine, Skupščina Socialistične avto- 
nomne pokrajine Kosova, Zvezna konferenca Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Jugoslavije,• Centralni komite 
Zveze komunistov Jugoslavije, Svet Zveze sindikatov Jugo- 
slavije, Gospodarska zbornica Jugoslavije, Svet akademij 
znanosti in umetnosti Jugoslavije, Skupnost univerz Jugo- 
slavije, Stalna konferenca mest in občin Jugoslavije, Zveza 
republiških in pokrajinskih samoupravnih interesnih skup- 
nosti za znanstvene dejavnosti SFRJ in Jugoslovanski cen- 
ter za terijo in prakso samoupravljanja Edvard Kardelj (v 
nadaljnjem besedilu; podpisniki družbenega dogovora) spo- 
razumeli, da sklenejo 

DRUŽBENI DOGOVOFfO ZAGOTOVITVI DELA 
SREDSTEV ZA FINANCIRANJE DELOVNEGA 
PROGRAMA JUGOSLOVANSKEGA CENTRA ZA 
TEORIJO IN PRAKSO SAMOUPRAVLJANJA 
»EDVARD KARDELJ« V LJUBLJANI 

1. člen 

Izhajajoč iz samoupravnega sporazuma o temeljih delova- 
nja in nalogah Jugoslovanskega centra za teorijo in prakso 
samoupravljanja Edvard Kardelj (v nadaljnjem besedilu: Jugo- 
slovanski center) se podpisniki tega družbenega dogovora 
strinjajo, da sodelujejo pri financiranju delovnega programa 
Jugoslovanskega centra v delu, ki se nanaša na opravljanje 
dejavnosti in del skupnega pomena za vse ali za posamezne 
podpisnike dogovora. 

* 2. člen 
Podpisniki družbenega dogovora se obvezujejo, da bodo z 

združevanjem finančnih sredstev skupaj zagotovili potrebna 
sredstva za financiranje delovnega programa Jugoslovan- 

skega centra v delu, ki se nanaša na opravljanje dejavnosti in 
del, določenih s tem družbenim dogovorom. 

3. člen 
Podpisniki družbenega dogovora se obvezujejo, da bodo z 

združevanjem sredstev zagotavljali tudi sredstva za financira- 
nje delovnega programa Jugoslovanskega centra v delu, ki se 
nanaša na opravljanje dejavnosti in del skupnega pomenaza 
vse ali posamezne podpisnike družbenega dogovora, določe- 
nih s posebnim samoupravnim sporazumom ali pogodbo, ki 
so jo sklenili Jugoslovanski center in podpisniki družbenega 
dogovora, v zneskih in na način, določen s tem samouprav- 
nim sporazumom ali pogodbo. 

4. člen 
Podpisniki družbenega dogovora se strinjajo, da se z zdru- 

ženimi sredstvi iz 2. člena tega družbenega dogovora financi- 
rajo dejavnosti in dela, določena z letnim in srednjeročnim 
delovnim programom Jugoslovanskega centra, v delu, ki se 
nanaša na spodbujanje, organiziranje in koordiniranje razi- 
skovanja in preučevanja teorije in prakse socialističnega 
samoupravljanja v Jugoslaviji in njuno medsebojno povezova- 
nje (znanstvenoraziskovalna dejavnost, mednarodno sodelo- 
vanje, informativno-dokumentacijska, izobraževalno-posveto- 
valna in izdajateljska dejavnost) za hitrejšo samoupravno pre- 
obrazbo jugoslovanske socialistične družbe in za večjo uve- 
ljavitev socialističnega samoupravljanja v svetu. 

V smislu prvega odstavka tega člena se bodo z združenimi 
sredstvi podpisnikov družbenega dogovora financirale dejav- 
nosti in dela oziroma znanstveno-raziskovalni projekti in 
naloge, ki se nanašajo predvsem: 
- na Kardeljevo ustvarjalnost, njegovo misel in celotno 

revolucionarno delo (teoretične razprave »Misel in revoluci- 
onarno delo Edvarda Kardelja« - januarska znanstvena sreča- 
nja; pisanje biografije Edvarda Kardelja ter prirejanje in izda: 

janje bibliografije Kardeljevih del; bibliografij domačih in tujih 
avtorjev o osebnosti in delu Edvarda Kardelja; prirejanje in 
pripravljanje za tisk tematskih in posebnih izdaj del Edvarda 
Kardelja in zbranih del Edvarda Kardelja; dokumentacijsko 
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obdelavo ustvarjalnosti Edvarda Kardelja in zagotavljanje 
materialnih in tehničnih pogojev za trajno hrambo in uporabo 
Kardeljeve ustvarjalnosti v izvirni in avtentični obliki; razstave 
o delu in osebnosti Edvarda Kardelja in drugo); 

- na informacijsko-dokumentacijsko dejavnost (dokumen- 
tacija) Jugoslovanskega centra - tekoče delo in nadaljnji 
materialni in tehnično-tehnološki razvoj ter pospešitev enot- 
nega informacijskega sistema v Jugoslaviji, in to predvsem z 
raziskovanjem, zbiranjem in obdelavo podatkov in drugih 
dognanj s področja teorije in prakse samoupravljanja za 
nadaljnje delo" in razvoj družbene znanosti v državi in za 
mednarodno znanstveno sodelovanje jugoslovanske druž- 
bene znanosti na tem področju (rezultati znanstvenih razisko- 
vanj v državi in tujini na področju samoupravljanja in ude- 
ležbe ljudi v upravljanju, evidenca strokovnih in znanstvenih 
kadrov, institucij in projektov na področju samoupravljanja, 
prirejanje in izdajanje tematskih bibliografij in pregledov 
dokumentacijskih podatkov za potrebe znanosti in drugih 
uporabnikov in drugo); 
- na koordinacijo medrepubliško-pokrajinskega projekta 

»Podjetja v družbeni lastnini v deželah v razvoju«; 
- na koordinacijo in izvedbo projekta »Stanje in rezultati 

raziskovanja socialističnega samoupravljanja« od leta 1950 
do 1985; 

- na koordinacijo medrepubliško-pokrajinskega projekta 
»Samoupravljanje« in tudi medrepubliško-pokrajinskega pro- 
jekta »Struktura jugoslovanske družbe«; 

- na izdelavo projekta, organiziranje in koordinacijo pisa- 
nja Zgodovine socialističnega samoupravljanja v Jugoslaviji 
(delovni naslov); 

- na mednarodno znanstveno in strokovno-politično dvo- 
stransko in večstransko sodelovanje in v tem okviru na vse- 
bine in oblike sodelovanja, določene v delovnem programu 
Jugoslovanskega centra, ki se nanašajo predvsem na medna- 
rodna znanstvena in strokovna srečanja v državi in svetu o 
samoupravljanju in drugih oblikah udeležbe ljudi pri upravlja- 
nju, študijske obiske in organizacijo ter izvajanje teh obiskov, 
organizacijo in koordinacijo empirijskih raziskovanj tujih razi- 
skovalcev samoupravne prakse pri nas, organiziranje enkrat 
na leto pošebnega podiplomskega študija (seminarja) za 
mlade raziskovalce in druge znanstvene delavce iz tujine, in 
drugo; 

- na jugoslovanska znanstvena srečanja, teoretične raz- 
prave, okrogle mize in druge oblike razprav in srečanj teorije 
in prakse samoupravljanja o aktualnih vprašanjih in temah s 
področja družbenoekonomskega in političnega sistema, 
uresničevanje vloge in mesta subjektivnih družbenih sil pri 
nadaljnji graditvi in razvoju socialističnega samoupravljanja, 
uresničevanje dolgoročnega programa ekonomske stabiliza- 
cije ter o drugih aktualnih vprašanjih razvoja teorije in prakse 
samoupravljanja, določenih z delovnimi programi Jugoslo- 
vanskega centra; 

- na pisanje znanstveno-raziskovalnih analiz, študij in sin- 
tez ter obdelavo v drugih oblikah rezultatov znanstvenih razi- 
skovanj in dognanj, dobljenih na temelju izvajanj znanstveno- 
raziskovalnih projektov (empiričnih in teoretičnih), z znan- 
stvenih srečanj, aktualnih teoretičnih razprav na tribunah in 
simpozijih, iz objavljenih del o samoupravljanju v državi in v 
svetu, ter na temelju drugih virov; 

- na prirejanje in izdajanje zbornikov znanstvenih sporočil, 
referatov in avtoriziranih razprav z januarskih znanstvenih 
srečanj; »ZVEZKOV« kot posebne publikacije s sporočili in 
znanstvenimi prilogami s teoretičnih razprav, ki jih organizira 
Jugoslovanski center o aktualnih vprašanjih teorije in prakse 
samoupravljanja in mednarodnih znanstvenih srečanj in pisa- 
nimi prilogami s tega področja; »INFORMACIJ« Jugoslovan- 
skega centra kot informativne publikacije, prek katere se 
redno obveščajo ustanovitelji in člani Centra, podpisniki tega 
in drugih družbenih dogovorov ter znanstvena in družbena 
javnost nasploh, posebnih izdaj za tujino za predstavljanje in 
pojasnjevanje našega sistema v okviru mednarodnega sode- 
lovanja in podobno. 

Z združenimi sredstvi podpisnikov se bodo financirale tudi 
druge programske naloge Jugoslovanskega centra, izdelava 
projektov in opravljanje drugih del, določenih z njegovimi _ 
delovnimi programi v okviru sprejete programske orientacije 
in v okviru dejavnosti in del iz prvega in drugega odstavka 
tega člena. 

priloga poročevalca 

5. člen 
Centralni komite ZKJ, Svet Zveze sindikatov Jugoslavije, 

Gospodarska zbornica Jugoslavije, Zvezna konferenca SZDU 
in drugi ustanovitelji ter člani Centra bodo sodelovali pri 
financiranju dela delovnega programa Jugoslovanskega cen- 
tra iz 3. člena tega družbenega dogovora in to predvsem tistih 
projektov, nalog in del, ki so zanje neposrednega pomena in v 
skladu z njihovimi delovnimi programi in v tem pogledu bodo 
skupaj s Centrom programirali in uresničevali tiste naloge, ki 
ustrezajo vsebini dela, vlogi, mestu in znanstvenim in družbe- 
nim funkcijam Centra oziroma za ustrezne projekte, naloge in 
dela se bo angažiral predvsem Jugoslovanski center. 

6. člen 
Jugoslovanski center se obvezuje, da svoje delo in svojo 

dejavnpst, posebej še pripravo in sprejetje delovnih progra- 
mov in njihovo uresničevanje organizira tako, da predvsem 
podpisniki družbenega dogovora, člani Centra in širša znan- 
stvena in družbena javnost v Jugoslaviji čim neposredneje 
sodelujejo in ustrezno vplivajo na načrtovanje dela Centra in 
da omogoča podpisnikom družbenega dogovora neposreden 
vpogled v svoje delo in dejavnost v celoti. 

Podpisniki tega dogovora imajo pravico najmanj enkrat na 
leto pregledati rezultate dela Jugoslovanskega centra in jih 
oceniti. 

Jugoslovanski center se obvezuje, da najmanj enkrat na 
leto obvesti podpisnike družbenega dogovora in jim poroča o 
svojem delu, znanstveni in družbeni javnosti pa daje sporočila 
o svojem delu, zlasti o razvoju posameznih področij svojega 
dela, o predlogih za spremembe in dopolnitve srednjeročnih 
in dolgoročnih delovnih programov, o uresničevanju posa- 
meznih velikih projektov, nalog in drugih del, ki jih opravlja za 
vse ali za posamezne podpisnike dogovora in o svoji celotni 
dejavnosti in delovanju. Jugoslovanski center je dolžan redno 
spremljati in analizirati v kolikšni meri se rezultati njegovega 
dela uporabljajo v teoretični misli in v družbeni praksi ozi- 
roma kako vplivajo na družbeno prakso in nadaljnji razvoj 
samoupravnih odnosov pri nas in da tudi o tem obveščajo 
podpisnike družbenega dogovora. 

7. člen 
Jugoslovanski center se obvezuje, da zagotovi podpisni- 

kom dogovora, da redno, brez nadomestila, dobivajo (preje- 
majo) vse knjige in druge publikacije, ki jih prireja in izdaja 
center, sam ali skupaj z drugimi organizacijami v okviru 
opravljanja dejavnosti in del iz 4. člena tega družbenega 
dogovora, ki se nanašajo na tematske zbornike del in druge 
knjige Kardeljeve ustvarjalnosti, razen zbranih del Edvarda 
Kardelja, zbornike znanstvenih sporočil in referatov s teore- 
tičnih razprav »Misel in revolucionarno delo Edvarda Karde- 
lja«, ZVEZKE in druge publikacije z drugih znanstvenih sre- 
čanj, okroglih miz in razprav s tribun Jugoslovanskega centra 
ter ostale publikacije, ki jih center redno izdaja; analitično in 
informativno gradivo s posameznih področij teorije in prakse 
samoupravljanja, prikaze, krajše preglede, zapiske in informa- 
cije o posameznih knjigah in razpravah ter študijah primerov 
iz prakse uresničevanja samoupravljanja pri nas; informa- 
tivno in.drugo gradivo o medsebojnem sodelovanju, tretmaju 
in teoretični in idejno-politični interpretaciji samoupravljanja 
v svetu; informativna gradiva in krajše analize in prikaze 
uresničevanja različnih oblik udeležbe ljudi pri upravljanju v 
svetu; bibliografije in druga gradiva iz dokumentacije Jugo- 
slovanskega centra in drugo. 

8. člen 
Podpisniki tega dogovora se strinjajo, da z združenimi 

sredstvi iz 2. člena tega družbenega dogovora financirajo 
dejavnosti in dela iz 4. člena tega družbenega dogovora, in 
sicer od 1. januarja 1986 do vključno 31. decembra 1990. 

Podpisniki družbenega dogovora se strinjajo, da se za 
financiranje dejavnosti in del iz 4. člena tega družbenega 
dogovora združijo sredstva v znesku 85.000.000,00 dinarjev. 
Ta znesek pomeni osnovo za udeležbo podpisnikov družbe- 
nega dogovora pri financiranju teh dejavnosti in del od leta 
1986 dalje. 
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9. člen 
Podpisniki družbenega dogovora se strinjajo, da bo del 

sredstev, ki jih združujejo socialistične republike in sociali- 
stični avtonomni pokrajini kot družbenopolitične skupnosti za 
financiranje dejavnosti in del iz 4. člena tega družbenega 
dogovora, v letu 1988 enak znesku sredstev, s katerim so 
sodelovale pri financiranju delovnega programa Jugoslovan- 
skega centra v letu 1985, valoriziran po merilih, določenih s 
tem družbenim dogovorom. 

Del sredstev od zneska, ki ga združujejo republike in pokra- 
jini, do zneska, ki znaša 85.000,000,00 din, zagotavlja Sociali- 
stična federativna republika Jugoslavija iz svojega proračuna. 
Tudi ta sredstva se valorizirajo po merilih, določenih s tem 
družbenim dogovorom. 10. člen 

Sredstva iz drugega odstavka 8. člena oziroma 9. člena tega 
družbenega dogovora se od leta 1986 dalje valorizirajo po 
Stopnji, do katere se smejo v skladu z resolucijo o družbeno- 
ekonomskem razvoju in ekonomski politiki Jugoslavije pove- 
čati sredstva za financiranje splošnih in skupnih družbenih 
potreb za ustrezno leto, to je po stopnji do katere se poveču- 
jejo sredstva proračuna republik in pokrajin oziroma sredstva 
proračuna federacije. 11 g|en 

Podpisniki družbenega dogovora se strinjajo, da vplačujejo 
združena sredstva za posamezno leto na žiro račun Jugoslo- 
vanskega centra enkrat v treh mesecih, in sicer v prvem 
mesecu trimesečja, lahko pa jih vplačujejo tudi mesečno. 

12. člen 
Jugoslovanski center se obvezuje, da v obdobju 1986-1990 

zagotovi del sredstev za financiranje svojih delovnih progra- 
mov tudi iz drugih osnov in iz drugih virov, toda predvsem s 
svobodno menjavo dela, prodajo svojih uslug in proizvodov, 
namenskim združevanjem sredstev za financiranje posamez- 
nih projektov in programskih nalog na osnovi natečaja pri 
samoupravnih interesnih skupnostih za znanost in ustreznih 
skladov za financiranje znanstvenih dejavnosti in drugo, z 
namenom, da se do konca leta 1990 organizira in materialno- 
finančno stabilizira kot znanstveno-raziskovalna organizacija 
s področja teorije in prakse samoupravljanja. 

13. člen 
Podpisniki družbenega dogovora lahko ustanovijo odbor 

podpisnikov družbenega dogovora, ki šteje pet ali več članov, 
lahko pa tudi vsi podpisniki določijo po enega člana v odbor 
podpisnikov. 

Odbor podpisnikov iz prejšnjega odstavka tega člena 
spremlja izvajanje tega družbenega dogovora in opravlja tudi 
dela, določena s poslovnikom o delu odbora. 

14. člen 
K temu družbenemu dogovoru lahko pozneje pristopijo 

organizacije združenega dela in druge samoupravne organi- 
zacije in skupnosti, družbenopolitične in druge družbene 
organizacije, skupščine občin in mestnih in regionalnih skup- 
nosti. 

K temu družbenemu dogovoru se pozneje pristopi s 
posebno pismeno izjavo, ki jo podpiše pooblaščena oseba na 
podlagi odloka pristojnega organa organizacije, skupnosti ali 
organa družbenopolitične skupnosti iz prvega odstavka tega 
člena o pristopu k temu družbenem dogovoru. 

Pismena izjava in odlok iz drugega odstavka tega člena 
vsebujeta med drugim znesek sredstev, ki se združujejo. 

Organizacija, skupnosti ali organ, ki pozneje pristopi k 
temu družbenemu dogovoru, ima enake pravice in obveznosti 
kot podpisniki dogovora, in uresničuje te pravice in obvezno- 
sti od dneva, ko sprejme Jugoslovanski center pismeno izjavo 
in odlok pristojnega organa o poznejšem pristopu k temu 
družbenemu dogovoru. 

15. člen 
Vsak podpisnik družbenega dogovora lahko da pobudo za 

spremembo in dopolnitev tega družbenega dogovora. 
Tisti, ki da pobudo za spremembo in dopolnitev tega druž- 

benega dogovora, je dolžan o tem obvestiti vse podpisnike 
družbenega dogovora. 

16. člen 
Ta družbeni dogovor začne veljati z dnem, ko je podpisan, v 

veljavi bo od 1. januarja 1986. 
17. člen 

Ta družbeni dogovor bo objavljen v Uradnem listu SFRJ. 

OBRAZLOŽITEV 

1. Predlog za sklenitev družbenega dogovora o zagotovitvi 
dela sredstev za financiranje delovnega programa Jugoslo- 
vanskega centra za teorijo in prakso samoupravljanja Edvard 
Kardelj v Ljubljani v času od 1986-1990, z osnutkom družbe- 
nega dogovora, so do sedaj podprli in sprejeli vsi predlagani 
podpisniki, razen Sobranja SR Makedonije in Sveta Zveza * 
sindikatov Jugoslavije. S tem sta praktično sprejeta pobuda in 
predlog Predsedstva Zvezne konference SZDLJ in Sveta 
Jugoslovanskega centra, da se obstoječi (veljavni) družbeni 
dogovor, podpisan leta 1981, podaljša tudi za naslednje pet- 
letno obdobje. 

2. Predlogi, pripombe in sugestije, podani v prvi fazi 
postopka za sprejetje novega družbenega dogovora niso 
pomemno in vsebinsko vplivali na spremembo besedila 
osnutka tega dogovora niti v enem njegovem delu, razen v 
delu, ki se nanaša na znesek sredstev, s katerim naj federacija 
sodeluje v financiranju delovnega programa Jugošlovan- 
skega centra. Gre namreč za določbo, s katero je bila predlo- 
žena finančna udeležba posameznih ustanoviteljev Centra, 
kar je bilo v osnutku dogovora določeno v drugem odstavku 
10. člena. 

Pri pregledovanju pobude (predloga) za sklenitev novega 
dogovora in besedila osnutka tega dogovora je Predsedstvo 
CK ZKJ sprejelo naslednji sklep: »Ob predlogu za podpisova- 
nje družbenega dogovora o zagotavljanju dela sredstev za 
financiranje delovnega programa Jugoslovanskega centra 
za teorijo in prakso samoupravljanja Edvsr Kardelj je skle- 
njeno, da se ustanoviteljem podpisnikom dogovora pripo- 
roči, da se sredstva, predvidena za obdobje od 1986-1990 
na ravni federacije, izločajo iz proračuna federacije. Tako 
naj Center postane znanstveno-raziskovalna institucija, ki 
bi se financirala po principih, ki veljajo za ostale znanstvene 
institucije ali in nadalje iz proračuna federacije.« 

S tem sklepom so bili seznanjeni pooblaščeni predstavniki 
skupščin republik in pokrajin na sestanku 10. oktobra letos 
(navzoči so bili predstavniki iz štirih republik in pokrajine) in 
predstavniki ustanoviteljev Centra na sestanku 16. oktobra 
(navzočih je bilo 5 predstavnikov ustanoviteljev in predstavnik 
Zveznega sekretariata za finance). Prisotni predstavniki 
skupščin republik in pokrajin (10. 10. 1985) in predstavniki 
ustanoviteljev (16. 10. 1985) so soglasno sprejeli ta sklep 
Predsedstva CK ZKJ in uskladili stališča o drugih vprašanjih 
besedila osnutka, ki so v glavnem redaktorske narave in bolj 
natančnega in jasnega formuliranja posameznih določb do- 
govora. 

3. Praktična posledica citiranega sklepa Predsedstva CK 
ZKJ je v tem, da namesto sredstev,, ki so bila v drugem 
odstavku 10. člena osnutka dogovora predvidena kot sodelo- 
vanje posameznih ustanoviteljev, sedaj mora v celoti zagoto- 
viti federacija iz svojega proračuna, ustanovitelji pa bi v finan- 
ciranju delovnega programa Centra sodelovali na način, dolo- 
čen v 3. in 5. členu predloga dogovora (v osnutku sta bila to 
3. in 6. člen). V predlogu dogovora so zato črtani zneski 
sredstev, ki so bili prej predlagani za posamezne ustanovi- 
telje. 

Razen tega sklep Predsedstva CK ZKJ tudi pomeni, da bi 
znesek sredstev, s katerimi federacija sodeluje pri financira- 
nju delovnega programa Centra znašal namesto 16 milijonov 
dinarjev, kolikor je predvideno v osnutku dogovora, sedaj 
približno 45-50 milijonov din. Seveda gre za del sredstev, ki 
skupaj z delom sredstev republik in pokrajin predstavljajo 
osnovo za sodelovanje teh podpisnikov dogovora (republik in 
pokrajin ter federacije) in znaša skupaj 85 milijonov din. Še 
naprej ostaja določba po kateri republike in pokrajine združu- 
jejo del sredstev, ki je enak znesku, s katerim so sodelovale v 
financiranju delovnega programa Jugoslovanskega centra v 
letu 1985. Ta del v absolutnem znesku znaša približno 35-40 
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milijonov din. Sredstva republik in pokrajin ter sredstva fede- 
racije se valorizirajo že v letu 1986 po stopnji, do katere se 
povečujejo sredstva njihovih proračunov glede na leto 1985. 
(Glej 2. odstavek 8. člena ter9. in 10. člen predloga dogovora.) 

4. Osnova za sodelovanje posameznih podpisnikov dogo- 
vora je od 80.378.149,00 din, kolikor je bilo predvideno v 
osnutku, povečana na 85 milijonov. To je storjeno zato, ker je 
izračun pokazal, da je nujno povečanje osnove na to vsoto, da 
bi se zagotovila potrebna sredstva za financiranje delovnega 
programa, določenega v predlogu dogovora. 

5. Iz besedila osnutka je črtan 5. člen, ker je bil po vsebini 
skoraj identičen s 3. členom. Tako je prejšnji 6. člen v pred- 
logu dogovora postal 5. člen in sedaj skupaj s 3. členom 
predstavlja vsebinsko celoto, po drugi strani pa ta dva člena 
tudi bolj jasno in natančneje definirata položaj, mesto in 
vlogo ustanoviteljev Centra v smislu sistema in načina financi- 
ranja njegovega programa dela. 

6. 4. člen osnutka dogovora je natančneje formuliran v 
prvem odstavku in to v smislu navajanja stalnih dejavnosti, ki 
jih opravlja Jugoslovanski center. Ko govorimo o tem členu, je 
potrebno poudariti, da le-ta ne predstavlja enoletnega pro- 
grama Centra. Nasprotno, vse dejavnosti in dela, projekti in 
naloge, ki so navedeni v tem členu, so dolgoročni in v tem 
smislu predstavljajo sintezo in »režime« dolgoročne program- 
ske orientacije Jugoslovanskega centra s področja teorije in 
prakse samoupravljanja, ki jo je (programsko orientacijo) 
sprejel Svet Jugoslovanskega centra. Ta programska orienta- 
cija tudi dejansko predstavlja dejavnosti in dela, ki so skup- 
nega pomena za vse podpisnike družbenega dogovora, hkrati 
pa tudi širi družbeni in znanstveni interes, zaradi česar je Svet 
tudi predlagal, da se financiranje izvajanja takšne programske 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

orientacije vrši z združevanjem sredstev oziroma podpisova- 
njem tega družbenega dogovora. 

7. V smislu obveznosti Jugoslovanskega centra do ostalih 
podpisnikov družbenega dogovora v 6. členu predloga (v 
osnutku je bil to 7. člen) so izvršene določene spremembe in 
dopolnitve, in sicer tako, da imajo vsi podpisniki dogovora 
pravico najmanj enkrat na leto pregledati rezultate dela Cen- 
tra in jih oceniti. Po drugi strani pa je Center s temi dopolni- 
tvami obvezan redno spremljati in analizirati, v kolikšni meri 
se rezultati njegovega dela uporabljajo v teoretični misli in 
družbeni praksi, in o tem obveščati podpisnike dogovora. 

8. V 12. členu predloga dogovora (to je novo določilo v 
odnosu na besedilo osnutka dogovora) je določena posebna 
obveznost Jugoslovanskega centra, da v času od 1986-1990 
zagotavlja del sredstev za financiranje svojih delovnih progra- 
mov tudi iz drugih izbir ter osnov, predvsem pa s svobodno 
menjavo dela, in na druge načine, s ciljem, da se do konca 
leta 1990 organizira in materialno-financijsko stabilizira kot 
organizacija združenega dela znanstveno-raziskovalnega 
značaja s področja teorije in prakse samoupravljanja. To 
določilo je v skladu s pripombami in sugestijami podanimi v 
Skupščini SFRJ v zvezi z dosedanjim pravnim statusom Cen- 
tra in v skladu s sklepom Predsedstva CK ZKJ. 

9. 13. člen predloga dogovora (ta člen je enak tudi v bese- 
dilu osnutka) je spremenjen in dopolnjen tako, daje podpisni- 
kom dogovora omogočeno, da sporazumno sami določijo ali 
bodo izbirali odbor podpisnikov dogovora in njihovo število 
ali pa bodo predstavniki vseh podpisnikov tudi člani odbora. 

10. V ostalih delih (členih) besedila osnutka dogovora so 
izvršena drobna preciziranja posameznih stavkov in redaktor- 
sko oziroma jezikovno-stilno izboljšanje besedila v celoti. 

POROČILO 

o izvajanju sklepov Skupščine SR Slovenije z dne 26. 6. 

1985, sprejetih ob obravnavi družbenoekonomskega 

položaja notranje trgovine v SR Sloveniji (ESA-K 802) 

Skupščina SR Slovenije je 26. 6. 1985 obravnavala 
družbenoekonomski položaj notranje trgovine v SR Slo- 
veniji in sprejela ugotovitve, stališča in sklepe, s kate- 
rimi bi prispevali k izboljšanju njenega družbenoeko- 
nomskega položaja. 

Za izvršitev posameznih sklepov je zadolžila Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, Gospodarsko zbornico Slo- 

venije, občinske skupščine in njihove izvršne svete, 
. Ljubljansko banko-Združeno banko in druge. Poleg tega 
je zadolžila Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in 
Gospodarsko zbornico Slovenije, da ob predložitvi 
osnutka resolucije za leto 1986 in srednjeročnih ter dol- 
goročnih planskih dokumentov Skupščini SR Slovenije 
poročata o izvajanju njenih sklepov. 

I. SKLEPI, KI JIH IZVAJA IZVRŠNI SVET 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

1. Sprejem ukrepov za izboljšanje 
ekonomskega položaja trgovine, ki se ukvarja z 
osnovno preskrbo prebivalstva, še posebej pa 
podeželske trgovine 

a) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že 21.2. 1985 
sprejel sklep, ki se nanaša na olajšave za nosilce preskrbe v 
občinah pri plačevanju obveznosti za pospeševanje razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova. Služba 
družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji - Centrala Ljubljana 
je na podlagi tega sklepa Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije izdala navodilo, da se trgovinskim temeljnim organiza- 
cijam združenega dela iz podskupin dejavnosti 070114 (razna 
živila, alkoholne pijače in proizvodi za hišne potrebe) in 
070132 (druga trgovina na drobno z mešanim blagom), ki so 

bile opredeljene po posebnem seznamu, zmanjšajo akonta- 
cije in končne obveznosti zagotavljanja sredstev za pospeše- 
vanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosova. Učinek tega ukrepa, ugotovljen v Službi družbenega 
knjigovodstva v SR Sloveniji - Centrala za Slovenijo znaša (za 
1985. leto) 128,3 milijona din. S tem je ta obveznost pri 
upravičenih trgovskih organizacijah združenega dela zmanj- 
šana za 47,1%. 

b) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je priporočil samou- 
pravnim interesnim skupnostim za preskrbo in samoupravnim 
skladom za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane, da 
usmerijo del sredstev v nerentabilne podeželske prodajalne 
za sofinanciranje zalog oziroma nemoteno preskrbo. 

Na podlagi zbranih podatkov o izvajanju tega priporočila v 
občinah izhaja, da tako usmeritev sicer podpirajo, niso pa je 
izvajali, ker zate namene ni bilo predvidenih sredstev. V nekaj 
primerih (Celje, Domžale, Hrastnik, Ljubljana, Tržič, Velenje), 
so v okviru samoupravnih interesnih skupnosti za preskrbo 
oziroma skladov, skupno s trgovino na drobno, ki se ukvarja z 
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osnovno preskrbo, reševali predvsem kratkoročne likvid- 
nostne težave. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo ob pripravi izhodišč 
za celovito organiziranje na področju intervencij v proizvodnji 
hrane, intervencij v porabi hrane in blagovih rezerv proučil 
tudi možnosti za vključitev navedene problematike v tako 
zaokroženo celoto. Pri tem bo potrebno upoštevati predvsem 
specifičnosti posameznih območij. 

Izvršni svet je sprejel tudi sklep o sofinanciranju tržnih 
rezerv osnovnih prehrambenih proizvodov v podeželskih pro- 
dajalnah v odročnih krajih, ki so pomembne za interese ljud- 
ske obrambe. Izvajanje tega ukrepa je v teku; poleg Republi- 
škega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve 
sodelujeta še Zavod SR Slovenije za rezerve in Republiški 
sekretariat za ljudsko obrambo. 

c) Za sprejemanje nadaljnih ukrepov v prihodnjem srednje- 
ročnem obdobju, s katerimi bi prispevali k izboljšanju eko- 
nomskega položaja trgovine, ki se ukvarja z osnovno pre- 
skrbo prebivalstva, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
vključil v osnutek družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 tudi usmeritev s posebnim poudarkom na razvoju 
in krepitvi materialnega položaja trgovine z živili, še posebej 
pa podeželske trgovine. V osnutku družbenega plana je pred- 
lagano tudi, da naj bi bile za trgovino z osnovno preskrbo 
uveljavljene olajšave pri plačilu republiškega davka iz do- 
hodka. 

2. Sprememba odloka Zveznega izvršnega 
sveta o načinu oblikovanja cen v trgovini na 
debelo in drobno. 
Skupščina SR Slovenije je v svojih sklepih zadolžila Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, da si naj še nadalje prizadeva za 
spremembo odloka o načinu oblikovanja cen proizvodov in 
storitev v prometu na debelo in na drobno v letu 1985 in sicer 
v tem smislu, da se realneje določi stopnja za kritje stroškov 
pri nekaterih blagovnih skupinah (črna in barvna metalurgija, 
instalacijski material, kmetijska mehanizacija, umetna gnojila, 
barve in laki) in za povečanje deležev za kritje stroškov v 
maloprodaji pri prehrambenem blagu, kjer se cene še vedno 
oblikujejo na kalkulativen način. 

Prizadevanja Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in 
pristojnega republiškega upravnega organa za spremembo 
oziroma povečanje stopenj za kritje stroškov pri nekaterih 
blagovnih skupinah in trgovini_na drobno s prehrambenimi 
proizvodi niso bila uspešna. Že vse od začetka tega leta 
namreč beležimo visoko stopnjo inflacije, ki je konec septem- 
bra povzročila sprejem novih ukrepov neposredne kontrole 
cen (dajanje soglasij, obvezno poprejšnje soglasje Zveznega 
zavoda za cene). Poleg tega mora s 1. 1. 1986, ko prenehajo 
veljati začasne določbe zakona o sistemu družbene kontrole 
cen v prometu na debelo in drobno ter prometa iz uvoza, 
pričeti veljati določba 9. člena tega zakona (oblikovanje cen 
glede na tržne razmere in razne oblike skupnega poslovanja 
organizacij združenega dela trgovine in proizvodnje). S tem 
dnem bi prenehal veljati odlok Zveznega izvršnega sveta o 
načinu oblikovanja cen proizvodov v prometu na debelo in 
drobno v letu 1985 (Ur. list SFRJ, št. 69/84), na katerega se 
navedeni sklep Skupščine SR Slovenije tudi nanaša. 

Z upoštevanjem navedenega ni realno pričakovat^ da bo v 
Zveznem izvršnem svetu do konca leta 1985 izpeljan postopek 
za spremembo tega odloka. Zato se bo Izvršni svet SR Slove- 
nije zavžemal za uveljavitev s tem zakonom določenega 
sistama oblikovanja cen proizvodov v prometu s 1. 1. 1986. 

3. Delovanje zakona o zagotavljanju trajnih 
obratnih sredstev v trgovini na razvojne 
možnosti notranje trgovine 
Skupščina SR Slovenije je zadolžila Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, da analizira delovanje zakona o zagotavljanju traj- 
nih obratnih sredstev, posebej pa tistih določil zakona, ki 
zavezujejo trgovinske organizacije (ne glede na značaj blaga 
in z njim povezanega koeficenta obračanja zalog), k postop- 
nemu polnemu financiranju poprečne vrednosti zalog do 
1990. leta iz dolgoročnih trajnih virov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi analize 
podatkov iz zaključnih računov organizacij združenega dela 

za leto 1984 ugotovil, da obe panogi notranje trogovine - 
trgovina na drobno in trgovina na debelo, glede na svojo 
nizko akumulativnost, visoko stopnjo naraščanja vrednosti 
zalog blaga in nizkega deleža lastnih obratnih sredstev 
nimata pogojev, da bi do 1990. leta izpolnili obveznost iz 
zakona o trajnih obratnih sredstvih. Še posebej pa to velja za 
trgovino za osnovno preskrbo prebivalstva (trgovina na 
drobno z živili in mešanim blagom). To pomeni, da obe 
panogi ob sedanji višini ustvarjenega dohodka oziroma 
čistega dohodka nista sposobni zagotoviti potrebnih lastnih 
sredstev za širjenje svojih trgovskih zmogljivosti (prodajni 
prostori, skladišča, transportna sredstva, itd.). To je zlasti 
pereče v organiziranju in poslovanju trgovine, namenjene 
osnovni preskrbi prebivalstva. 

4. Povečanje obsega prodaje, s katerim se 
zagotavlja večji devizni priliv 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v osnutku resolucije za 
1986. leto poudaril usmeritev za povečanje ponudbe in pro- 
daje blaga v turističnih in obmejnih krajih kot prednostno 
nalogo trgovine v prihodnjem letu. Republiški komite za turi- 
zem in gostinstvo in Republiški komite za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve že pripravljata program potrebnih usme- 
ritev in ukrepov tako, da bi bili uveljavljeni v naslednji turi- 
stični sezoni. 

II. IZVAJANJE DRUGIH SKLEPOV 
Ostali sklepi Skupščine SR Slovenije se nanašajo na organi- 

ziranost trgovine na drobno in debelo, na odpiralni čas trgo- 
vine na drobno ter financiranje tekočega poslovanja in mate- 
rialnega razvoja trgovine za osnovno preskrbo prebivalstva. 

Gospodarska zbornica Slovenije je usmerila svoje aktivno- 
sti predvsem v organizacijsko področje notranje trgovine ozi- 
roma na področje organiziranosti trgovine na debelo. V 
okviru tega se vključuje v pripravo družbenega dogovora o 
merilih za organiziranje temeljnih in delovnih organizacij 
združenega dela v notranji trgovini na zvezni ravni, s katerim 
bi morale biti oblikovane zlasti osnove za organiziranje trgo- 
vine na debelo. (Ta dogovor predstavlja izvršitev sklepa Zbora 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ o trgovini iz junija 1984. 
leta). V Gospodarski zbornici Slovenije pripravljajo tudi 
skupne osnove za ureditev delovnega časa prodajaln v SR 
Sloveniji. Gospodarska zbornica Slovenije bo Skupščini SR 
Slovenije posredovala v svojem poročilu podrobnejše infor- 
macije o izvajanju sklepov, za katere je zadolžena. 

Skupščina SR Slovenije je sprejela sklep, da naj Ljubljanska 
banka - Združena banka začne s hitrejšim izvajanjem priporo- 
čila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za benificiranje 
kreditnih pogojev pri kreditiranju zalog blaga za osnovno 
preskrbo delovnih ljudi in občanov ter materialnega razvoja 
trgovin v tej dejavnosti. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je 
seznanjen, da je navedeno priporočilo še v postopku obrav- 
nave v organih Ljubljanske banke - Združene banke. V Ljub- 
ljanski banki - Združeni banki ocenjujejo, da bo razprava v 
organih temeljnih bank in Združene banke opravljena do 15. 
decembra letos. 

III. ZAKLJUČNE UGOTOVITVE O IZVAJANJU 
SKLEPOV 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja: 

- da je večina sklepov Skupščine SR Slovenije o družbeno- 
ekonomskem položaju notranje trgovine v SR Slovenijj dolgo- 
ročne narave; iz poročila pa je razvidno, da je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije pričel z njihovim izvajanjem; 

- da je končni učinek posameznih sklepov Skupščine SR 
Slovenije za okrepitev ekonomske moči trgovine na drobno 
za osnovno preskrbo prebivalstva v veliki meri odvisen od 
možnosti prestrukturiranja že obstoječih materialnih raz- 
merij; 

- da bo izvajanje sklepov na področju organiziranosti trgo- 
vine, predvsem trgovine na debelo, potekalo v precejšnji meri 
tudi v odvisnosti od aktivnosti na tem področju na zvezni 
ravni. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo aktivno spremljal in 
vzpodbujal izvajanje sklepov Skupščine SR Slovenije: 
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- s področja delovnega in odpiralnega časa trgovin ter 
- prenosa najemnih poslovnih prostorov v osnovna sred- 

stva trgovinskih organizacij zruženega dela, ki je v pristojnosti 
skupščin občine in njihovih izvršnih svetov. 

Nekateri sklepi kot: vprašanje ekonomskih vzpodbud za 
združevanje dela in sredstev notranje trgovine s proizvodnjo, 

proučitev reševanja osnovne oskrbe z odpiranjem trgovin v 
lasti občanov ipd., pa so že v stališčih Skupščine SR Slovenije 
opredeljeni kot dolgoročna naloga. 

Izvršni svet Skupšine SR Slovenije bo seznanjal Skupščino 
SR Slovenije o nadaljnjem izvajanju njenih sklepov ob posre- 
dovanju rednih tekočih analiz o izvajanju resolucije za leto 
1986, po potrebi pa tudi s posebnimi poročili. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o prevozih v cestnem prometu (ESA 819) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 91. seji dne 31. 
10. 1985 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O PREVOZIH V CEST- 

NEM PROMETU S TEZAMI, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 

215. člena. 266., 267. in drugega odstavka 274. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 

poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu 
skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Julka ŽIBERT, članica Izvršnega sveta in predsednica 
Republiškega komiteja za promet in zveze, 

- Peter MARN, namestnik predsednice Republiškega komi- 
teja za promet in zveze. ✓ 

REPUBLIŠKI KOMITE ZA PROMET IN ZVEZE 
POVZETEK 

Ustavna podlaga za izdajo zakona o prevozih v cestnem 
prometu je podana v 6. točki 321. člena Ustave SR Slove- 
nije, ki določa, da Skupščina SR Slovenije v okviru pravic 
in dolžnosti republike ureja razmerja; ki so skupnega 
pomena za delovne ljudi in občane na področju prometa. 

Po ustavi opredelitvi je urejanje prevozov v mednarod- 
nem cestnem prometu in medrepubliškem cestnem pro- 
metu v zvezni pristojnosti, urejanje ostalih vprašanj s tega 
področja pa v republiški pristojnosti. Slednja sedaj ureja 
zakon o organizaciji cestnega prevoza z motornimi vozili 
(Uradni list S RS, št. 4/71) in temeljni zakon o organizaciji 
prevoza z motornimi vozili v cestnem prometu (Uradni list 
SFRJ, št. 27/65, 30/68), katerega določbe se še vedno 
uporabljajo kot republiški zakon. 

Poleg ustavnega pooblastila narekujejo izdajo novega 
zakona tudi neusklajenost sedaj veljavnih določb z dru- 
gimi predpisi in spremenjene razmere na področju prevo- 
zov v cestnem prometu. 

Zakon bo določal in urejal posamezne vrste prevozov v 
cestnem prometu, avtobusne postaje in postajališča ter 
postaje in parkirišča za tovorna vozila. Predlagane rešitve 
bodo zagotavljale večjo organizacijsko in tehnološko 
enotnost pri opravljanju prevozov v cestnem prometu, 
upoštevajoč pri tem temeljne dolgoročne usmeritve njego- 
vega razvoja. 

Zakon bo opredelil oblike prevozov v cestnem prometu 
(javni prevoz, prevoz za lastne potrebe), subjekte, ki lahko 

opravljajo te prevoze ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati. 
Poleg javnega linijskega cestnega prevoza (medkra- 

jevni, primestni in mestni) ter javnega prevoza v prostem 
cestnem prometu, bo zakon določil tudi pogoje za 
sočasne opravljanje obeh zvrsti javnega prevoza oseb 
(posebni javni redni prevoz oseb). S tem bo omogočeno 
boljše izkoriščanje prevoznih sredstev in zadovoljevanje 
prevoznih potreb vseh potnikov na določenem območju. 

Z vidika varnosti pri opravljanju prevozov bo zakon 
enotno uredil preventivne preglede tehnične brezhibnosti 
vozil, ki jih bodo morale opravljati organizacije združe- 
nega dela ter druge samoupravne organizacije in skupno- 
sti, ki opravljajo prevoze v cestnem prometu in samostojni 
avtoprevozniki. 

Poleg prevozov bo zakon enotno uredil tudi avtobusne 
postaje in sicer tako, da bo ločil dejavnost upravljalca 
avtobusne postaje, opremljenost avtobusne postaje ter 
osnovne odnose med upravljalcem avtobusne postaje in 
prevozniki ter potniki. Za pomembnejša avtobusna posta- 
jališča pa bo zakon predpisal obveznosti njihovega 
opremljanja s pokritim prostorom za potnike. 

Podobno kot avtobusne postaje bo zakon urejal tudi 
postaje za tovorna vozila: za parkirišča pa bo predpisal le 
minimalne pogoje, ki jih morajo ta izpolnjevati. 

Za izvedbo zakona ne bodo nastale materialne obvezno- 
sti za republiko in občine, organizacije združenega dela in 
druge samoupravne organizacije in skupnosti pa bodo 
morale zagotoviti sredstva za označevanje in opremo 
vozil, kot jo zahteva zakon. 

Določena materialna sredstva bodo potrebna tudi za 
opremljanje pomembnejših avtobusnih postajališč. 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za izdajo zakona o prevozih v cestnem 

prometu je podana v 6. točki 321. člena Ustave SR SlQvenije, 
ki določa, da Skupščina SR Slovenije v okviru pravic in 
dolžnosti republike ureja razmerja, ki so skupnega pomena za 
delovne ljudi in občane na področju prometa. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Po ustavni opredelitvi je urejanje prevozov v mednarodnem 
cestnem prometu in medrepubliškem cestnem prometu v 
zvezni pristojnosti, urejanje ostalih vprašanj s tega področja 
pa v republiški pristojnosti. Slednja sedaj ureja zakon o orga- 

nizaciji cestnega prevoza z motornimi vozili (Uradni list SRS, 
št. 4/71) in temeljni zakon o organizaciji prevoza z motornimi 
vozili v cestnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 27/65, 30/68), 
katerega določbe se še vedno uporabljajo kot republiški 
zakon. 

Temeljni zakon ureja javni prevoz (v linijskem in prostem 
cestnem prometu) in prevoz za lastne potrebe, republiški 
zakon pa nekatera vprašanja, ki niso urejena z zveznim zako- 
nom ali jih ta ne ureja v celoti in ki se nanašajo na javni 
primestni promet, vozne rede, avtobusne postaje in postaja- 
lišča, postaje za tovorne avtomobile in posebni javni redni 
prevoz potnikov. 

Poleg ustavnega pooblastila narekujejo izdajo novega 
zakona tudi neusklajenost sedaj veljavnih določb z drugimi 
predpisi in spremenjene razmere na področju prevozov v 
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cestnem prometu, Ki zahtevajo tehnološko in organizacijsko 
poenotenje opravljanja prevozov. 

Za obdobje po letu 1970 so značilne izredno visoke stopnje 
rasti obsega cestnega prevoza oseb in stvari, kar se posebno 
kaže v primerjavi z rastjo prevozov v železniškem prometu, s 
katerim skupaj tvorita pretežen obseg prometnih storitev. 

V javnem cestnem prevozu, brez mestnega prevoza, je bilo 
leta 1984 v primerjavi z letom 1970 prepeljanih 2,4-krat več 
oseb, medtem ko se je v istem obdobju njihovo število v 
železniškem prometu povečalo za samo 19 odstotkov. Javni 
cestni prevoz je v letu 1984 koristilo 91,4 odstotka vseh 
prepeljanih oseb, železniškega pa le 8,2 odstotka. 

Količina prepeljanih stvari je bila leta 1984 v javnem cest- 
nem prometu za 2,3-krat večja kot leta 1970, v železniškem 
prevozu le za 20 odstotkov. Leta 1984 je strukturni delež 
javnega cestnega prevoza v količini prepeljanih stvari znašal 
40,7 odstotka in železniškega prevoza 52,5 odstotka. Če v tej 
primerjavi upoštevamo še cestni prevoz stvari za lastne 
potrebe, potem ugotovimo, da se v cestni prevoz vključuje 
preko 70 odstotkov vseh prepeljanih količin stvari, v železni- 
ški prevoz pa le četrtina. 

Podatki o dinamiki razvoja in strukturnih deležih cestnega 
prevoza oseb in stvari kažejo na njegovo prevladujočo obliko 
prometne dejavnosti, hkrati pa potrjujejo potrebnost kom- 
pleksnega urejanja tehnoloških in organizacijskih pogojev za 
njegovo izvajanje. To še toliko bolj, ker je njegov hiter in 
stihijski razvoj v preteklem obdobju odstopal od sprejetih 
razvojnih ciljev na področju prometne politike, opredeljenih v 
- družbenem dogovoru o prometni politikin Jugoslavije 
- stališčih o usmerjanju skladnega razvoja in delitve dela 

na področju prometa in zvez v SR Sloveniji 
in 
- dolgoročnem programu ekonomske stabilizacije v pro- 

metu. 
S stališča uresničevanja sprejetih usmeritev razvoja kopen- 

skega prevoza oseb in stvari, katerih temeljni cilj je pospeše- 
vanje razvoja železniškega prometa ob istočasni upočasnitvi 
razvoja cestnega prometa, velja še posebna pozornost raz- 
voju cestnih prevozov za lastne potrebe. 

Po sedanji zakonski ureditvi lahko organizacije združenega 
dela, druge samoupravne organizacije in skupnosti, ki imajo 
motorna vozila za opravljanje prevozov za lastne potrebe, z 
njimi opravljajo tudi javne prevoze v prostem cestnem pro- 
metu. Možnost teh imetnikov motornih vozil, da se s prostimi 
kapacitetami vključujejo tudi v opravljanje prevozov v pro- 
stem cestnem prometu jih ni spodbujala, da bi povečevanje 
svojih prevoznih potreb usklajevali z razvojnimi plani prevoz- 
nikov, ki jim je opravljanje javnega prevoza glavna dejavnost, 
temveč so še nadalje razvijali svoje lastne prevozne kapaci- 
tete. Statistični podatki za obdobje 1970-1983 kažejo, da se je 
cestni prevoz za lastne potrebe razvijal celo hitreje kot javni 
cestni prevoz, tako v razpoložljivih prevoznih kapacitetah kot 
obsegu opravljenih prevozov, čeprav naj bi v razvoju stagniral 
in se tehnično prilagodil predvsem potrebam prevoza speci- 
fičnih stvari oziroma gospodarskih dejavnosti. 

Medsebojna primerjava obsega razpoložljivih kapacitet in 
obsega opravljenih storitev nadalje kaže, da so prevozne 
zmogljivosti slabše izkoriščene pri prevozih za lastne potrebe 
kot v javnem cestnem prevozu. V letu 1983 so prevozniki, ki so 
opravljali javne prevoze stvari z motornimi vozili in prikoli- 
cami skupne nosilnosti 81.004 ton, opravili 3.241 milijonov 
tonskih kilometrov. V prevozu za lastne potrebe je bilo vklju- 
čenih 65.011 ton nosilnosti prevoznih kapacitet, s katerimi je 
bilo opravljenih samo 877 milijonov tonskih kilometrov. Nizka 
stopnja izkoriščenosti kapacitet j6 značilna tudi za cestne 
prevoze potnikov za lastne potrebe. Od skupno 2.059 avtobu- 
sov v javnem cestnem prometu je posamezen avtobus v letu 
1983 prevozil poprečno 66.800 km in pri tem prepeljal preko 
133.000 potnikov. V prevozu za lastne potrebe je bilo istega 
leta uporabljenih 245 avtobusov, ki so poprečno prevozili le 
23.800 kilometrov in prepeljali 21.600 potnikov. 

V preteklem obdobju torej niso bile uresničene razvojne 
naloge na področju cestnega prometa, zato bi morala druž- 
bena skupnost z določenim vplivom doseči prestrukturiranje 
prevozov zmogljivosti med prevozom za lastne potrebe in 
javnim prevozom. 

Organi za notranje zadeve stalno spremljajo splošno teh- 
nično stanje motornih in priklopnih vozil v cestnem prometu. 

Na podlagi podatkov o opravljenih tehničnih pregledih vozil 
ugotavljajo, da okoli 40% vseli pregledanih vozil tehnično ni 
brezhibnih in da ima vsako tako vozilo v poprečju po dve 
pomanjkljivosti. 
Splošno tehnično stanje motornih in priklopnih vozil v SR 
Sloveniji v obdobju 1981-1984 je razvidno iz sledečih po- 
datkov. 

Leto Število Število izločenih Skupaj 
pregledanih vozil ugotovljeno 

vozil napak na vozilih 
1981 547.285 242.116 405.132 
1982 ~ 578.760 225.871 448.398 
1983 558.548 207.842 455.297 
1984 603.001 256.218 517.085 

Pooblaščene organizacije za opravljanje tehničnih pregle- 
dov vozil opozarjajo, da delavci, ki v organizacijah združe- 
nega dela in drugih organizacijah opravljajo preventivne pre- 
glede motornih vozil, niso dovolj strokovno usposobljeni za 
opravljanje teh nalog ter da nimajo ustreznih merilnih naprav 
za ugotavljanje tehničnega stanja vozil. V primeru ustrezne 
opremljenosti pa so te naprave pogosto slabo vzdrževane in 
pri meritvah dajejo napačne podatke. 

Neustrezen odnos do zagotavljanja tehnične brezhibnosti 
motornih in priklopnih vozil pri večini subjektov, ki opravljajo 
javne prevoze ali prevoze za lastne potrebe, se potrjuje tudi v 
operativnih kontrolah organov za notranje zadeve, ki morajo 
zaradi tehničnih pomankljivosti veliko vozil izločiti iz prometa. 

Po sedanji zakonski ureditvi morajo organizacije združe- 
nega dela, druge samoupravne organizacije in skupnosti ter 
organi, ki opravljajo javni prevoz in prevoz za lastne potrebe 
organizirati in izvajati notranjo kontrolo tudi nad tehnično 
brezhibnostjo vozil. Pristojnost in način izvajanja te kontrole 
ter način vodenja evidenc pa morajo urediti v svojih samou- 
pravnih splošnih aktih. 

Inšpekcijske službe, ki nadzirajo delo notranje kontrole, 
ugotavljajo, da izvajalci prevoznih storitev s samoupravnimi 
splošnimi akti niso uredili opravljanja preventivnih pregledov 
vozil. V posameznih primerih, ko se ti pregledi izvajajo, pa 
ugotavljajo pomanjkljivosti in neenotnost rokov, v katerih 
mora biti na vozilih obvezno opravljen preventivni pregled. 
Zato bi kazalo z novim zakonom zavezati vse subjekte, ki 
opravljajo javni prevoz ali prevoz za lastne potrebe, k red- 
nemu opravljanju preventivnih pregledov vozil na način, da se 
podrobneje in enotno uredijo roki ter pogoji za njihovo oprav- 
ljanje. 

Javni prevoz v linijskem cestnem prometu, ki se opravlja na 
določenih relacijah po naprej določenem voznem redu, ceni 
in prevoznih pogojih, se sedaj izvaja le v potniškem prometu. 

Linijski cestni potniški promet se opravlja kot medkrajevni, 
primestni ali mestni. Funkcija medkrajevnega potniškega pro- 
meta je povezovanje pomembnejših krajev v regiji ali med 
regijami oziroma v republiki in državi. Njegove osnovne zna- 
čilnosti morajo biti hitrost, udobnost in varnost prevoza. V ta 
namen zakonska določila o varnosti v cestnem prometu pred- 
pisujejo, da se v medkrajevnem cestnem prevozu lahko pelje 
le toliko potnikov, kolikor je sedežev v avtobusu. 

Temeljna funkcija primestnega in mestnega potniškega 
prometa je zagotovitev prevoza delavcev in dijakov v dnevni 
migraciji na delo, v šolo itd. Za obe zvrsti potniškega prometa 
so značilna pogosta postajališča in nizka potovalna hitrost. 
Pod določenimi pogoji, ki jih predpisuje zakon o varnosti 
cestnega prometa, se lahko opravljata tudi z avtobusi zgibne 
konstrukcijske sestave. V obeh zvrsteh prevoza se potniki 
lahko prevažajo tudi stoje. 

V preteklem obdobju, za katerega je značilno stalno in hitro 
naraščanje obsega uporabnikov avtobusnega prevoza, se 
medkrajevni prevoz oseb ni razvil v svoji pravi funkciji, niti ne 
v mejah dovoljenega koriščenja kapacitet avtobusov. V takš- 
nih razmerah je vse bolj prevzemal funkcijo primestnega 
potniškega prometa in ga danes karakterizirajo nizka poto- 
valna hitrost, številna postajališča in stoječi potniki. 

Ne glede na poznane funkcije posameznih vrst potniškega 
prometa se je v naši republiki torej razvil predvsem primestni 
promet, čeprav zato ni širše družbene niti ekonomske 
potrebe. Zato je potrebno z natančnejšo razmejitvijo medkra- 

30 priloga poročevalca 



jevnega in primestnega prometa, kot je to v sedaj veljavnih 
predpisih, določiti organizacijske in tehnične pogoje, ki bodo 
zagotavljali razvoj kvalitetnega in varnega medkrajevnega 
potniškega prometa. 

Zaradi racionalizacije poslovanja prevozniki vedno bolj 
zmanjšujejo število voznega osebja v vozilih, kar vpliva na 
zmanjševanje varnosti prevozov. 

Na posameznih linijah namreč opravljajo sprevodniške 
naloge (prodaja vozovnic, sprejem prtljage ipd.) vozniki sami, 
kar jih dodatno obremenjuje. Po podatkih Republiškega 
sekretariata za notranje zadeve se je zaradi tega zgodilo nekaj 
hujših nezgod, ker voznik avtobusa ni bil pozoren na promet 
zaradi opravil s potniki. 

Vozni redi potniških linij se uskiajujejo v okviru Splošnega 
združenja prometa in zvez enkrat, po potrebi pa tudi večkrat 
letno. Usklajevalni postopek je izveden tako med izvajalci 
linijskega cestnega potniškega prometa kot med njimi in 
izvajalci železniškega potniškega prometa. 

Postopek usklajevanja voznih redov se izvaja za vse linije 
medkrajevnega in primestnega potniškega prometa in med 
vsemi prevozniki v naši republiki, ki opravljajo prevoz oseb v 
linijskem cestnem prometu. Celoten postopek je potreben 
predvsem zaradi izenačenosti medkrajevnega in primestnega 
potniškega prometa pri prevozu potnikov v dnevni migraciji. 
Usklajevanja vseh linij med vsemi prevozniki pa zavira hitrejše 
in uspešnejše prilagajanje linij oziroma njihovih voznih redov 
potrebam uporabnikov v primestnem potniškem prometu. 
Predlaganim spremembam, s katerimi želi domicilni prevoz- 
nik v regiji boljše zadovoljiti potrebam uporabnikov, namreč 
pogosto nasprotujejo drugi prevozniki, ki v tej regiji siger 
opravljajo samo medkrajevni potniški promet, a v funkciji 
primestnega, in katerim bi te spremembe lahko povzročile 
slabšo zasedenost in s tem rentabilnost njihovih prevozov. 

V cestnem prevozu oseb pa imamo tudi primere, ko so 
posamezni prevozniki skleniti samoupravni sporazum o traj- 
nem poslovno-tehničnem sodelovanju na podlagi ustvarjanja 
skupnega prihodka in s katerim je predvideno tudi določanje 
skupnega voznega reda. Sporazumno urejanje prevoza oseb 
na določenem območju omogoča odpravljanje medsebojne 
konkurence prevoznikov, ustvarjanje skupnega prihodka pa 
združuje njihov interes za optimalno ureditev prevozov glede 
na potrebe uporabnikov. 

Pri opravljanju linijskega cestnega prevoza oseb prihaja le 
redko do opuščanja posameznih linij. Pogosteje se opuščajo 
posamezni prevozi na določeni liniji. Pri tem gre za samo- 
voljne odločitve prevoznikov, ki prerazporejajo avtobuse na 
prevoze v prostem cestnem prometu oziroma posameznih 
prevozov ne opravijo zaradi premajhnega števila potnikov in s 
tem nerentabilnosti prevoza. 

V primerih izrednega povečanja števila potnikov, ki je zna- 
čilno zlasti ob koncu tedna, v predprazničnih dnevih, v času 
letnih dopustov, ob raznih športnih in kulturnih prireditvah ter 
drugih podobnih primerih, prevozniki povečujejo obseg pre- 
vozov s t. im. »bis« vožnjami. Zanje je značilno, da se prevoz 
na določeni liniji in ob določenem času opravi z več avtobusi 
istočasno, z namenom, da se prepelje vse potnike. 

Poseben javni redni prevoz, ki je namenjen prevozu določe- 
nih skupin oseb v dnevni migraciji (prevoz delavcev na delo, 
učencev v šolo in podobno) opravljajo prevozniki pri pogojih, 
ki jih pogodbeno dogovorijo z uporabniki prevoza. Možnost 
pogodbenega urejanja prevoznih pogojev je spodbudila pre- 
voznike k hitremu razvijanju tovrstnega prevoza, tako da te 
linije po številu (793 linij) že presegajo število registriranih 
rednih linij v primestnem potniškem prometu (747 linij). 

Pri opravljanju posebnega javnega rednega prevoza pre- 
voznik ne sme prevažati drugih oseb, razen v primeru, da na 
njegovi relaciji noben prevoznik ne opravlja javnega linij- 
skega prevoza oseb. Takšna zakonska ureditev v več primerih 
povzroča, da ostajajo presežne kapacitete prevoznih zmoglji- 
vosti v posebnem javnem rednem prevozu neizkoriščene. 
Primerno pa bi bilo zaradi visoke obremenitve vozil v rednem 
linijskem primestnem prometu dovoliti, da prevoznik prepelje 
tudi druge osebe, za katere sicer nima sklenjene pogodbe. 

Sedanja pravna ureditev prevozov za lastne potrebe ne 
dopušča opravljanja teh prevozov izobraževalnim organizaci- 
jam in skupnostim, čeprav so učencem osnovnih šol, ki stanu- 
jejo več kot 4 km od šole, dolžne zagotoviti prevoz brez- 
plačno, ker je to sestavina zagotovljenega programa. 

Ugotavljamo, da v bolj oddaljnih in redkeje naseljenih 
območjih SR Slovenije (Kočevsko, Tolminsko, Koroška, Koz- 
jak, Pohorje in drugih) prevozne potrebe učencev niso pokrite 
z javnim cestnim prevozom, deloma zaradi nerentabilnosti 
prevozov, deloma pa zaradi neustreznega cestnega omrežja, 
ki ne omogoča uporabe večjih motornih vozil. V teh primerih 
se prevoz učencev v šolah zagotavlja z angažiranjem zaseb- 
nih avtoprevoznikov, ki opravljajo prevoze z manjšimi vozili 
(minibusi, kombiji in podobnimi vozili), zelo pogosto pa 
opravljajo prevoze učencev tudi šole same. 

Opisan način prevozov sicer ne zajema veliko učencev, 
vendar pa glede na terenske razmere predstavlja nepogrešljiv 
pogoj za funkcioniranje šolskega sisema v hribovitih in redko 
naseljenih območjih SR Slovenije. Zato je z zakonom 
potrebno omogočiti izobraževalnim organizacijam združe- 
nega dela oziroma njihovim skupnostim opravljanje prevozov 
učencev, pa tudi drugih udeležencev izobraževanja. 

Zakon o organizaciji cestnega prevoza z motornimi vozili 
določa tudi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati avtobusne 
postaje. Določba zakona, da morajo imeti avtobusne postaje 
pokrite perone oziroma, da se morajo ti zgraditi v roku pet let 
po njegovi uveljavitvi, ni v celoti uresničena. Tako imamo v SR 
Sloveniji vrsto avtobusnih postajališč, ki so z napisom ozna- 
čena kot avtobusne postaje, čeprav ne izpolnjujejo predpisa- 
nih pogojev (npr. Ljubljana, Kranj, Postojna). 

Postaje za tovorna vozila, ki bi izpolnjevale vse zakonsko 
določene pogoje, v slovenskem prostoru ni. So pa bila v 
posameznih krajih zgrajena posebna parkirišča za tovorna 
vozila, ki so praviloma locirana izven mestnih središč in se 
zato pogosto ne uporabljajo. Nepravilno parkiranje tovornih 
vozil tako ostaja v teh krajih še naprej odprt problem, zato bi 
ga kazalo ustrezno urediti z občinskimi predpisi. 

III. POGLAVITNE REŠITVE V ZAKONU 
1. Zakon bo določal in urejal posamezne vrste prevozov v 

cestnem prometu, avtobusne postaje in postajališča ter 
postaje in parkirišča za tovorna vozila. 

Predlagane rešitve bodo zagotavljale večjo organizacijsko 
in tehnološko enotnost pri opravljanju prevozov v cestnem 
prometu, upoštevajoč pri tem temeljne dolgoročne usmeritve 
njegovega razvoja. 

2. Prevoz oseb in stvari se lahko opravlja kot javni prevoz 
ali kot prevoz za lastne potrebe. 

Z namenom, da bo zagotovljena večja družbena racional- 
nost prevozov in smotrnejša delitev prevoznih kapacitet glede 
na njihovo namembnost, naj bi javni prevoz opravljale le tiste 
organizacije združenega dela in druge samoupravne organi- 
zacije in skupnosti, ki jim je to glavna dejavnost. 

S tako opredelitvijo bo samoupravnim organizacijam in 
skupnostim, ki opravljajo prevoze za lastne potrebe onemo- 
gočeno opravljanje prevozov za tretje osebe, kar je eno izmed 
temeljnih usmritev v razvoju prometa. 

3. Zaradi opravljanja boljše kontrole nad izvajanjem dejav- 
nosti vseh oblik prevozov v cestnem prometu bo zakon dolo- 
čil obvezno in enotno označevanje in opremo vozil. 

Enotno označevanje vozil, ki opravljajo javni prevoz oseb 
pa bo hkrati pripomoglo tudi k boljši informiranosti uporabni- 
kov prevozov, posebno glede dolžnosti ustavljanja teh vozil 
na posameznih vrstah avtobusnih postajališč. 

4. Z zakonom naj bi bila urejena tudi vsebina potnega 
naloga. Potne naloge naj bi bilo potrebno izdajati za vse vrste 
prevozov razen za prevoze, ki jih opravljajo občani za lastne 
potrebe, samostojni avtoprevozniki, avtotaksi prevozniki in 
prevozniki v javnem mestnem cestnem prometu. 

Potni nalog za samostojnega avtoprevoznika ureja zakon o 
obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu (Uradni list 
SFRJ, št. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/ 
80, 63/80, 3/81, 23-82, 15/83, 66/83, 71/84 in 39/85). 

Narava avtotaksi prevozov in prevoza oseb v mestnem cest- 
nem prometu (veliko število prevozov tekom dneva na krajših 
relacijah) ne omogoča vodenje potnega naloga oziroma bi 
bilo vodenje nesmotrno, 

5. Zakon bo določal, da morajo organizacije združenega 
dela, druge samoupravne organizacije in skupnosti, ki oprav- 
ljajo javni prevoz ali prevoz za lastne potrebe organizirati in 
izvajati notranjo kontrolo. 

Navedene samoupravne organizacije in skupnosti ter samo- 
stojni avtoprevozniki bodo dolžni opravljati tudi preventivne 

priloga poročevalca 31 



preglede tehnične brezhibnosti svojih vozi!. Ti pregledi se 
bodo opravljali dnevno in v predpisanih rokih ter po vsakem 
izrednem dogodku z vozilom. 

Zakon bo določal, kdo lahko opravlja te preglede, obseg, 
roke in pogoje za opravljanje preventivnih pregledov, način 
izvajanja in vodenje evidenc o teh pregledih pa bo urejaf 
izvršilni predpis. 

6. Zakon bo določal vrste javnega prevoza oseb v linijskem 
cestnem prometu (medkrajevni, primestni, mestni). 

Javni prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem prometu se 
bo opravljal le kot hitri prevoz, to je kot prevoz, pri katerem 
potniki po voznem redu vstopajo in izstopajo samo na avto- 
busnih postajah in pomembnejših avtobusnih postajališčih. S 
tem bo dosežena večja potovalna hitrost v medkrajevnem 
cestnem prometu, saj je namenjen predvsem uporabnikom 
prevozov med večjimi kraji. Tako urejen prevoz potnikov v 
medkrajevnem cestnem prometu bo jasno razmejen od pre- 
voza v primestnem cestnem prometu, ki je namenjen dnevni 
migraciji uporabnikov prevoza. 

Taka organizacija medkrajevnega prevoza bo pripomogla k 
doslednejšemu izvajanju določila zakona o varnosti cestnega 
prometa, po katerem se lahko v avtobusu v medkrajevnem 
cestnem prometu pelje le toliko potnikov kot je sedežev in k 
udobnejšemu prevozu potnikov, ki potujejo na daljših rela- 
cijah. 

7. Za izboljšanje varnosti prevoza potnikov v javnem med- 
krajevnem cestnem prometu, razen, ko se le-ta opravlja kot 
direkten prevoz ali prevoz med avtobusnimi postajami ter v 
primestnem cestnem prometu, bo zakon določal, da mora biti 
v avtobusu poleg voznika obvezno navzoč tudi sprevodnik. 

8. Zakon bo omobočal prevoznikom, ki določajo vozni red, 
da v primeru, ko združujejo delo in sredstva za prevoze na 
posameznih linijah, za te linije sporazumno določijo tudi 
skupen vozni red. To bo omogočalo racionalnejše organizira- 
nje prevozov, boljšo izkoriščenost prevoznih kapacitet, 
hitrejše prilagajanje potniškim tokovom, izboljšanje delovnih 
pogojev voznikov, odpravljena pa bo tudi nepotrebna konku- 
renca med prevozniki na posameznih relacijah. 

Priprava podlag za vozne rede ter usklajevanje in registra- 
cija voznih redov naj bo v pristojnosti Splošnega združenja 
prometa in zvez Slovenije. V primeru, da prevozniki ne uskla- 
dijo voznih redov odloča o sporih posebna arbitražna komi- 
sija pri tem združenju. 

Takšna ureditev zagotavlja najbolj smotrno in ekonomično 
izvajanje vseh naštetih nalog, ker so vsi prevozniki člani tega 
združenja. 

Zakon bo zavezal prevoznike, da s predlogi voznih redov 
seznanijo občinske upravne organe pristojne za promet na 
območju, po katerem potekajo linije, ter da upoštevajo nji- 
hove medsebojno usklajene predloge glede časov prihodov, 
odhodov in postankov na posameznih avtobusnih postajah in 
postajališčih. 

Z novim zakonom bo prevoznik zavezan, da mora opravljati 
prevoze po registriranem in objavljenem voznem redu in jih 
ne bo mogel trajno opustiti pred pretekom veljavnosti voz- 
nega reda. 

Posamezne prevoze bo lahko le začasno ustavil v primerih 
višje sile. 

Zakon bo omogočil prevozniku, da lahko na liniji ali na 
njenem delu po veljavnem voznem redu sočasno prične pre- 
voz z več vozili. 

S tako ureditvijo bo dana možnost prevoznikom, da v času, 
ko je potreba po prevozih bistveno povečana (predpraznični 
dnevi, letni dopust), opravljajo prevoze istočasno z več avto- 
busi, kar bo pripomoglo k odpravljanju situacij, ko potnikov 
zaradi prezasedenosti avtobusov ni moč prepeljati. 

9. Zakon bo konkretneje opredelil pogoje, pod katerimi se 
lahko opravlja javni prevoz v primestnem cestnem prometu, 
tako da bo omejil razdaljo, na kateri se lahko opravlja ter 
okvirno opredeli krog uporabnikov, katerim je namenjen. 
Glede na to, da je ta vrsta prevoza predvsem lokalnega 
pomena, naj bi ga podrobneje urejale občinske skupščine s 
svojimi predpisi, vozni redi pa naj bi se usklajevali in registri- 
rali v medobčinskih gospodarskih zbornicah. 

Tudi za ta preVoz naj bi bil enako kot za prevoz v medkrajev- 
nem cestnem prometu predpisan način in postopek usklaje- 
vanja voznih redov ter njihov vpis in objava. 

10. Posebni javni prevoz oseb bo opredeljen kot mešani 

prevoz, to je pogodbeni in javni prevoz hkrati, v skladu z 
določenimi pogoji. 

Ta prevoz bo primarno namenjen prevozu določenih oseb, 
na določeni razdalji po dogovorjenem voznem redu, ceni in 
drugih prevoznih pogojih (pogodbeni prevoz), prevoz drugih 
oseb pa v primerih, ko na razdalji na kateri se ta prevoz 
opravlja noben prevoznik ne opravlja javnega prevoza oseb v 
linijskem cestnem prometu oziroma ga opravlja, pa ne 
zadošča prevoznim potrebam določenega območja (javni 
prevoz). 

Za ta drugi del prevoza (javni prevoz) naj ne bi v celoti veljali 
enaki pogoji kot za pogodbeni prevoz. Cena in prevozni 
pogoji naj bi bili enaki kot za prevoz oseb v javnem linijskem 
cestnem prometu. 

Pogoje za opravljanje teh vrst prevozov naj bi ugotavljal 
občinski upravni organ, pristojen za promet, ker so ti prevozi 
omejeni na lokalna območja in namenjeni dnevnim prevoz- 
nim potrebam posameznih območij. 

Združevanje pogodbenega in javnega prevoza bo omogo- 
čalo vključevanje presežnih kapacitet prevoznih zmogljivosti 
v javni linijski prevoz, s čimer bo dosežena večja izkoriščenost 
prevoznih sredstev kot tudi boljše zadovoljevanje prevoznih 
potreb vseh uporabnikov prevozov na določenih območjih, 
posebno tistih, na katerih se ne opravlja javni linijski prevoz. 

11. Poleg javnega prevoza v cestnem prometu bo zakon 
urejal tudi prevoz oseb in stvari za zadovoljevanje prevozov za 
lastne potrebe. 

Konkretno bodo opredeljeni subjekti, ki lahko opravljajo to 
vrsto prevoza in namen opravljanja tovrstnih prevozov. 

12. Zakon bo zavezal prevoznika, da lahko prične opravljati 
prevoz na določeni liniji šele, ko je vozni red usklajen in 
registriran, upravljalca avtobusne postaje pa, da sme proda- 
jati avtobusne vozovnice in rezervacije le za prevoze na lini- 
jah, za katere je prevoz registriran. 

Zakon bo nadalje določal dejavnost upravljalca avtobusne 
postaje, opremljenost avtobusnih postaj in uredil osnovne 
odnose med upravljalcem avtobusne postaje in prevozniki ter 
potniki. 

Z namenom, da se prepreči vstopanje in izstopanje potni- 
kov na mestih, ki z voznim redom niso določena za postanek 
avtobusov oziroma so določena pa niso predpisano urejena, 
bo zakon določil, da smejo potniki vstopiti in izstopati le na 
tistih postajališčih, ki so zgrajena v skladu s predpisi in je 
obenem postanek na njih določen v registriranem voznem 
redu. 

Primeren nivo opravljanja prevoznih storitev gotovo tudi 
zahteva najnujnejše varovanje čakajočih potnikov pred vplivi 
padavin, zato naj bi zakon vsaj za pomembnejša avtobusna 
postajališča predpisal opremljanje teh postajališč s pokritim 
prostorom za potnike. 

Za popolnejše informiranje uporabnikov prevoznih storitev 
bodo prevozniki, ki ustavljajo na določenem pomembnejšem 
avtobusnem postajališču, dolžni objavljati izvlečke in voznih 
redov in jih sprotno usklajevati s spremembami. 

13. Podobno kot avtobusne postaje bo zakon urejal tudi 
postaje za tovorna vozila. 

Za večjo urejenost mirujočega prometa v naseljih, bo zakon 
predpisal tudi minimalne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 
parkirišča za tovorna vozila. 

Ta urejenost pa se bo še posebej dosegla z zakonskim 
pooblastilom občinskim skupščinam, da določijo obvezno 
uporabo postaj in parkirišč za tovorna vozila. 

Zaradi varnosti in varstva okolja bo zakon pooblaščal 
občinske skupščine, da določijo parkirišča za tista vozila, ki 
prevažajo nevarne snovi. 

14. Nadzor nad izvajanjem določb zakona bodo opravljali 
republiški upravni organi, pristojni za inšpekcijo cestnega 
prometa in občinski upravni organi, pristojni za inšpekcijo 
cestnega prometa. 

Z zakonom bo opredeljeno delovno področje inšpekcij- 
skega nadzorstva ter pravice in dolžnosti inšpektorjev cest- 
nega prometa pri izvajanju nadzora. 

Zakon bo določal tudi stopnjo in smer zahtevne strokovne 
izobrazbe inšpektorjev cestnega prometa. 

IV. PREDPISI IN SAMOUPRAVNI SPLOŠNI AKTI 
Na podlagi tega zakona bo predsednik republiškega uprav- 

nega organa pristojnega za promet izdal v soglasju z republi- 
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škim sekretarjem za notranje zadeve pravilnik o določitvi 
obsega, rokov, pogojev in načina opravljanja preventivnih 
pregledov ter o vodenju evidenc o opravljenih preventivnih 
pregledih. 

Z zakonom bo dano pooblastilo občinskim skupščinam, da 
bodo s predpisi uredile: 
- javni prevoz v mestnem in primestnem cestnem prometu 
- opravljanje javnega avtotaksi prevoza 
- obvezno uporabo postaj in parkirišč za tovorna vozila in 

vozila, ki prevažajo nevarne snovi. 
S samoupravnimi splošnimi akti bodo organizacije združe- 

nega dela uredile: 
- število voznega osebja na vozilu za posamezne vrste 

javnega prevoza ter način in pogoje za delo, ki ga opravlja na 
posameznih delih in nalogah vozno osebje vozila ter splošne 
prevozne pogoje 

- splošne pogoje za poslovanje avtobusnih postaj 
- splošne pogoje za poslovanje tovornih postaj in parkirišč. 
Splošno združenje prometa in zvez Slovenije pa bo določilo 

v soglasju s predsednikom republiškega upravnega organa, 
pristojnega za promet način, postopek usklajevanja voznih 
redov in njihov vpis te daljinar. 

V. OCENA MATERIALNIH IN DRUGIH 
POSLEDIC ZAKONA 

Za izvedbo predlaganega zakona ne bodo nastale materi- 
alne obveznosti za republiko in občine. Organizacija združe- 
nega dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti pa 
bodo morale zagotoviti sredstva za označevanje in opremo 
vozil, kot bo predpisano s predlaganim zakonom. 

Določena materialna sredstva bodo potrebna tudi za 
opremljanje pomembnejših avtobusnih postajališč. 

Nova naloga bo naložena občinskim upravnim organom 
pristojnim za promet glede ugotavljanja pogojev za opravlja- 
nje posebnega javnega rednega prevoza oseb, ki pa ne bo 
bistveno povečala obsega dela teh organov. 

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA 

o prevozih v cestnem prometu 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. teza 
Prevoz oseb in stvari (v nadaljnjem besedilu: prevoz) z motornimi in 

priklopnimi vozili (v nadaljnjem besedilu: vozila) v cestnem prometu se 
lahko opravlja kot javni prevoz ali kot prevoz za lastne potrebe. 

Javni prevoz po tem zakonu je prevoz, ki je pod enakimi pogoji 
dostopen vsakomu/, in se opravlja na podlagi prevozne pogodbe pod 
pogoji, ki jih določa ta zakon in drugi predpisi. 

Prevoz za lastne potrebe po tem zakonu je prevoz oseb in stvari za 
zadovoljevanje lastnih potreb imetnika vozila. 

2. teza 
Javni prevoz opravljajo organizacije združenega dela in druge samo- 

upravne organizacije in skupnosti (v nadaljnjem besedilu: prevozniki), 
ki izpolnjujejo s tem zakonom in drugimi predpisi določene pogoje, in 
je to njihova glavna dejavnost. 

3. teza 
Javni prevoz lahko opravljajo tudi delovni ljudje, ki samostojno 

opravljajo dejavnost z osebnim delom s sred6tvi, ki so lastnina obča- 
nov (v nadaljnjem besedilu: samostojni avtoprevozniki), če izpolnjujejo 
pogoje, ki so predpisani s tem zakonom in drugimi predpisi. 

4. teza 
Prevozniki morajo s samoupravnimi splošnimi akti določiti število 
voznega osebja na vozilu za posamezne vrste javnega prevoza ter 
način in pogoje za delo, ki ga opravlja na posameznih delih in nalogah 
vozno osebje vozil, ter določiti in javno objaviti splošne prevozne 
pogoje. 

Splošni prevozni pogoji morajo obsegati zlasti bistvene elemente 
prevozne pogodbe, podatke, ki so potrebni za izračun prevozne cene 
in cene prevoznikov postranskih storitev ter odgovornosti prevoznika 
in uporabnika prevoza. 

5. teza 
Vozila, ki se uporabljajo za prevoz v cestnem prometu, morajo imeti 

predvsem: 
1. Avtobus v medkrajevnem linijskem cestenem prometu: 
a) skrajšano označbo firme oziroma imena prevoznika; 
b) potnikom vidno označbo linije z navedbo začetne in končne 

postaje in oznako vrste prevoza; 
c) izvleček iz voznega reda za linijo, na kateri se opravlja prevoz; 
d) splošne prevozne pogoje s cenikom prevoza za to linijo; 
e) s številkami označene sedeže. 
2. avtobus v primestnem linijskem cestnem prometu in v posebnem 

javnem rednem prevozu oseb: 
a) skrajšano označbo firme oziroma imena prevoznika: 
b) potnikom vidno označbo linije z navedbo začetne in končne 

postaje in oznako vrste prevoza; 
c) izvleček iz voznega reda za linijo, na kateri se opravlja prevoz; 
d) splošne prevozne pogoje s cenikom prevoza za to linijo. 
3. Avtobus v prostem cestnem prometu in avtobus za prevoz za 

lastne potrebe: 

a) skrajšano označbo firme oziroma imena prevoznika; 
b) oznako »posebna vožnja«. 
4. Tovorno motorno vozilo: 
a) skrajšano označbo firme oziroma imena prevoznika: 
b) označbo nosilnosti vozila oziroma prostornine cisterne: 
5. Avto-takši vozilo: 
a) skrajšano označbo firme oziroma imena prevoznika; 
b) vgrajen taksimeter, ki je postavljen tako, da je potniku jasno vidna 

cena izvršnega prevoza; 
c) oznako »taksi« na strehi vozila; 
d) izvleček iz cenika za prevoz, postavljen na vidnem mestu. 
Vozila samostojnih avtoprevoznikov morajo biti označena v skladu z 

določbami obrtnega zakona. 
V vseh vozilih, razen v vozilih iz 4. točke in v avtobusih za prevoz za 

lastne potrebe, mora biti pri voznikovem sedežu vidno označeno ime in 
priimek voznika. 

6. teza 
Med vožnjo mora biti v vozilih, s katerimi se opravlja prevoz v 

cestnem prometu, potni nalog, ki mora vsebovati zlasti: 
podatke o vrsti prevoza, ime in sedež prevoznika oziroma ime in 

priimek ter naslov imetnika vozila, kraj, dan, mesec in leto izdaje 
potnega naloga ter njegovo številko, ime in priimek voznika in drugega 
voznega osebja vozila, glavne podatke o smeri vožnje vozila, navedbo 
in podpis osebe, ki je pristojna za izdajo potnega naloga, registrsko 
številko in označbo kraja, kjer je bilo vozilo registrirano, potrdilo o 
tehnični brezhibnosti vozila, ki je ugotovljeno pred odhodom vozila na 
vožnjo, prostor za vpisovanje časa odhoda in prihoda ter navedbo, kaj 
vozilo prevaža. 

Samostojni avtoprevoznik mora imeti v vozilu potni nalog, v skladu s 
posebnimi predpisi. 

Določilo prvega odstavka te teze ne velja za občana, ki opravlja 
prevoz stvari za lastne potrebe, za opravljanje avtotaksi prevozov ter 
javnega prevoza oseb v mestnem cestnem prometu. 

7. teza 
Organizacije združenega dela, druge samoupravne organizacije in 

skupnosti, ki opravljajo javni prevoz oziroma prevoz za lastne potrebe 
morajo organizirati in izvajati notranjo kontrolo v skladu z zakonom o 
varnosti cestnega prometa, ter zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo 
pogoje za opravljanje prevoza v cestnem prometu. 

Za opravljanje posameznih ali vseh nalog notranje kontrole lahko 
več organizacij združenega dela, drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti, ki opravljajo javni prevoz oziroma prevoz za lastne potrebe 
organizirajo skupno izvajanje notranje kontrole. 

8. teza 
Organizacije združenega dela, druge samoupravne oganizacije in 

skupnosti, ki opravljajo javni prevoz oziroma prevoz za fastne potrebe 
ter samostojni avtoprevozniki so dolžni opravljati preventivne preglede 
tehnične brezhibnosti svojih vozil (v nadaljnjem besedilu: preventivni 
pregledi) in o njih voditi predpisano evidenco. 

Preventivni pregledi se opravljajo dnevno (v nadaljnjem besedilu: 
dnevni preventivni pregledi) in v predpisanih rokih (v nadaljnjem bese- 
dilu: redni preventivni pregledi). 

Po vsakem izrednem dogodku z vozilom (prometna nezgoda in 
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podobno), kakor tudi v primeru utemeljenega suma, da vozilo ni 
brezhibno, je potrebno opraviti izredni preventivni pregled tehnične 
brezhibnosti vozila. 

9. teza 
Preventivne preglede vozil iz 8. teze lahko opravljajo prevozniki 

oziroma organizacije združenega dela, druge samoupravne organiza- 
cije in skupnosti, ki opravljajo javni prevoz za lastne potrebe, če so za 
te preglede ustrezno opremljene in imajo strokovno usposobljene 
delavce. 

Preglede vozil iz prejšnjega odstavka lahko opravljajo tudi organiza- 
cije združenega dela ali druge organizacije, ki so pooblaščene za 
redne tehnične preglede vozil. 

Dnevne preventivne preglede opravljajo vozniki sami. 
10. teza 

Predsednik republiškega upravnega organa, pristojnega za promet 
izda v soglasju z republiškim sekretarjem za notranje zadeve natanč- 
nejše predpise: 
- o obsegu in rokih preventivnih pregledov (vsebina dnevnih pre- 

ventivnih pregledov in vsebina in roki rednih preventivnih pregledov); 
- o pogojih za opravljanje preventivnih pregledov (poslovni prostor, 

strokovni delavci, naprave in oprema); 
- o načinu opravljanja preventivnih pregledov (kako se preveri 

posamezna naprava in oprema) in 
- o vodenju evidence o opravljenih preventivnih pregledih. 

11. teza 
Vozilo ne sme biti v prometu na cesti, če niso opravljeni vsi predpi- 

sani pregledi tehnične brezhibnosti vozila. 
12. teza 

Posamezni v tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 
»relacija« - je razdalje med katerimakoli dvema krajema na liniji, ki 

sta v voznem redu označena kot postaja ali postajališče; 
»linija« — je določena relacija in smer vožnje od začetne do končne 

postaje, na kateri se prevažajo potniki ali stvari v linijskem cestnem 
prometu, po voznem redu in ceni, ki sta vnaprej določena in objav- 
ljena; 

»vozni red« - je ureditev linije, s katero se določajo vmesne postaje 
in postajališča, čas odhodov, prihodov in postankov na postajah in 
postajališčih, razdalje med postajami in postajališči v kilometrih, šteto 
od začetne postaje ali postajališča ter čas, v katerem se opravlja 
prevoz; 

»potniški prevoz« - je prevoz potnikov, pri katerem potniki po 
voznem redu vstopajo in izstopajo na vseh avtobusnih postajah in 
avtobusnih postajališčih. 

»hitri prevoz« - je prevoz potnikov, pri katerem potniki po voznem 
redu vstopajo in izstopajo samo na avtobusnih postajah in na 
pomembnejših avtobusnih postajališčih; 

»direktni prevoz« - je prevoz potnikov, pri katerem potniki po voz- 
nem redu vstopajo samo na začetni, izstopajo pa samo na končni 
avtobusni postaji oziroma avtobusnem postajališču; 

»kosovni prevoz« - je prevoz stvari v linijskem ali prostem cestnem 
prometu za več uporabnikov hkrati. 

Izrazi, katerih pomen določa 10. člen zakona o temeljih varnosti 
cestnega prometa (Ur. list FRJ, št. 63/80) imajo v tem zakonu enak 
pomen, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

II. JAVNI PREVOZ 

13. teza 
Javni prevoz se lahko opravlja kot prevoz v linijskem cestnem pro- 

metu ali kot prevoz v prostem cestnem prometu. 

1. JAVNI PREVOZ V LINIJSKEM CESTNEM PROMETU 

14. teza 
Javni prevoz v linijskem cestnem prometu je prevoz, ki se opravlja na 

določenih relacijah, po vnaprej določenem voznem redu in so zanj 
določeni cena in splošni prevozni pogoji. 

Javni prevoz v linijskem cestnem prometu lahko opravljajo prevoz- 
niki iz 2. teze tega zakona in samostojni avtoprevozniki pod pogoji, ki 
jih določa obrtni zakon. 

15. teza 
Prevoznik je dolžan sprejeti v mejah razpoložljivih mest v vozilu, 

oziroma v mejah nosilnosti vozila, v prevoz vsako osebo ali stvar, ki 
izpolnjuje splošne prevozne pogoje, če niso s predpisi izključene iz 
prevoza. 

16. teza 
Prevoznik mora opravljati prevoze v skladu z določenim voznim 

redom in splošnimi prevoznimi pogoji. 

17. teza 
Javni prevoz v linijskem cestnem prometu se lahko opravlja kot 

medkrajevni, primestni ali mestni cestni promet. 

a) Javni prevoz v medkrajevnem cestnem prometu 

18. teza 
Javni prevoz v medkrajevnem cestnem prometu je prevoz med več 

kraji v republiki ali izven nje. 
Javni prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem prometu se sme 

opravljati samo kot hitri prevoz. 

19. teza 
V avtobusu, s katerim se opravlja javni prevoz potnikov v medkrajev- 

nem cestnem prometu, mora biti poleg voznika tudi sprevodnik. 
Določba prejšnjega odstavka ne velja za tiste prevoze v medkrajev- 

nem cestnem prometu, ki se opravljajo kot direktni prevozi ali kot 
prevozi med avtobusnimi postajami. 

20.teza 
Vozni red določa prevoznik. 
Če dva ali več prevoznikov združujejo delo in sredstva za opravljanje 

prevozov na istih linijah določijo vozni red sporazumno. 
Vozni red vsebuje: vrsto prevoza (direktni, hitri, kosovni), relacije, na 

katerih se opravlja prevoz, številko linije, vrstni red postaj in postajališč 
ter njihovo oddaljenost od začetne postaje, čas odhoda in čas prihoda 
na vsako postajo in postajališče, obdobje, v katerem linija obratuje in 
čas veljavnosti voznega reda. 

21.teza 
Oddaljenost posamezne avtobusne postaje in avtobusnega postaja- 

lišča od začetne postaje oziroma postajališča mora prevoznik navesti v 
voznem redu na podlagi daljinarja, ki ga določi Splošno združenje 
prometa in zvez Slovenije v soglasju s predsednikom republiškega 
upravnega organa, pristojnega za promet. 

22.teza 
Prevozniki morajo ob določanju voznih redov seznaniti občinske 

organe, pristojne za promet na območju, po katerem potekajo linije, s 
predlogi voznih redov in upoštevati njihove medsebojno usklajene 
predloge glede časov prihodov, odhodov in postankov na posameznih 
avtobusnih postajah in postajališčih. 

23.teza 
Splošno združenje prometa in zvez Slovenije določi v soglasju s 

predsednikom republiškega upravnega organa, pristojnega za promet, 
način in postopek usklajevanja voznih redov ter njihov vpis. 

24.teza 
Vozni redi morajo biti med seboj usklajeni tako, da ustrezajo potre- 

bam uporabnikov in hkrati usklajeni tudi z voznimi redi železniškega, 
pomorskega in zračnega prometa. 

Če se prevozniki ne morejo sporazumeti glede uskladitve voznih 
redov, odloča o sporih posebna arbitražna komisija pri Splošnem 
združenju prometa in zvez Slovenije. 

25. teza 
Usklajeni vozni red se registrira pri Splošnem združenju prometa in 

zvez Slovenije. 

26. teza 
Prevoznik mora objaviti vozni red in njegove spremembe na krajevno 

običajen način najpozneje osem dni pred dnevom, ki je po voznem 
redu določen za pričetek obratovanja linije. 

Splošno združenje prometa in zvez Slovenije poskrbi, da prevoznki 
izdajo vsako leto skupni vozni red za vse avtobusne medkrajevne linije 
na območju SR Slovenije. 

27. teza 
Prevoznik lahko začne opravljati prevoz na določeni liniji šele, ko je 

vozni red usklajen in registriran pri Splošnem združenju prometa in 
zvez Slovenije in objavljen v skladu s prvim odstavkom 26. teze tega 
zakona. 

28. teza 
Prevoznik mora opravljati prevoze po objavljenem voznem redu in 

jih ne sme opustiti pred pretekom veljavnosti voznega reda. 

29. teza 
Med veljavnostjo voznega reda se sme na posamezni liniji prevoz 

začasno ustaviti, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine, ki jih prevoz- 
nik ni mogel predvideti in katerih posledice ni mogel odvrniti (višja 
sila). 

O ustavitvi prevoza po prvem odstavku te teze mora prevoznik 
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obvestiti javnost preko sredstev javnega obveščanja takoj, ko nasta- 
nejo okoliščine, ki so povzročile ustavitev. 

30. teza 
Prevoznik lahko spremeni vozni red potem, ko opravi predpisan 

postopek usklajevanja voznega reda (23. teza) in njegove registracije 
(25. teza) 

31.teza 
Na liniji, za katero je registriran vozni red, lahko isti prevoznik 

opravlja prevoz z več vozili, pod pogojem, da vsa vozila prično prevoz v 
času, ki je določen z voznim redom. 

Prevoz z več vozili se lahko uvede za celo linijo ali samo za njen del. 

b) Javni prevoz v mestnem prometu in primestnem cestnem 
prometu 

32. teza 
Javni prevoz v mestnem cestnem prometu je potniški prevoz na 

ureditvenem območju mesta ali naselja mestnega značaja, ki je dolo- 
čeno s prostorskimi izvedbenimi akti. 

Javni prevoz v primestnem cestnem prometu je potniški prevoz med 
ureditvenim območjem mesta ali naselja mestnega značaja in njegovo 
okolico v oddaljenosti največ 40 km, in je pretežno namenjen dnevni 
migraciji oseb, na primer: prevoz na delo, v šolo itd. 

33. teza 
Vozne rede za primestni promet prevozniki usklajujejo ter registri- 

rajo v medobčinski gospodarski zbornici. 
Splošno združenje prometa in zvez določi v soglasju s predsedni- 

kom republiškega upravnega organa, pristojnega za promet, način in 
postopek usklajevanja voznih redov ter njihov vpis. 

34. teza 
Določbi prvega odstavka 19. teze in prvega odstavka 26. teze tega 

zakona veljata tudi za prevoze v primestnem cestnem prometu. 

35. teza 
Organizacijo in način opravljanja javnega prevoza v mestnem in 

primestnem cestnem prometu urejajo občinske skupščine s svojimi 
predpisi. 

2. POSEBNI JAVNI REDNI PREVOZ OSEB 

36. teza 
Posebni javni redni prevoz oseb je javni prevoz, pri katerem prevoz- 

nik redno prevaža skupino določenih oseb na določeni relaciji, po 
dogovorjenem voznem redu, ceni ter drugih prevoznih pogojih in 
druge osebe, če na razdalji, na kateri opravlja tak prevoz noben drug 
prevoznik ne opravlja javnega prevoza oseb v linijskem cestnem pro- 
metu ali ga opravlja, pa ta ne zadošča prevoznim potrebam. 

Prevoznik opravlja prevtoz drugih oseb iz prejšnjega odstavka po 
ceni in splošnih prevoznih pogojih, ki veljajo za prevoz oseb v javnem 
linijskem cestnem prometu. 

Prevoznik, ki namerava opravljati posebni javni prevoz oseb mora 
pridobiti soglasje občinskega upravnega organa, pristojnega za 
promet. 

Če poteka posebni javni redni prevoz na območju dveh ali več občin, 
da soglasje občinski upravni organ, pristojen za promet, tiste občine, 
kjer se prevoz začne, v sporazumu z drugimi občinskimi upravnimi 
organi, pristojnimi za promet. 

Prevoz iz prvega odstavka te teze lahko opravlja tudi samostojni 
avtoprevoznik, pod pogoji, ki jih določa obrtni zakon. 

3. JAVNI PREVOZ V PROSTEM CESTNEM PROMETU 

37. teza 
Javni prevoz v prostem cestnem prometu je prevoz oseb ali stvari, za 

katerega se relacija, cena prevoza ter drugi pogoji prevoza določijo s 
pogodbo med prevoznikom ali samostojnim avtoprevoznikom in upo- 
rabnikom prevoza. 

38. teza 
Organizacijo in način opravljanja avto-taksi prevoza ureja občinska 

skupščina s svojimi predpisi. 

III. PREVOZ ZA LASTNE POTREBE 

39. teza 
Prevoz za lastne potrebe opravljajo organizacije združenega dela, 

druge samoupravne organizacije in skupnosti, organi družbenopolitič- 
nih skupnosti ter druge pravne osebe: 

1. če prevažajo svoje delavce; 
2. če prevažajo osebe v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti: 
a) organizacije združenega dela, ki upravljajo javna letališča in 

prevozniki v zračnem prometu, ko prevažajo potnike in njihove sprem- 
ljevalce od poslovalnic v mestu ali hotelov do letališč in obratno; 

b) organizacije združenega dela, ki opravljajo gostinske storitve 
nastanitve, kadar prevažajo svoje goste; 

c) zdravstvene organizacije združenega dela, ko prevažajo bolnike in 
njihove spremljevalce; 

č) turistične organizacije združenega dela, ko po posebni pogodbi 
prevažajo skupine turistov, ne da bi med potjo sprejemale potnike; 

d) izobraževalne organizacije združenega dela oziroma izobraže- 
valne skupnosti, ko prevažajo učence in druge udeležence izobraže- 
vanja. 

3. Če prevažate stvari, ki so jih same izdelale, predelale ali popravile, 
kupile ali prodale, vzele v najem oziroma skladiščenje, če je skladišče- 
nje njihova glavna dejavnost in prevoz stvari v zvezi z opravljanjem 
njihove dejavnosti. 

40. teza 
Za prevoz za lastne potrebe se šteje tudi prevoz stvari, ki jih delovni 

ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom in sredstvi, 
ki so lastnina občanov v svoji dejavnosti izdelajo, predelajo, popravijo 
ali v te namene kupijo ter prevoz občanov za lastne potrebe. 

IV. AVTOBUSNE POSTAJE IN POSTAJALIŠČA 
TER POSTAJE IN PARKIRIŠČA ZA TOVORNA 
VOZILA 

1. Avtobusne postaje in postajališča 

41. teza 
Organizacija združenega dela, ki upravlja avtobusno postajo (v 

nadaljnjem besedilu: upravljalec avtobusne postaje) sprejema in 
odpravlja avtobuse, potnike in prtljago, prodaja vozovnice in opravlja 
druge storitve v zvezi s prevozi potnikov. 

Dejavnosti in storitve iz prejšnjega odstavka te teze se opravljajo na 
podlagi splošnih pogojev poslovanja, ki jih sprejme upravljalec postaje 
v skladu s tem zakonom 

Splošni pogoji poslovanja morajo obsegati zlasti pogoje za: 
- sprejemanje in odpravljanje avtobusov, potnikov in prtljage; 
- prodajo vozovnic; 
- dajanje informacij o prevozu; 
- opravljanje drugih storitev v zvezi s prevozom. 

42. teza 
Avtobusna postaja ima pokrite perone in prostore za zadrževanje 

potnikov in voznega osebja, za hrambo prtljage in za prometni urad. 
Poleg peronov in prostorov iz prejšnjega odstavka ima avtobusna 

postaja potrebno število mest za prodajo vozovnic, za dajanje informa- 
cij o prevozih, naprave za zvočna obvestila, javne telefonske govoril- 
nice, tablo za objavo izvlečkov in voznih redov, sanitarne naprave, in 
napis, ki označuje ime avtobusne postaje. 

43. teza 
Delovni čas in splošne pogoje poslovanja mora upravljalec avto- 

busne postaje objaviti na vidnem mestu, takoj ko začnejo veljati. 

44. teza 
Na avtobusnih^ostajah lahko prodaja vozovnice, izdaja rezervacije 

ter daje informacije o prevozih potnikov le upravljalec avtobusne 
postaje. 

Upravljalec avtobusne postaje sme prodajati vozovnice in rezerva- 
cije le za prevoze na linijah, za katere je vozni red registriran. 

45. teza 
Upravljalec avtobusne postaje mora voditi evidenco o prihodih in 

odhodih avtobusov (prometni dnevnik). Prometni dnevnik vsebuje: 
navedbo linije, čas prihoda in odhoda avtobusa, ime prevoznika in 
registrsko številko avtobusa. 

Voznik avtobusa mora po prihodu avtobusa na avtobusno postajo 
takoj prijaviti prihod avtobusa oziroma prijaviti postavitev avtobusa na 
peron pred njegovim odhodom. 

Pooblaščeni delavec upravljalca avtobusne postaje potrdi na pot- 
nem nalogu datum ter čas prihoda in odhoda avtobusa. 

46. teza 
Prevoznik ali vozno osebje avtobusa mora takoj obvestiti začetno, 

vmesne in končno avtobusno postajo, če avtobus iz kakršnegakoli 
razloga ne more začeti vožnje po voznem redu, ali kadar med vožnjo 
nastane okvara ali ovira, zaradi katere bi avtobus imel predvidoma več 
kot 60 minut zamude. 

47. teza 
Prevozniki smejo ustavljati le na avtobusnih postajah in avtobusnih 

postajališčih, ki so zgrajena v ta namen v skladu s predpisi, in določena 
v registriranem voznem redu prevoznika. 
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48. teza 
Avtobusno postajališče je prostor, določen za postanek avtobusov in 

za varno vstopanje oziroma izstopanje potnikov. 

49. teza 
Na avtobusnih postajah in avtobusnih postajališčih je ustavljanje 

avtobusov obvezno, če so ti postanki določeni v voznem redu. 

50. teza 
Pomembnejša avtobusna postajališča morajo biti opremljena s 

pokritim prostorom za čakanje potnikov. 
Splošno združenje prometa in zvez Slovenije določi v soglasju z 

republiškim upravnim organom, pristojnim za promet, katera avto- 
busna postajališča so pomembnejša. 

51. teza 
Na vsaki avtobusni postaji in pomembnejšem avtobusnem postaja- 

lišču mora biti objavljen izvleček iz registriranih voznih redov prevozni- 
kov, ki po voznem redu ustavljajo na tej avtobusni postaji oziroma na 
avtobusnem postajališču. 

52. teza 
Upravljalec avtobusne postaje mora objaviti izvleček iz voznih redov 

na avtobusni postaji, ki mora vsebovati smer voženj ter čas odnodov in 
prihodov avtobusov. 

Izvleček iz voznih redov na pomembnejšem avtobusnem postaja- 
lišču, ki vsebuje smer voženj in čas odhoda avtobusov, objavijo prevoz- 
niki, ki ustavljajo na tem avtobusnem postajališču. 

Upravljalec avtobusne postaje in prevozniki iz prejšnjega 
odstavka te teze morajo izvleček voznega reda ob vsaki spre- 
membi uskladiti z registriranim spremenjenim voznim redom 
pred pričetkom njegovega izvajanja. 

53. teza 
Prevozniki, ki uporabljajo avtobusno postajo, morajo v 

osmih dneh od dneva registracije voznega reda dostaviti 
upravljalcu avtobusne postaje izvod registriranega voznega 
reda in cenik prevozov. 

54. teza 
Vsi prevozniki imajo ob ehakih pogojih pravico do storitev, 

ki jih nudi upravljalec avtobusne postaje ali avtobusnega 
postajališča. 

2. Postaje in parkirišča za tovorna vozila 

55. teza 
Organizacija združenega dela, ki upravlja postajo za 

tovorna vozila (v nadaljnjem besedilu: upravljalec postaje za 
tovorna vozila) opravlja sprejem, parkiranje ali garažiranje, 
varovanje, odpravljanje tovornih vozil ter zagotavlja bivanje in 
nastanitev voznega osebja. 

56. teza 
Postaja za tovorna vozila je določen prostor z ustreznimi 

objekti za parkiranje ali garažiranje tovornih vozil, prometnim 
uradom in sanitarnimi napravami. 

Parkirišče za tovorna vozila je urejen prostor za parkiranje, 
na katerem so za vozno osebje zagotavljenimi minimalnimi 
higienski pogoji (pitna voda, sanitarije) in telefon. 

57. teza 
Dejavnosti in storitve postaj in parkirišč za tovorna vozila se 

opravljajo na podlagi splošnih pogojev poslovanja, ki jih 
sprejme upravljalec postaje ali parkirišča za tovorna vozila, v 
skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi pod- 
lagi. 

58. teza 
Delovni čas in cenik za opravljanje storitev določi upravlja- 

lec postaje oziroma parkirišča za tovorna vozila. 
Delovni čas in cenik za opravljanje storitev ter splošne 

pogoje poslovanja mora upavljalec postaje oziroma parki- 
rišča za tovorna vozila objaviti na vidnem mestu. 

59. teza 
V krajih, kjer je postaja ali parkirišče za tovorna vozila, lahko 
občinska skupščina določi, da jih prevozniki, organizacije 

združenega dela, druge samoupravne organizacije in skupno- 
sti, organi družbenopolitičnih skupnosti ter druge pravne 
osebe, ki opravljajo prevoz za lastne potrebe in samostojni 
avtoprevozniki obvezno uporabljajo in obenem omeji, ali pre- 
pove parkiranje s tovornimi vozili na drugih površinah. 

Občinska skupščina določi v skladu s posebnimi predpisi 
tudi parkirišča za vpzila, ki prevažajo nevarne snovi. 

60. teza 
Postaja in parkirišča za tovorna vozila lahko uporabljajo vsi 

prevozniki ob enakih pogojih. 

V. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO 

61.teza 
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega in dru- 

gih zakonov, ki urejajo prevoze v cestnem prometu, predpi- 
sov, izdanih na njihovi podlagi in samoupravnih splošnih 
aktov na tem področju, opravljajo republiški in občinski 
upravni organi, pristojni za inšpekcijo cestnega prometa. 

62. teza 
Republiški upravni organ, pristojen za inšpekcijo cestnega 

prometa, nadzoruje: 
- javni prevoz v medkrajevnem in primestnem cestnem 

prometu; 
- javni prevoz in prevoz za lastne potrebe v mednarodnem 

cestnem prometu; 
- avtobusne postaje, pomembnejša avtobusna postajališča 

in postaje za tovorna vozila; 
- izvajanje notranje kontrole v organizacijah združenega 

dela, drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter 
organih, ki opravljajo prevoze iz prve in druge alinee tega 
odstavka. 

Občinski upravni organ,' pristojen za inšpekcijo cestnega 
prometa nadzoruje: 
- javni prevoz v mestnem cestnem prometu; 
- poseben javni redni prevoz oseb; 
- javni prevoz v prostem cestnem prometu; 
- fjrevoz za lastne potrebe iz 39. teze; 
- avtobusna postajališča in parkirišča za tovorna vozila; 
- izvajanje notranje kontrole v organizacijah združenega 

dela, drugih samoupravnih organizacijah in skupnosti ter 
organih, ki opravljajo prevoze iz prve do četrte alinee tega 
odstavka. 

63. teza 
Inšpektor cestnega prometa je upravičen: 
-1. prepovedati javni prevoz, če se opravlja v nasprotju z 

določbami 2., 3., 27. in 2. odstavka 31. teze tega zakona; 
2. prepovedati posebni javni redni prevoz oseb, če se oprav- 

lja v nasprotju z določbo 33. teze tega zakona; 
3. prepovedati uporabo avtobusne postaje ali avtobusnega 

postajališča, postaje ali parkirišča za tovorna vozila, če se ne 
odpravijo ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, 
ki ga je določil inšpektor; 

4. prepovedati uporabo vozil za prevoze v cestnem pro- 
metu, ki niso označena in opremeljena, kot je določeno s tem 
zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi in samou- 
pravnimi splošnimi akti ali če niso opravljeni vsi pregledi 
tehnične brezhibnosti vozil, določeni s tem zakonom in na 
njegovi podlagi izdanimi predpisi; 

5. odrejati druge ukrepe po splošnih predpisih, ki urejajo 
inšpekcijsko nadzorstvo in pooblastila inšpektorjev. 

64. teza 
Pritožba zoper odločbo o ukrepih iz 2. in 3. točke 63. teze ne 

zadrži izvršitve odločbe. 

65. teza 
Za republiškega inšpektorja cestnega prometa je lahko 

imenovana oseba, ki ima visoko strokovno izobrazbo pro- 
metne, pravne ali ekonomske smeri. 

Za občinskega inšpektorja cestnega prometa je lahko ime- 
novana oseba, ki ima višjo strokovno izobrazbo prometne, 
pravne ali ekonomske smeri. 

OPOMBA: Kazenske, prehodne in končne določbe bodo 
vnešene v osnutek zakona. 
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