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SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN ZZI Z Ljubljana, 4.3.1986 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE Letnik XII, štev 7 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE ce^so^ 

RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ 
ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
11. marca 1986 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
26. marca 1986 

Dnevni red seje Zbora združenega dela in seje Zbora 
občin, ki sta sklicani za torek, 11. marca 1986, je razširjen z 
obravnavo: 

predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slove- 
nije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosovo, 

- osnutka zakona o prevzemu obveznosti federacije, da v 
obdobju od leta 1986 do leta 1990 odplačuje Mednarodni 
banki za obnovo in razvoj posojilo, ki je bilo uporabljeno za 
graditev hidrosistema »Ibar-Lepenac«; 

- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med 
SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (I. 
projekt za sektor nafte in plina »Energoinvest«, Rafinerija 
Bosanski Brod, YU 2597); 

Seja Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora so sklicane za sredo, 26. marca 1986. 

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

- poročilo o delu Predsedstva SR Slovenije od leta 1984 do 
leta 1986; 
- poročilo o delu Skupščine SR Slovenije v mandatnem 

obdobju od maja 1982 do aprila 1986; 
- poročilo o uresničevanju zakonodajne politike v SR Slo- 

veniji; 
- predlog družbenega dogovora o skupnih osnovah in 

merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in 
razporejanju dohodka in čistega dohodka ter pri delitvi sred- 
stev za osebne dohodke. 

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala 
tudi: 

-predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o osnovni šoli z osnutkom zakona. 

Zbor združenega dela bo obravnaval tudi: 
- poročilo Narodne banke Slovenije za leto 1985 z zaključ- 

nim računom za leto 1985 in finančnim načrtom za leto 1986; 
- osnutek zakona o združitvi v Gospodarsko zbornico Jugo- 

slavije. 
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še pobude, 

predloge in vprašanja delegatov oziroma družbenopolitič- 
nih organizacij. 

POROČILO 
o uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje skladnega razvoja in delitve dela na 
področju prometa in zvez Str 3 

PRILOGA: 

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

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli z osnutkom zakona (ESA-890) 

Str. 10 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o določitvi obveznosti plačevanja prispevka za usposabljanje zemljišč za 
družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v letu 1986 s predlogom zakona 
(ESA-895) Str-14 



IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

MNENJE 
Odbora za družbenoekonomski razvoj Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije k poročilu o uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje 
skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez 

Odbor zbora združenega dela za druž- 
benoekonomski razvoj je na seji dne 17. 
februarja_ 1986 obravnaval poročilo o 
uresničevanju stališč Skupščine SR Slo- 
venije za usmerjanje skladnega razvoja 
in delitve dela na področju prometa in 
zvez. 

Odbor ugotavlja, da se sprejeta stališ- 
ča uresničujejo, čeprav ponekod ne pre- 
več zadovoljivo. Gre zlasti za to, da še 
vedno raste cestni promet hitreje od že- 
lezniškega, tudi kadar gre za daljše rela- 
cije, pa tudi obseg režijskih kapacitet 
stalno raste, kljub njihovemu manjšemu 
izkoristku. Vse to pomeni, da se na enoto 
proizvoda transportni stroški večinoma 
še ne znižujejo, temveč zvišujejo.-Poleg 
tega je še vrsta odprtih vprašanj v zvezi s 
pripravo skupnih planov na področju go- 
spodarske infrastrukture. 

Največ pozornosti v razpravi je odbor 

posvetil železniškemu gospodarstvu. 
Očitno je, da nov koncept dogovarjanja 
med uporabniki železniških storitev in 
prevoznikom daje obojestransko zadovo- 
ljive rezultate, saj za kvalitetnejšo storitev 
železnica doseže višjo ceno. Iz tega ra- 
zloga bi morali doseči, da se tako poslov- 
no sodelovanje med uporabniki in izva- 
jalcem prenese na celotno območje Ju- 
goslavije. Tudi na ta način bo možno 
spreminjati ponekod zakoreninjene tež- 
nje po enotni tarifi, ne glede na vrsto 
okoliščin. 

V zvezi s cenovno politiko je odbor 
ocenil, da cene železniških prevozov še 
vedno zaostajajo za predvidenimi in tako 
še ne pokrivajo stroškov enostavne re- 
produkcije. Po mnenju odbora obstaja 
določen pritisk, zlasti velikih uporabni- 
kov železniških storitev, da cene prevo- 
zov ne bi dosegle ravni enostavne repro- 

dukcije. Odbor meni, da bi kazalo analizi- 
rati učinke na cene, če bi ukinili prispe- 
vek temeljnih organizacij združenega de- 
la za pokrivanje dela stroškov enostavne 
reprodukcije. 

Odbor ugotavlja, da so težave tudi pri 
usklajevanju skupnih planov in progra- 
mov razvoja na področja PIT prometa, 
pri čemer bo treba uskladiti zlasti potre- 
be in želje velikih sistemov, da ne bo 
prihajalo do neracionalnega podvajanja 
kapacitet. Kritično bo treba proučiti tudi 
rast cen v PTT prometu, saj je akumulaci- 
ja precej nizka. 

Odbor podpira ugotovitve, predloge in 
sklepe Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije k predloženemu poročilu. Od- 
bor predlaga, da se poročilo ter ugotovi- 
tve, predlogi in sklepi Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije objavijo v Poro- 
čevalcu Skupščine SR Slovenije. 

PREDLOG SKLEPA 

o uporabi sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic 

zimske in spomladanske pozebe v letu 1984/1985 

POPRAVEK 

Predlog sklepa za uporabo sredstev solidarnosti za 
odpravljanje posledic zimske in spomladanske pozebe z 
obrazložitvijo je bil objavljen v Poročevalcu štev 1 — 14 1 
1986. 

Ker je pri objavi prišlo do napak v 2., 3. in 4. točki 
predloga sklepa, objavlja Odbor podpisnikov družbenega 
dogovora popravek predloga sklepa. Upravičenci, zneski 
in namen uporabe so glede na predlog objavljeni v Poro- 
čevalcu štev. 1 nespremenjeni. 

' Predlog sklepa pravilno glasi: 
Na podlagi 10. člena Družbenega dogovora o načinu upo- 

rabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti za odpravljanje 
posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, štev. 29/75) izdaja 
Odbor podpisnikov družbenega dogovora v skladu z zako- 
nom o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje 
posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, štev. 3/75, 8/78, 33/ 
80 in 16/84) ter 2., 3., 5., 7. in 9. člena citiranega Družbenega 
dogovora naslednji: 

SKLEP 
1. Udeleženci družbenega dogovora so sporazumni, da se 

lahko sredstva solidarnosti v skladu z zadnjo alineo 2. člena 
družbenega dogovora izjemoma uporabijo za odpravo posle- 
dic zimske in spomladanske pozebe. • 

2. Za delno kritje škode, ki je nastala po zimski in spomla- 
danski pozebi, se odobri uporaba sredstev solidarnosti 
naslednjim občinam: 

v višini: 
1. Brežice 237.945.000 dinarjev 
2. Črnomelj 21.559.000 dinarjev 
3. Gornja Radgona 153.212.000 dinarjev 
4. Lenart 25.852.000 dinarjev 
5. Lendava 132.760.000 dinarjev 

92.059.000 dinarjev 
93.826.000 dinarjev 
32.523.000 dinarjev 

323.633.000 dinarjev 
249.631.000 dinarjev 
105.582,000 dinarjev 
40.910.000 dinarjev 
11.937.000 dinarjev 
83.087.000 dinarjev 
17.953.000 dinarjev 

6. Ljutomer 
7. Maribor-Pesnica 
8. Metlika 
9. Ormož 

10. Ptuj 
11. Sevnica 
12. Slovenska Bistrica 
13. Šentjur pri Celju 
14. Šmarje pri Jelšah 
15. Trebnje 
Sredstva se uporabijo: 

- za obnovo uničenih nasadov, 
- za sanacijo poškodovanih nasadov, 
- za nabavo reprodukcijskega materiala za poškodovane 

nasade. 
Osnova za uporabo sredstev solidarnosti so sanacijski pro- 

grami, ki morajo upoševati kriterije in namene uporabe sred- 
stev, ki jih opredeli Republiški komite za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano. 

3. Za namensko uporabo sredstev solidarnosti so odgo- 
vorni izvršni sveti občinskih skupščin, kmetijske zadruge in 
drugi uporabniki. Evidenco namenske uporabe sredstev soli- 
darnosti morajo uporabniki voditi tako, da bo možna kontrola 
SDK in republiške kmetijske inšpekcije za vsa porabljena 
sredstva na osnovi izstavljenih računov za vsa opravljena 
reprodukcijska dela. 

4. Če izvršni sveti občinskih skupščin, kmetijske zadruge in 
drugi uporabniki uporabljajo sredstva solidarnosti iz 2. točke 
tega sklepa za namene, ki niso določeni s sanacijskimi pro- 
grami, ustavi Odbor podpisnikov Družbenega dogovora 
nadaljnje dodeljevanje sredstev in zahteva takojšnje povračilo 
nenamensko uporabljenih sredstev skupaj z obrestmi. 

5. Izvršni sveti občinskih skupščin morajo Odboru občasno 
poročati o poteku odpravljanja posledic naravne nesreče, 
dolžni so tudi podati zaključno poročilo o opravljenem delu 
na sanaciji škode do 31. 12. 1986. 
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Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije k poročilu o uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje 
skladnejšega razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez 

Odbor Zbora občin za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj je na seji dne 
18. februarja 1986 obravnaval poročilo o 
uresničevanju stališč Skupščine SR Slo- 
venije za usmerjanje skladnega razvoja 
in delitve dela na področju prometa in 
zvez, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije. 

Člani odbora so ocenili, da gradivo na 
kratek, vendar vsebinsko dovolj bogat 
način prikazuje sedanje stanje na po- 
dročju prometa in zvez s poudarkom na 
uresničevanju skupščinskih stališč. Ven- 
dar pa ima poročilo značilnosti druge 
polovice preteklega leta in tako ni moglo 
prikazati učinkov nekaterih predpisov, ki 
so bili sprejeti ob koncu preteklega leta, 
predvsem s področja ekonomskih odno- 
sov s tujino. Ti povzročajo manjšo prila- 
godljivost naše prevozne ponudbe, saj se 
morajo prevozniki prebijati predvsem 
skozi številne administrativne procedure, 
ki so uvedene z novimi predpisi. 

Temeljno vprašanje, s katerim so po- 
sredno ali neposredno povezani vsi pro- 
blemi na področju dejavnosti prometa in 
zvez, je v vzpostavljanju ekonomskih od- 
nosov in delovanju trga. Kljub številnim 
sklepom, da je potrebno pri oblikovanju 
cen na tem področju v večji meri upošte- 
vati ekonomska merila, se temu cilju bolj 
oddaljujemo kot približujejo. Z zadrže- 
vanjem cen izpod ravni enostavne repro- 
dukcije se zamegljuje/dejanski položaj 

glede usmeritve za racionalnejšo porabo 
prevoznih zmogljivosti in zmanjšuje inte- 
res za prilagajanje potrebam uporabni- 
kov prevoznih storitev. V končni posledi- 
ci izpad dohodka pokrije celotno gospo- 
darstvo, bodisi z obveznim združevanjem 
sredstev bodisi s prilivanjem znotraj de- 
javnosti. Na ta način se izkrivljajo dejan- 
ski ekonomski odnosi, saj tako prevozni- 
ki kot uporabniki njihovih storitev niso 
stimulirani za zniževanje stroškov, raci- 
onalnejšo delitev dela in večjo elastič- 
nost ponudbe. V tem kontekstu je tudi 
nelogično, da skrbijo, na primer za obno- 
vo prevoznih sredstev (nakup vagonov) 
sami uporabniki. 

Temeljne usmeritve za uveljavitev inte- 
gralnega pristopa k transportu v republi- 
ki nismo uresničili, saj se zaradi neeko- 
nomskih razmer cestni in železniški pro- 
met ne povezujeta dovolj. Delitev dela na 
tem področju, z osnovnim ciljem zniževa- 
nja prevoznih stroškov, je še daieč od 
optimalne. Integralni pristop bi morali 
uvajati tudi v potniškem prometu. Na seji 
je bilo predlagano, da bi v ta namen mo- 
rali osrednje slovensko letališče na Brni- 
ku čimprej povezati z magistralnim cest- 
nim in železniškim omrežjem. Bolj odloč- 
ni bi morali biti tudi pri izgradnji prostih 
carinskih con, ki jih omogočajo novi 
predpisi. 

Na seji je bilo poudarjeno, da je hiter in 
učinkovit prevoz ljudi in blaga ter pretok 

informacij tudi temeljni pogoj za hitrejši 
gospodarski razvoj v celoti. Sedanja poli- 
tika cen ima še zlasti negativen vpliv na 
razvoj PTT prometa. Na ta način so ogro- 
ženi plani izgradnje telekomunikacijskih 
zvez, zlasti tistih skupnega pomena, ki so 
pomembne za naš nadaljnji razvoj v sme- 
ri »informacijske družbe«. Zato bi bilo 
potrebno analizirati, kako so se uresniče- 
vali sklepi, ki smo jih sprejeli v zadnjih 
letih, predvsem glede politike cen ter 
sprožiti vprašanje vzrokov in odgovorno- 
sti za neizvajanje stališč, sprejetih tudi v 
Skupščini SR Slovenije. Potrebno bi bilo 
tudi ugotoviti, zaradi katerih razlogov še 
nista sprejeta zvezni in republiški zakon 
o sistemu zvez. 

Glede na zaostanek Slovenije pri iz- 
gradnji cestnega, železniškega in PTT 
omrežja bi morali združiti vse zainteresi- 
rane subjekte v republiki v skupni akciji 
za odpravo najbolj kritičnih ozkih grl. Pri 
tem pa bi morali ločeno obravnavati ma- 
gistralne povezave širšega pomena od 
notranjih zvez, ki so v funkciji razvoja 
slovenskega gospodarstva. 

Ob zaključku razprave je odbor predla- 
gal, da se poročilo skupaj z mnenjem 
odbora objavi v skupščinskem Poroče- 
valcu. Ob tem pa je bilo omenjeno, da bi 
bilo potrebno stališča Skupščine SR Slo- 
venije iz leta 1977 ponovno analizirati ter 
po potrebi posodobiti in operacionalizi- 
rati. 

Socialistična republika Slovenija 
IZVRŠNI SVET 

POROČILO 

o uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije za 

usmerjanje skladnega razvoja in delitev dela na področju 

prometa in zvez  ■   

i. UVOD 

Za uresničevanje stališč Skupščine SR Slovenije za usmer- 
janje skladnega razvoja in delitev dela na področju prometa in 
zvez (Uradni list SRS, štev. 5/77) v letu 1985 je značilno dvoje. 
Prvič, izredno težki, skoraj nemogoči pogoji za delo na 
začetku leta, ko sta izreden mraz in visok sneg grozila, da 
bosta paralizirala ves promet. Delavci v vseh dejavnostih 
prometa in zvez so vlagali maksimalne delovne in organizacij- 
ske napore in tako zagotavljali, da je gospodarsko in druž- 
beno življenje teklo nemoteno. V takšnih pogojih je razumljiv 
padec obsega dela v primerjavi z enakim obdobjem prete- 
klega leta. Padec iz prvega trimesečja so v večini dejavnosti 
nadoknadili v drugem, tako da v tretjem že beležimo kumula- 
tivne indekse rasti. In drugič, spodbudno je, da se letos 
nadaljujejo trendi rasti prevozov v mednarodnem prometu, 

predvsem tranzitu, ki smo jih zabeležili že v predhodnem 
letu1. 

Gospodarski položaj prometa in zvez, z izjemo zračnega in 
luškega ter cestnega tovornega prometa, se letos še nadalje 
slabša. Železnici, mestnemu in primestnemu javnemu cest- 
nemu prevozu potnikov se je letos pridružil še PTT promet. To 
pa so dejavnosti, katerih določanje cen je ali v pristojnosti 
državnih organov ali pa se za njih uporablja režim evidentira- 
nja. Pri železnici cene že vrsto let ne pokrivajo stroškov 
enostavne reprodukcije. Zamude pri realizaciji razvojnih pro- 
gramov in manjši obseg investicij od planiranega grozijo, da 
bo panoga prometa in zvez resen omejitveni faktor družbeno- 
gospodarskega razvoja v naslednjem srednjeročnem 

1. Devizni prilivi znaiajo v obdob|u l.-VII. 1985 153.523.225 S in so večji od 
lanskoletnih za 20,2%. 
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obdobju. Posledice prepočasnega razvoja železnice so že 
vidne, saj se delež cestnega tovornega prometa zopet veča: In 
ne samo to, tudi zmogljivosti prevoza za lastne potrebe so se 
povečale, pri čemer pa se ni ustrezno povečal obseg dela, kar 
kaže na neracionalno poslovanje gospodarstva. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že v letu 1984 večkrat 
predlagal Zveznemu izvršnemu svetu poenostavitve postop- 
kov za uvoz opreme, predvsem ko gre za opremo namenjeno 
modernizaciji proizvodnje za izvoz na konvertibilno področje. 
Marca 1985 je Izvršni svet ponovno posredoval Zveznemu 
izvršnemu svetu predlog poenostavitve postopka za uvoz 
opreme v skladu z določilom odloka o skupni devizni politiki 
za leto 1985. S tem v zvezi je Izvršni svet med drugim predla- 
gal, da se izda nov odlok, ki bo urejal uvoz opreme, in sicer v 
tem smislu, da bodo v odloku navedeni osnovni kriteriji za 
uvoz opreme (ne pa kopica izjem praktično brez kriterijev). 

O obsegu prometa opravljenega v različnih oblikah inte- 
gralnega transporta in o problemih, ki zavirajo hitrejši razvoj, 
govori poročilo pri posameznih dejavnostih. 

Sistem integralnega transporta ne bo dajal gospodarstvu 
svojih prednosti, dokler ne bo uveden v celotnem jugoslovan- 
skem prostoru. Zato bo potrebno razširiti prizadevanja na 
ostala področja ne samo preko posebnega zveznega telesa, ki 
skrbi za izvrševanje Družbenega dogovora o razvoju integral- 
nega transporta, ampak tudi s spodbujanjem OZD z različnih 
območij države. 

Ob obravnavi poročila so nosilci sprejeli Akcijski program 
za uresničevanje skupščinskih stališč o skladnem razvoju in 
delitvi dela ter dolgoročnega programa gospodarske stabili- 
zacije na področju prometa in zvez v SR Sloveniji za leto 1986. 

2.1. Železniški promet 

Kljub določenim spodbudnim premikom se usmeritve iz 
Stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje skladnega raz- 
voja in delitve dela na področju prometa in zvez, ki govorijo o 
železnici kot o hrbtenici kopenskega prevoza, prepočasi in le 
delno uresničujejo. Osnovni vzrok je v težkem ekonomskem 
položaju Železniškega gospodarstva Ljubljana, kot posledici 
neuresničevanja družbenih planskih dokumentov, ki oprede- 
ljujejo temelje za poslovanje in razvoj železnice ter v neuresni- 
čevanju usmeritev, ki govorijo o izenačitvi pogojev gospodar- 
jenja vseh prometnih panog2. Zaradi izpada združenih sred- 
stev gospodarstva po enotnih virih, osnovah in merilih, doma- 
čih bančnih kreditov ter drugih finančnih sredstev močno 
zaostaja tudi program uresničevanja dogovorjenega pro- 
grama razvoja zmogljivosti Železniškega gospodarstva Ljub- 
ljana, narašča iztrošenost osnovnih sredstev, odvisnost var- 
nosti prometa od človeškega faktorja pa se povečuje. 

Komisija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je ob 
obravnavi stanja varnosti v železniškem prometu na področju 
SR Slovenije ugotovila, da nobeno večje povečanje obsega 
prometa ni več dopustno zaradi varnosti in gospodarnosti. 

Za uresničevanje predlogov te komisije in sklepov Skupš- 
čine SR Slovenije je bil sprejet Program za varen in urejen 
železniški promet. Železniško gospodarstvo Ljubljana je v letu 
1985 že realiziralo vrsto ukrepov po programu v znesku okoli 
3100 milijonov din, kar pa je le delno kompenziralo izpad 
prihodkov zaradi prenizke ravni cen za železniške prevoze in 
prenizkega dotoka povračil. Prav tako je bil sprejet predlog 
nove gospodarske poslovne usmeritve železnice v stabilizaciji 
našega gospodarstva, kot nov pogled na vlogo voznega reda 
in nov pristop do zahtev trga transportnih storitev. Vozni red 
jugoslovanskih železnic je namreč njihov proizvodni načrt, ki 
mora temeljiti na realni razpoložljivosti infrastrukture, kadrov- 
skih zmogljivosti in realni organizaciji prometa. Ustrezno 
temu je vozni red osnova za sklenitev pogodbenih razmerij 
med železnico in uporabniki njenih storitev in predstavlja 
realno ponudbo železnice s tem pa tudi vso potrebno predvid- 
ljivost železniške transportne storitve. V odnosih med ŽTO na 
mreži JŽ pa mora vozni red postati jamstvo, da bodo v pre- 
vozu sodelujoče ŽTO izpolnile svoje pogodbene obveznosti. 
Neizvajanje voznega reda bo potrebno ekonomsko sankcioni- 
rati, in sicer ne po nekem načelnem ceniku, pač pa po stvarni 
nastali škodi. 

V skladu z dolgoročnim stabilizacijskim programom 
postavljenim ciljem po pokritju vseh stroškov enostavne 
reprodukcije železnice s cenami opravljenih storitev pa pro- 
jekt uveljavitve novih gospodarsko poslovnih usmeritev želez- 

nice opredeljuje, da mora postati neposredno dogovarjanje 
prevladujoča oblika povezave z uporabniki železniških stori- 
tev, pri čemer mora cena pokriti vse stroške konkretnega 
prevoza. Splošna tarifa pa bi se uporabljala le podrejeno 
oziroma kadar se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače, 
zlasti v primerih, kadar gre za manjši obseg prevozov oziroma 
manjšo količino blaga. 

Nenazadnje pa je potrebno povedati, da je gospodarstvo že 
izrazilo spodbuden interes do nove gospodarsko poslovne 
usmeritve železnice, saj n. pr. delež naloženih vagonov v 
režimu novih kvalitet glede na vse naložene vagone že pre- 
sega 40%. 

K izboljšanju funkcioniranja železniškega prometa oziroma 
racionalizacije poslovanja, dvigu produktivnosti in izkorišča- 
nju notranjih rezerv bo prispevala uvedba sodobnega raču- 
nalniško podprtega informacijskega sistema, ki bo omogočil 
optimalizacijo upravljanja prometa oziroma zajem, kontrolo 
in spremljanje vseh prometno tehnoloških (vagoni, lokomo- 
tive, vlaki) in prometno komercialnih (blagovne, blagajne, 
pošiljke, obračun storitev) aktivnosti železnice. 

2.1.1. Železniški blagovni promet 
Obseg dela v blagovnem prometu je v letošnjem letu neko- 

liko v upadanju3. Delež železnice pri prevozu blaga se še 
naprej manjša4, predvsem zaradi večje usmerjenosti javnih 
cestnih prevoznikov v prevoze na daljših relacijah, saj se je 
povprečna pot prepeljanega blaga po cesti od lanskih 185,6 
km dvignila v prvem polletju letos že na 205 km. 

V I. polletju letos je prevoz blaga v lokalnem prometu po 
železnici manjši kotje bil lani. Ocenjujemo, da je razlog za to 
tudi v tem, da je Železniško gospodarstvo Ljubljana letos 
ponudilo uporabnikom nove kvalitetnejše storitve in daje bilo 
povpraševanje za te storitve predvsem pri prevozu na daljše 
relacije. 
. Potrebe gospodarstva po vagonih so večje kot so možnosti 
Železniškega gospodarstva Ljubljana, da bi le-te zadovoljili. 
Kljub novi nabavi še vedno primanjkuje vagonov, še posebej 
nekaterih specialnih voz. 

Da bi Železniško gospodarstvo Ljubljana omililo pomanjka- 
nje voz, se dogovarja z nekaterimi uporabniki železniških 
prevoznih storitev o skupni nabavi tovornih vagonov na 
osnovi združevanja sredstev. Na tej osnovi so nekatere orga- 
nizacije že prispevale svoja sredstva6. 

V velikem zaostanku je realizacija programa izgradnje indu- 
strijskih tirov, za katerega domače banke ne prispevajo več 
svojega deleža finančnih sredstev kljub njihovemu pomenu za 
pridobivanje prevoza blaga po železnici in kljub temu, da je 
prevoz prek industrijskih tirov najbolj racionalen. Do leta 1985 
je bila predvidena izgradnja 158 km industrijskih tirov, do 
konca junija 1985 pa je bilo zgrajenih skupaj le 51 km. Zato je, 
med drugim, tudi obseg nakladanja in razkladanja na indu- 
strijskih tirih pod planiranim, oziroma je v prvih šestih meee- 
cih enak kot je bil lani. Količine razloženega blaga so bile za 
približno 4% nižje kot lani, količine naloženega blaga na 
industrijskih tirih pa so v prvem polletju večje za 5%. 

Število prispelih in odpravljenih palet se je v prvi polovici 
letošnjega leta zmanjšalo za 12% v primerjavi z enakim 
obdobjem preteklega leta. Razlog temu je še vedno pre- 
majhna zainteresiranost gospodarstva, vendar pa se povpra- 
ševanje zanje manjša tudi zaradi visokih nabavnih cen. Da bi 
vzpodbudilo uporabnike k večji uporabi palet, je Železniško 
gospodarstvo Ljubljana dalo popuste v obliki nižjih tarif za 
prevoze paletiziranega blaga. 

Število prepeljanih kontejnerjev se je letos v primerjavi s 

2. Ne uresničuje se predvsem politika hitrejše rasti cen železniških prevoznih 
storitev od splošne rasti cen (izpad prihodkov Železniškega gospodarstva Ljub- 
l|ana v letu 1985 na tej osnovi znaša 4500 mio din). Tudi dotok sredstev Iz 
naslova povračil Iz dela stroškov enostavne reprodukcije Železniškega gospo- 
darstva LJubljana v letu 1985 je bistveno manjši od planiranega (izpad prihodkov 
Železniškega gospodarstva Ljubljana v letu 1985 na tej osnovi znaša 6500 mlo 
din). 

3. V primerjavi z obdobjem I.-VIV84 znaša Indeks l.-IXV85 opravljenega dela 
merjenega v netotonsklh km 96,5. Glavni razlog za letošnji nižji obseg dela pri 
prevozu blaga je manjše delo januarja In februarja zaradi Izredno hude zime. 

4. V I. polletju letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem leta 1984 se je 
delež železnice pri prevozu blaga v kopenskem prometu (merjeno v NTKM) 
zmanjšal s 54,6% na 52,5%. 

5.Tako so prispevale sredstva delovne organizacije: Elektrogospodarstvo 142 
mlo din, Petrol Ljubljana 380 mio, Železarna Jesenice 50 mlo, Djuro Salaj Krško 
44 mio, Plama Podgrad 20 mio din, li^sreuropa 345 mlo kar pa se je izrazilo na 
zmanjševanje najemnin za tuje vagone in vagone drugih ŽTO na mreži Jugoslo- 
vanskih železnic v višini 1.100 mlo din. 
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prvim polletjem lani zmanjšalo za 10%. Zmanjšanje gre predv- 
sem na račun manjšega obsega prevoza kontejnerjev v 
luškem (-20%) in v suhozemnem trenzitu (-19%), manj pa v 
prevozu kontejnerjev v izvozu in uvozu (za 4%6). Pomemben 
poslovni korak, ki bo med drugim občutno prispeval k večji 
valorizaciji domačih prometnih poti, pa je bil storjen 2. 10. 
1985, ko je Železniško gospodarstvo Ljubljana skupaj z 
avstrijskimi železnicami, Luko Koper, špedicijami Intereuropa 
in VVeltz ter domačimi ladjarji uvedlo kontejnerski blok vlak na 
relaciji Koper-Salzburg-Koper. 

Letos je bila rekonstruirana proga med Koprom, Novo 
Gorico in Jesenicami. S prevozom tranzitnega blaga za 
Avstrijo in z uvedbo kontejnerskega blok vlaka se je ta proga 
iz vzporedne razvila v pomembno tranzitno smer, ki prispeva 
k valorizaciji luke v Kopru na gravitacijskem področju srednje 
Evrope. 

Oprtni promet se je v prvem polletju v primerjavi z enakim 
obdobjem lani zmanjšal za 20%, vendar pa se je v drugi 
polovici leta 1985 zaradi striktne odločitve republike Avstrije, 
da tudi z administrativnimi ukrepi izvrši preusmeritev težkih 
tovorov s cest na železnico in drugih ukrepov (omejevanje 
častnih dovolilnic) povečal tako, da je vlak, ki je vozil trikrat 
tedensko, z avgustom pričel voziti petkrat na teden. Ocenjuje 
se, da bo do konca leta presežen lanskoletni nivo prevozov. 

Prevoz premoga je bil v šestih mesecih letos v primerjavi z 
enakim obdobjem preteklega leta manjši za okoli 11%7. Vzrok 
za manjši dovoz premoga v Sloveniji so ugodne vodne raz- 
mere v Sloveniji in ustrezno temu manjše obratovanje sloven- 
skih termoelektrarn. Prav tako SR Bosna in Hercegovina 
povečuje rabo premoga za obratovanje lastnih termoelek- 
trarn, dovoz premqga iz SR Srbije pa kasni. 

Močno se je zmanjšal prevoz premoga iz Bosne v Slovenijo 
za široko potrošnjo. Kljub temu sodimo, da bo prevoz pre- 
moga do konca leta hitreje naraščal, ker bo Železniško gospo- 
darstvo Ljubljana začelo voziti premog iz Luke Koper v Luko- 
vac, Jajce in v Beograd. 

Pri ostalih skupinah blaga, ki se prevažajo v večjih količi- 
nah, beležimo letos slabše rezultate kot lani. Slednje je še 
posebej značilno za prevoze rud in koncentratov, lesa in 
gradbenega materiala, medtem ko so pri prevozu proizvodov 
metalurgije lanskoletni rezultati preseženi za 2%, ter pri žitari- 
cah za 1,4%. 

Postavljeni cilji, da bi železnica pri prevozu cementa iz 
Anhovega dosegla 65% delež v delitvi dela s cestnim prome- 
tom, iz cementarne Trbovlje pa 50% delež, še niso uresničeni. 
Delež železnice pri prevozu cementa iz Anhovega se je od 
39% v prvem polletju lani zmanjšal na 37% v prvem polletju 
letos, pri prevozu cementa iz Cementarne Trbovlje pa se je 
delež železnice nekoliko povečal, in sicer od 20% v lanskem 
letu na 22% v prvem polletju letos. 

Prevoz blaga po režimu »Nočni skok« je letos začel naraš- 
čati. V prvih šestih mesecih je bil za 10,7% večji kot v enakem 
obdobju lani8). 

2.1.2. Železniški potniški promet 

Za področje potniškega prometa je bil v letu 1980 sprejet 
sporazum o skladnem razvoju in delitvi dela med javnim 
cestnim in železniškim prometom. Na osnovi tega sporazuma 
je Splošno združenje prometa in zvez tudi letos opravilo 
usklajevanje voznih redov in pri tem poskušalo odpraviti ozi- 
roma skrajšati cestne povezave povsod tam, kjer jih lahko 
nadomesti železniški promet. 

Število prepeljanih potnikov po železnici se je v prvem 
polletju letos v primerjavi z enakim obdobjem leta 1984 pove- 
čalo celo za 7,5%. Spodbudni rezultati so doseženi predvsem 
v mednarodnem prometu, kjer po dveh letih upadanja v teko- 
čem letu ponovno beležimo ugodno tendenco rasti. ). 

Tudi v notranjem prometu se potniki čedalje bolj usmerjajo 
na železniške prevoze10. Temu botruje boljša kakovost želez- 
niških prevoznih storitev ter občutna substitucija osebnih 
prevozov s sredstvi javnega, kot neposredna posledica zmanj- 
ševanja osebnega standarda oziroma povišanja cen pogon- 
skih goriv, predvsem pa zaradi občutno prenizkih cen". Celo 
80% delež komercialnih popustov v strukturi prodanih kart 
močno vpliva na dodatno poslabšanje gospodarskega polo- 
žaja Železniškega gospodarstva Ljubljana. Zato bo potrebno 
poleg povišanja cen občutno zmanjšati in ukinjati tudi komer- 
cialne popuste. 

Ugotovljeno je, da se je za približno enak prirastek fizičnega 
obsega dela v železniškem potniškem prometu povečalo tudi 
število prepeljanih potnikov v javnem cestnem prometu, tako 
da obstaja tržni odnos med njima nespremenjen. Število pro- 
danih mesečnih vozovnic, delavskih in dijaških, se povečuje. 
Porast prepeljanih potnikov pa beležimo tudi na zelenih vla- 
kih, pri spremljanih avtomobilih, spalnikih in agencijskih 
vlakih. 

2.2. Javni cestni promet 
Sprejete dolgoročne usmeritve in cilji razvoja javnega cest- 

nega prometa, ki določajo upočasnitev njegovega razvoja 
zaradi preusmerjanja tovornih in potniških tokov na večjih 
razdaljah na železnico, se v tekočem srednjeročnem obdobju 
ne uresničujejo. Prav tako se ne uresničuje naloga notranjega 
prestrukturiranja obsega posameznih zvrsti cestnega pre- 
voza, po kateri bi moral razvoj prevoza za lastne potrebe 
zaostajati za razvojem javnega cestnega prevoza. Prevoz za 
lastne potrebe se je v obdobju 1980-1984 še nadalje hitro 
razvijal, predvsem pa ekstenzivno, saj so se vanj vključene 
prevozne kapacitete povečale celo hitreje kot obseg opravlje- 
nih storitev15). 

2. 2.1. Javni cestni potniški promet 
Po podatkih Zavoda SR Slovenije za statistiko je bilo v 

javnem cestnem potniškem prometu (brez mestnega prevoza) 
v prvih devetih mesecih leta 1985 prepeljanih 231,5 mio potni- 
kov oziroma za 5,2% več kot v enakem obdobju preteklega 
leta. Povečala se je tudi količina opravljenih potniških kilome- 
trov, vendar po nižji stopnji 2,6%, kar kaže na nadaljevanje 
trenda povečevanja potnikov v dnevni migraciji. Stalna rast 
števila uporabnikov javnih prevoznih sredstev je posledica 
zmanjševanja uporabe osebnih vozil zaradi visokih cen 
goriva, v obravnavanem obdobju pa tudi težjih voznih pogojev 
v izrednih zimskih razmerah v prvih dveh mesecih leta 1985. 

Število prepeljanih potnikov v mestnem potniškem prometu 
se je v istem obdobju povečalo za 15,3%. 

Uspešnost poslovanja organizacij združenega dela, ki 
opravljajo javni cestni potniški promet, se kljub stalnemu 
povečanju fizičnega obsega storitev in produktivnosti dela 
poslabšuje. Zniževanje ekonomičnosti poslovanja povzroča 
nadpovprečno upadanje osebnega in družbenega standarda 
delavcev v tej dejavnosti ter zmanjševanje njene reproduk- 
tivne sposobnosti, ki ne omogoča ekonomsko in tehnično- 
eksploatacijsko smotrnega obnavljanja prevoznih kapacitet. 
Vzrokov za takšna gibanja je več Med njimi so najpomemb- 
nejši: rast cen prevoznih storitev zaostaja za rastjo cen mate- 
rialnih potroškov pri opravljanju prevozov, povečuje se obseg 

.vzdrževalnih del na zastarelih in iztrošenih prevoznih sred- 
stvih in neizkoriščene ostajajo notranje rezerve, opredeljene v 
projektu optimalizacije potniškega prometa v SR Sloveniji. 

S projektom optimalizacije potniškega prometa so prevoz- 
niki določili skupna izhodišča in naloge za sistematičnejše 
urejanje cestnega prevoza potnikov, s katerimi bi si zagotovili 

6. Na zmanjšanje prevoza vpliva to, da se še vedno manjša blagovna menjava 
držav Bližnjega vzhoda z državami, ki gravitirajo na naše tranzitne relacije. 
Prevoz kontejnerjev v tranzitu po naših panogah pa zavirajo tudi razmeroma 
visoke cene pretovornih in ladjarskih storitev pri nas. 

7. VI. polletju je bilo prepeljanih iz Bosne le 35% in iz Srbije le 69% lanskoletnih 
količin. 

8. Nočni skok se je povečal predvsem zaradi povečanega obsega prevoza 
kosovnih pošiljk. 

9. Število prepeljanih potnikov v medarodnem potniškem prometu se je od 
751.535 v obdobju I.-VI784 povečalo na 807.965 v letošnjem letu. 

10. Število prepeljanih potnikov v notranjem železniškem potniškem prometu 
se je od 13,123.921 v I. polletju 1984. leta povečalo na 14,107.703 v I. polletju 
letos. 

11. Primerjava podatkov cen storitev potniškega železniškega in cestnega 
prometa kaže, da je razlika med cenami precejšnja v škodo železniškega 
prometa. Navajamo le nekaj primerov: 

avtobus vlak 
- Ljubljana-Kranj 115 din 65 din 
- Ljubljana-Jesenlce 200 din 125 din 
- Ljubljana-Maribor 360 din 292 din 
- mesečna delavska vozovnica 
Ljubljana-Jesenice 9.675 din 3.958 din 
- mesečna dijaška vozovnica 
Ljubljana-Jesenice 4.838 din 1.884 din 

12. V obdobju 1980-1984 so se kapacitete prevoznih sredstev (tovornih avto- 
mobilov in prikolic) v javnem cestnem prevozu blaga povečale za 9,9%, obseg 
prevoznih storitev, izražen v tonskih kilometrih, pa za 17,6%. Kapacitete prevoz- 
nih sredstev, vključenih v prevoze blaga za lastne potrebe, so se v istem 
obdobju povečale za 9,3%, obseg opravljenih tonskih kilometrov pa za samo 
3,3%. 
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boljše izkoriščanje prevoznih kapacitet, boljše delovne 
pogoje in večjo poslovno uspešnost, potnikom pa hitrejši 
udobnejši in varnejši prevoz. Zaradi prepočasnega uresniče- 
vanja dogovorjenih nalog je Republiški komite za promet in 
zveze že v letu 1984 zaostril odgovornost njihovih nosilcev in 
sprejel konkretne usmeritve za nadaljnje delo. Podprl je 
etapno razreševanje optimalizacije potniškega prometa z zah- 
tevo, da le-to sledi pozitivnim izkušnjam njegovega ureiania 
na Gorenjskem.13. 

S 1. 1. 1985 so delovne organizacije Avtopromet Gorica, 
Slavnik Koper in Integral SAP Ljubljana pričele uresničevati 
program enotnega izvajanja potniškega prometa in ustvarja- 
nJa skupnega prihodka na podlagi enotne vozovnice na 
področju Primorske. Vendar pa so našteti prevozniki z njim 
združili samo medkrajevne linije, deloma tudi tiste, ki jih 
opravljajo izven področnih meja. To je povzročilo razpolovitev 
obsega skupnih delovnih nalog vseh avtobusnih prevoznikov 
v slovenskem cestnem križu, ki so zato v letu 1885 prenehali z 
enotnim izvajanjem medkrajevnega potniškega prometa na 
magistralnih smereh v Sloveniji in ukinili enotno vozovnico. 

2.2.2. Javni cestni tovorni promet 
V javnem cestnem tovornem prometu je bilo v prvih devetih 

mesecih leta 1985 prepeljanega za 2,1% manj blaga, a oprav- 
ljenih za 6,6% več tonskih kilometrov kot v enakem obdobju 
preteklega leta. Blago se je torej prevažalo na vse večjih 
raz

i
c*®'laj1, tako da se poprečna pot 1 tone prepeljanega blaaa 

približuje že 200 km (199,1 km). V enakem obdobju leta 1984 
je njena dolžina znašala 183 km. 

Javni cestni prevozniki blaga so s povečevanjem fizičnega 
obsega storitev in boljšim izkoriščanjem prevoznih kapacitet 
izboljšali svojo poslovno uspešnost in reproduktivno sposob- 
nost. Nadaljevali so z v letu 1984 začeto politiko usklajevanja 
in uveljavljanja enotne prevozne tarife za celotno jugoslovan- 
sko področje. Za notranji transport so določene maksimalne, 
za mednarodni transport pa minimalne prevozne tarife. V 
enotnem tarifnem sistemu še niso predvidene posebne 
cenovne bonitete za pospeševanje uporabe palet pri prevozu 
blaga, so podani popusti za prevoze kontejnerjev. 

Delovna organizacija Intertrans je sodelovanje z jugoslo- 
vansko, avstrijsko in nemško železnico organizirala oprtne 
prevoze na relaciji Ljubljana-Munchen vsak delovni dan, tako ' 
da od 1/8-1985 vozi ta vlak 5-krat in ne več 3-krat tedensko. 
Tega leta je bila uvedena tudi nova linija oprtnega vlaka na 
relaciji Graz-Regensburg, ki jo lahko koristijo jugoslovanski 
prevozniki ne da bi potrebovali dovolilnico za mednarodni 
prevoz blaga na relaciji Sentilj-Graz. 

Analizo prednosti in pomanjkljivosti oprtnega prevoza, ki se 
pri nas razvija bolj zaradi pomanjkanja dovolilnic za medna- 
rodne cestne prevoze blaga kot pa ekonomskega interesa 
cestnih prevoznikov, je pripravilo Splošno združenje prometa 
in zvez Slovenije, analiza ugotavlja, da so prednosti oprtnega 
prevoza predvsem v deviznih prihrankih pri eksploatacijskih 
stroških in amortizaciji vozila, možnosti opravljanja prevozov 
v času cestnih zapor, razbremenitvi cest in večji varnosti v 
cestnem prometu, prihranku goriva, manjšem onesnaževanju 
okolja, v racionalnejšem koriščenju dovolilnic za mednarodne 
prevoze blaga, ki so za oprtni promet univerzalne in omogo- 
čajo opravjjanje tako dvostranskih kot tranzitnih prevozov i. 
dr. Pomanjkljivosti oprtnega prevoza so v tem, da se lahko 
opravlja le s specialnimi vagoni, da mora profil proge omogo- 
čiti prevoze vozil najmanj 3,7 do 4, Om, da so potrebna 
ustrezna urejena in opremljena nakladališča, da je vezan na 
določen vozni red i.dr. Pomemben omejitveni faktor hitrej- 
sega razvijanja oprtnega prometa, ki izvira iz samih gospodar- 
skih razmer pri nas, je čas prevoza. Kratki dobavni roki v 
mednarodni menjavi blaga favorizirajo hitrejši cestni prevoz 
pred oprtnim prevozom. 

Z intenzivnejšim vključevanjem jugoslovanskega gospodar- 
stva v mednarodno blagovno menjavo se stalno povečuje tudi 
obseg mednarodnega cestnega prevoza blaga. V strukturi 
obsega opravljenih storitev, izražen v tonskih kilometrih, so 
javni cestni prevozniki povečali delež mednarodnih prevozov 
od 21% v letu 1980 na 35% v prvih devetih mesecih leta 1985 
Ker pa se v izvoz prevoznih storitev vključujejo vedno novi 
prevozniki, ki pogosto nimajo ustreznih izkušenj ali jim je 
osnovni cilj pridobiti dodatne devize za pokritje lastnih 
potreb, se znižuje kakovost prevoznih storitev in povečuje 
cenovna konkurenca med prevozniki. Posledice se odražajo v 

zniževanje prevoznih tarif tudi do 30% izpod dogovorjenih 
minimalnih in v počasnejšem naraščanju deviznih prihodkov 
od rasti obsega mednarodnih prevozov. Na opisano stanje 
vpliva tudi dejstvo, da si je vrsta prevoznih organizacij prido- 
bila registracijo za opravljanje mednarodnih cestnih prevozov 
še pred uveljavitvijo samoupravno sprejetih kriterijev za 
opravljanje te dejavnosti in kateri veljajo za vse jugoslovanske 
prevoznike. Splošno združenje prometa in zvez Slovenije je že 
izdalo predlog dopolnilnih kriterijev, s katerimi naj bi dosegli, 
da se v mednarodne prevoze blaga usmerjajo predvsem uve- 
ljavljeni in sposobni prevozniki, ki lahko zagotovijo ustrezno 
kakovost storitev in spoštovanje minimalne prevozne tarife. 

2.3. Organizacije združenega dela, ki 
organizirajo pretok blaga 

V organizaciji transporta blaga, povečevanju kompleksne 
produktivnosti transportnega sistema in zniževanju transport- 
nih stroškov imajo izredno pomembno vlogo skladiščno pre- 
tovorne in špediterske organizacije združenega dela. 
Temeljne naloge skladiščno pretovornih centrov so skladišče- 
nje in pretovor blaga, do katerih prihaja zaradi prekinitve 
transportnih poti ali zamenjave transportnih sredstev v pre- 
vozu blaga. Naloge špedicije pa so organiziranje in usklajeva- 
nje vseh potrebnih opravil za nemoten in hiter transport 
blaga, med katerimi je tudi izbor najugodnejšega načina tran- 
sporta in optimalne transportne poti. 

Nesporno najcenejši način transporta blaga, še posebej v 
prevozu po železnici, je zbirni promet, ki pa se pri nas le 
počasi uveljavlja. Po nekajletnem dinamičnejšem razvoju 
zbirnega prometa pri izvozu blaga, pa tudi v notranjem pro- 
metu, so se pričele stopnje njegove rasti v letu 1985 umirjati. 

Vključevanje kosovnih pošiljk v zbirni promet zahteva 
boljšo organiziranost v odpremi blaga do distribucijskih cen- 
trov, to je vnajprejšnje usklajevanje prevoznih potreb in toč- 
nost predaje blaga zaradi prevoza zbirnih pošiljk po v najprej 
določenem voznem redu. Razvoj zbirnega prometa blaga, 
zlasti v izvozu, zavira tudi nepovezanost špediterskih organi- 
zacij, ki se še vedno niso dogovorile o nosilcih organizacije 
zbirnega prometa. Zaradi njihovega posamičnega nastopanja 
se blago transportira kosovno in ne v zbirnih pošiljkah preko 
distribucijskih centrov. Za večje sodelovanje skladiščno pre- 
tovornih in špediterskih organizacij pri pripravi strokovnih 
predlogov za racionalizacijo pretoka blaga s pospeševanjem 
sistema integralnega transporta in pri uvajanju racionalnejših 
sistemov priprave blaga za pretok in skladiščenje je Splošno 
združenje prometa in zvez Slovenije že pripravilo osnutek 
samoupravnega sporazuma o usklajevanju planov in delitvi 
dela na področju skladiščno pretovorne in špediterske dejav- 
nosti 

2.4. Luški promet 

Luka Koper, kot edina slovenska pomorska luka, beleži 
porast obsega opravljenih storitev, saj je v devetih mesecih 
pretovorila 2,7 mio ton blaga, kar je za 0,7 mio ton oziroma 35 
odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Največji porast 
prometa so dosegli pri razsutih tovorih, in sicer za 58 odstot- 
kov. Kontejnerski promet se je povečal za 9 odstotkov, promet 
generalnega tovora je približno na lanskoletni ravni, manjši 
promet pa je bil dosežen pri pretovoru blaga14, predvsem 
zaradi zmanjšanja tranzita lesa iz Avstrije in manjšega uvoza 
lesa. V luki Koper ocenjujejo, da bodo v letu 1985 pretovorili 
kar za 34 odstotkov oziroma za 800.000 ton tovora več kot v 
letu 1984. 

Zelo ugodni so tudi devetmesečni rezultati o fizični produk- 
tivnosti v luki Koper, saj se je produktivnost, merjena s tono 
na zaposlenega, povečala za 35 odstotkov. 

Pri akviziciji tovora se je Luka Koper v tem srednjeročnem 
obdobju soočala s težko gospodarsko situacijo tako doma kot 

13. V okviru optimalizacije cestnega potniškega prometa na področju Gorenj- 
ske sta delovni organizaciji Integral - SAP in Alpetour na podlagi skupne 
voznoredne ureditve prevozov določili delovne naloge tako, da znaša obseg 
opravljenih kilometrov po vozilu 400-500 km dnevno. Boljša izkoriščenost vozil 
je omogočila zmanjšanje njihovega števila v obratovanju od 118 na 109, čeprav 
se Je obseg skupno prevoženih kilometrov povečal za 10,3%. Ta vozila nadalje 
opravijo za preko 20% več kilometrov od doseženega povečanja na vozilo v 
celotnem javnem cestnem potniškem prometu. 

14. V obdobju Januar-september so pretovorili 121.515 ton lesa ali 63 odstotkov 
doseženega v lanskem enakem obdobju. 
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v svetu. Na pridobivanje blagovnih tokov je vplivala tudi 
neugodna politična situacija predvsem na Bližnjem vzhodu. 
Probem predstavljajo tudi preferencialni sporazumi med 
državami članicami EGS in državami Sredozemlja, ki v celoti 
izločajo naše transportne poti in dajejo prednost tistim, ki 
tečejo preko ozemlja držav članic EGS. 

Ko govorimo o tranzitnem prometu skozi Luko Koper, ugo- 
tavljamo, da niso bile izkoriščene možnosti, ki izhajajo iz 
ugodne zemljepisne lege naše države. Poudariti je namreč 
potrebno, da naša ponudba za pritegnitev tranzitnih blagov- 
nih tokov med industrijsko srednjo Evropo, Sredozemljem in 
Bližnjim vzhodom postaja neenakovredna ponudbi sosednjih 
držav, kjer pospešeno vlagajo v izgradnjo in modernizacijo 
prometne infrastrukture. Kot primer naj omenimo samo 
obsežna dela pri posodabljanju cestnih in železniških zvez 
med Trstom in avstrijsko mejo pri Trbižu. 

Finančni rezultati luke Koper v prvih devetih mesecih so 
ugodni, saj je dohodek iznad načrtovanega, v sklade pa so 
razporedili 1.233,3 mio din ali 15 odstotkov več kot je plani- 
rano. V skladu z resolucijo in usmeritvami za razporejanje 
dohodka se je pri tem najbolj povečal poslovni sklad. 

Na področju ekonomskih odnosov s tujino dosega Luka 
Koper že vrsto let ugodne rezultate, saj je med največjimi 
ustvarjalci deviz v republiki. Po seznamu slovenskih izvozni- 
kov »200 SOZD in DO iz SR Slovenije«, ki ga je pripravila 
Narodna banka Slovenije za leto 1983, je Luka Koper po 
deviznem prilivu na 24. mestu, po neto deviznem prilivu na 9. 
mestu, če pa odštejemo sestavljene organizacije združenega 
dela, je med delovnimi organizacijami na 3. mestu. Devizni 
priliv v prvem polletju je bil v primerjavi z enakim lanskim 
obdobjem večji za 7 odstotkov in znaša 7,6 mio US$. Pri tem je 
neto devizni priliv znašal 6,7 mio US$ in je za 9 odstotkov večji 
od doseženega v lanskem enakem obdobju. Pri tem je treba 
opozoriti, da luka s svojo dejavnostjo v tranzitnem prometu 
realizira le tretjino skupnega deviznega priliva, medtem ko 
ostali dve tretjini ustvarijo še drugi udeleženci v transportni 
verigi15). 

Z izgradnjo II. faze kontejnerskega terminala je Luka Koper 
ustvarila pogoje za uspešno uvajanje te oblike transporta v 
slovenskem oziroma jugoslovanskem prostoru, s sodobnimi 
tehnično-tehnološkimi rešitvami pa je zagotovila pretovorne 
norme, ki zagotavljajo enakovreden nastop na svetovnem 
tržišču. Med Luko KOper, Železniškim gospodarstvom Ljub- 
ljana, ladjarji in špediterji je dosežen dogovor o uvedbi vlaka 
za prevoz kontejnerjev na relaciji Salzburg-Koper. Ta dogo- 
vor je rezultat spoznanji vseh udeležencev v transportni 
verigi o nujnosti enotnega nastopa predvsem na tujih trgih. 
Blok vlak za kontejnerski prevoz, ki od 2. 10. 1985 vozi enkrat 
tedensko, bo z redno povezavo vsekakor prispeval k razširitvi 
gravitacijskega zaledja Luke Koper ter k večji afirmaciji luke v 
mednarodnih blagovnih tokovih. Da bi ta povezava ostala, je 
potrebno nadaljevati aktivnosti v smeri boljšega povezovanja 
vseh nosilcev v transportni verigi. 

V letu 1984 je bila zgrajena I. faza terminala za razsute 
tovore, ki je začel z rednim obratovanjem v drugi polovici 
letošnjega leta. Upravičenost izgradnje terminala se je izka- 
zala že v času poizkusnega obratovanja, saj so že v letu 1984 
pretovorili 216 tisoč ton premoga. Planiran promet bo prese- 
žen tudi v letu 1985, saj pričakujejo na tem terminalu že 450 
tisoč ton razsutega tovora. 

Tako so v mesecu juliju 1985 poizkusno pretvorili tudi ladjo 
s 64.000 tonami premoga za avstrijskega partnerja. Razsuti 
tovori so tako z izgradnjo novega terminala prevzeli vodilno 
vlogo v prometu luke, saj predstavljajo že 60 odstotkov celot- 
nega prometa oziroma 1,9 mio ton letno ter imajo stalno 
tendenco naraščanja. 

Luka Koper je skladno z razvojnim programom pristopila k 
izgradnji ključne investicije v prehodu iz sedanjega v nasled- 
nje srednjeročno obdobje, to je izgradnji silosa za žitarice. 
Investicija predstavlja tehnološko posodobitev luke za preto- 
vor žitaric in krmil v smislu hitrejšega, obsežnejšega in cenej- 
šega pretovora tega blaga, tako za potrebe domačega kot,tudi 
tranzitnega prometa. To ji bo omogočilo predvsem večjo 
afirmacijo v mednarodnih blagovnih tokovih. 

Luka Koper je v tem srednjeročnem obdobju uspela realizi- 
rati le 65 odstotkov planiranih investicij. To je posledica slabe 
akumulativnosti gospodarstva, saj je bil obseg združenih 
sredstev nižji od planiranega. 

2.5. Pomorski promet 

Krizne gospodarske razmere in istočasno zaostrovanje 
mednarodnih političnih odnosov so pripeljale do zmanjšanja 
mednarodne pomorske blagovne menjave tudi v letu 1985. 
Posledica je višek ladijske ronaže na mednarodnem tržišču in 
povečanje števila vezanih ladij. Dodatno pa so vse bolj pri- 
sotni negativni trendi pri delitvi tovora, saj se mnoge države 
ravnajo po določiiih UNCTAD konvencije oziroma že prekora- 
čujejo njena določila in v okviru medsebojnih dogovorov 
usmerjajo tovore samo na ladjarje držav udeleženk v tej me- 
njavi. 

Splošna plovba Piran, ki približno polovico svojih zmoglji- 
vosti zaposluje v linijski dejavnosti, drugo polovico pa v prosti 
plovbi, je kljub omenjeni problematiki uspela v letu 1985 
redno zaposliti lastne in dolgoročne najete ladje ter povečati 
obseg opravljenih storitev. Skupno z najetimi ladjami so v 
prvih devetih mesecih pripeljali 2,4 mio ton blaga, kar je za 2,5 
odstotka več kot v enakem obdobju lani. 

Že nekaj let pa je zaskrbljujoče stalno upadanje udeležbe 
domačih ladjarjev pri prevozih blaga v jugoslovanski trgovski 
mornarici. Osnovni vzroki za tako stanje so razen zastarelosti 
flote še nenehno zmanjševanje blagovne menjave Jugoslavije 
z ostalimi državami, zlasti z državami v razvoju, ter prezaple- 
ten sistem prenosa deviz na domače ladjarje za kritje deviznih 
stroškov pri prevozih blaga v izvozu in uvozu. 

V prvih devetih mesecih je Splošna plovba Piran poslovala 
pozitivno, vendar so rezultati poslovanja v celoti slabši, kot je 
bilo to načrtovano z letnim planom. Na dosežene rezultate so 
poleg krize na svetovnem pomorskem tržišču vplivale tudi 
znižane izvozne spodbude in ker jim domači naročniki prevo- 
zov ne prenašajo deviz kot to določajo predpisi. 

Za uresničitev programa obnove ladjevja tudi v letu 1985 
niso bili sprejeti ustrezni ukrepi tekoče ekonomske politike, ki 
bi omogočili financiranje gradnje ladij za domače kupce v 
domačih ladjedelnicah oziroma nakup novih ladij ali rabljenih 
v tujini. 

V maju 1984 leta je Zvezni izvršni svet skupaj z izvršnimi 
sveti repubik in pokrajin sprejel dogovor o kriterijih za krediti- 
ranje plasmaja domače opreme, ladij in tirnih vozil v državi do 
konca leta 1985, vendar se cilji, ki naj bi jih dosegli z omenje- 
nim dogovorom, ne uresničujejo. Dogovor je samo načelno 
rešil vprašanje financiranja gradnje ladij za domače ladjarje, 
vendar ni operativen, ker niso zagotovljena finančna sredstva 
niti določene finančne organizacije, preko katerih bi zbrali in 
odobrili kredite v te namene. Zato sta nakup ladij preko 
lastnega podjetja v tujini in dolgoročni najem le-teh poleg 
naročila ene ladje v domači ladjedetnici praktično edini izhod 
za obnovo in modernizacijo ladjevja Splošne plovbe Piran v 
tem srednjeročnem obdobju. Ladjevje Splošne plovbe Piran 
vključno s podjetjem v tujini ima danes 573.725 ton nosilnosti 
ali 26 odstotkov več kot ob vstopu v tekoče srednjeročno 
obdobje, kar jo uvršča med največje jugoslovanske ladjarje. 

Za izboljšanje poslovanja in zmanjšanja odliva deviz so v 
Splošni plovbi Piran sprejeli vrsto notranjih ukrepov. Tako so 
na komercialnem področju okrepili linijo za Zahodno Afriko, 
na liniji Medpac pa so ladjo Velenje zamenjali s primernejšo 
najeto ladjo, ki lahko pripelje večje število kontejnerjev. 

Ladjo Velenje so vključili na linijo Japonska-Indija-Japon- 
ska, ker po tehničnih lastnostih bolj ustreza tej liniji. Povečali 
so obseg izvajanja vzdrževalnih del v lastni režiji, le večja in 
tehnično zahtevnejša dela pa so opravili v domačih ladjedelni- 
cah. Spremljali so tudi podatke o hitrosti ladij, porabi goriva 
in določali optimalne režime plovbe. Gorivo so kupovali na 
področjih, kjer je bil odnos med kvaliteto in ceno najprimer- 
nejši. 

2.6. Zračni promet 

Letališke storitve 
Po večletni stagnaciji zračnega prometa ugotavljamo, da v 

zadnjih dveh letih promet letal, potnikov in blaga na javnih 
letališčih v SR Sloveniji ponovno narašča.16 

Finančni rezultati letališča Ljubljana so ugodni, popolnoma 
drugačna situacija pa je na letališču Maribor, ki od ustanovi- 
tve do danes ni dosegel pozitivnega rezultata. Vzrokov za 

15. železnica, špediterji, agenti, brodarji in cestni prevozniki 
16. V prvih osmih mesecih je za 6% več potnikov in 20% več blaga. 
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slabo ekonomsko situacijo letališča Maribor je več, predvsem 
premajhen obseg prometa letal, potnikov in blaga, visoki 
fiksni stroški na račun zakonsko predpisanih služb ter nena- 
zadnje tudi pokrivanje izgube v preteklem obdobju s sanacij- 
skimi krediti. 

Letališče Portorož, ki je predvsem namenjeno razvoju letal- 
skega turizma, beleži v prvih devetih mesecih porast fizičnega 
obsega prometa za okoli 50%. V začetku leta 1985 je letališče 
Portorož dobilo tudi prvo redno povezavo z Beogradom in 
rivtom, in sicer z letali DASH-7 lnex Adrie Avioprometa 
Ugodni rezultati zasedenosti letal so vplivali na odločitev, da 
lnex Adria Aviopromet poveže Portorož z rednimi linijami tudi 
v zimskem obdobju. 

Prizadevanja delavcev letališča Ljubljana za povečanje 
letalskega zbirnega tovornega prometa so se nadaljevala tudi 
v letu 1985. Pri tem so se soočali z velikimi težavami zaradi 
neredne in nezadostne oskrbe letal z letalskim gorivom, 
predvsem v prvem polletju. Obstojala je velika nevarnost, da 
Jugoslovanski aerotransport ukine redno linijo za New York 
in Chicago, kar bi pomenilo konec zbirnega prometa na 
letališču Ljubljana. 

Naloga iz akcijskega programa za združitev letališč Ljub- 
ljana in Maribor v eno delovno organizacijo ni bila realizirana. 
Družbeno-politične organizacije delovnih organizacij so zav- 
zele stališče, da ni možnosti oziroma interesa za tako zdru- 
žitev. 

Medsebojno dogovarjanje letališč in letalskih prevoznikov 
Jugoslavije o kriterijih za oblikovanje cen letališčih storitev na 
dolgoročnih osnovah ni dalo želenih rezultatov. Zaradi neus- 
klajenih stališč o dolgoročnem oblikovanju cen letaliških sto- 
ritev so letališča pristopila k dvostranskim pogovorom s posa- 
meznimi avioprevozniki. Prišlo je do sklenitve bilateralnih 
pogodb o oblikovanju cen za leto 1985, vendar je potrebno 
nadaljevati z aktivnostmi za trajnejšo rešitev problema eko- 
nomskih cen letaliških storitev. 

Trendi rasti obsega prometa v preteklih, še posebej pa v 
zadnjih dveh letih, opravičujejo usmeritev v naslednjem sred- 
njeročnem obdobju, ki predvideva pripravo in začetek vlaganj 
v izgradnjo novega potniškega terminala na letališču Ljub- 
ljana. 

2.6.2. Prevoz potnikov in blaga 
Pregled fizičnih kazalcev lnex Adrie Avioprometa v devetih 

mesecih letošnjega leta kaže, da je večina indeksov v primer- 
javi s preteklim letom ter planom pozitivnih17. K temu je največ 
prispevala uspešna turistična sezona v Jugoslaviji, kakor tudi 
notranji ukrepi lnex Adrie Avioprometa za povečanje medna- 
rodnega prometa. 

Finančni rezultati lnex Adrie Avioprometa v devetmeseč- 
nem obdobju so ugodni, saj dohodek presega plan za 6% 
lanskoletni realizirani dohodek pa za 98,3%. 

V letu 1985 je lnex Adria Aviopromet kupila letalo znamke 
MD-80 s 167 sedeži in odprodala eno letalo znamke DC-9-30 s 
115 sedeži. S to modernizacijo so povečali ponudbo ter izbolj- 
šali kvaliteto svojih storitev. Trenutno torej poslujejo z enaj- 
stimi letali s 1220 potniškimi sedeži. 

V začetku leta 1985 so pričeli z deli pri izgradnji II faze 
vzdrževalno tehnične baze na letališču Ljubljana. Z njeno 
dograditvijo bodo izboljšani delovni pogoji in dosežena večja 
kvajiteta vzdrževanja letal, kar bo prispevalo k še večji varno- 
sti in zanesljivosti letenja. Z omenjenimi prednostmi, ki jih 
predstavlja nova investicija, bo lnex Adria Aviopromet prihra- 
nila tudi znatna devizna sredstva, saj bo sposobna opravljati 
zahtevnejša vzdrževalna dela, katera sedaj zanjo opravljajo 
tuja podjetja. 

Odnosi lnex Adrie Avioprometa s tujimi letalskimi kompani- 
jami so zelo dobri in se uspešno razvijajo. Podpisali so vrsto 
sporazumov o priznavanju vozovnic in o medsebojnem sode- 
lovanju. Sporazumi so sklenjeni s sledečimi avioprevozniki' 
British Airways, Cyprus Airways, Alia, Interflug, Air France in 
Pan American. V letu 1985 je postala lnex Adria Aviopromet 
tudi članica združenja rednih mednarodnih letalskih prevoz- 
nikov (IATA). 

Prizadevanja našega letalskega prevoznika, da bi še razvijal 
redni mednarodni promet niso prinesla rezultatov, saj se. 
vedno sooča s problemom komercialnih dovoljenj, ki jih 
zaradi nasprotovanja Jugoslovanskega aerotransporta ne 
more pridobiti. 

Republiški komite za promet in zveze je v sodelovanju z 

Republiškim komitejem za mednarodno sodelovanje pripravil 
pobudo za sklenitev sporazuma med Socialistično federa- 
tivno republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o postopku 
mejne in carinske kontrole pri letih jadralnih letal preko meje. 
Komisija Zveznega izvršnega sveta za odnose s tujino je na 
svoji seji koncem junija obravnavala in v načelu sprejela 
pobudo ter hkrati naložila Zveznemu komiteju za promet in 
zveze, da takoj po sprejemu novega zakona o zračni plovbi 
pripravi predlog osnove za pogajanje in sklenitev medna- 
rodne pogodbe ter osnutek pogodbe. 

2.7. PTT promet 

Ob povečanem fizičnem obsegu v devetih mesecih leta 
1985 za 15% se je v ptt delovnih organizacijah Slovenije 
celotni prihodek povečal za 82%, materialni stroški so porastli 
za 108%, za amortizacijo pa so bila obračunana 82% večja 
sredstva kot v enakem obdobju lanskega leta. Zaradi tega se 
je gospodarski položaj PTT delovnih organizacij poslabšal. 

Glavni vzrok za slabši gospodarski položaj ptt organizacij je 
prepočasna rast cen ptt storitev, ki so kljub resolucijskim 
določilom rastle počasneje kot povprečna rast cen proizvo- 
dov in ostalih storitev. Zaradi tega se je v letošnjem letu 
močno poslabšala akumulativna in reproduktivna sposobnost 
delovnih organizacij ptt prometa. Sredstva akumulacije so v 
obdobju januar-september glede na isto obdobje 1984 večja 
le za 8 indeksnih točk, če v akumulaciji ne upoštevamo 
namenskih sredstev za KKS Central. Ob upoštevanju teh sred- 
stev pa so sredstva akumulacije večja za 33%. 

Pri financiranju investicijske izgradnje se čedalje bolj 
zmanjšuje obseg angažiranih bančnih sredstev. PTT organi- 
zacije skorajda ne dajejo vlog za odobritev bančnih kreditov, 
ker jim primanjkuje lastnih finančnih sredstev za soudeležbo. 

Na gospodarski pložaj ptt delovnih organizacij so vplivali 
tudi veliki problemi pri oskrbi z reprometarialom z domačega 
trga, nenormalno povečanje cen telekomunikacfjske opreme, 
nespoštovanje dogovorjenih rokov dobave ter minimalne 
možnosti za uvoz opreme. 

Vsa ta problematika je v veliki meri vplivala tudi na realiza- 
cijo planskih usmeritev v letošnjem letu, za katere ocenju- 
jemo, da bodo realizirane le 43%-no. 

V preteklem obdobju se sistem zvez za splošne potrebe, pri 
tem imamo v mislih predvsem telefonske in telegrafske zmog- 
ljivosti, ni toliko povečal, da bi se bistveno zmanjšal razkorak 
med potrebami uporabnikov in zmogljivostmi telegrafsko- 
telefonskega omrežja18. 

Tudi kakovost telefonskih uslug je v upadanju, kar je posle- 
dica preobremenjenosti telefonskega omrežja. Na več kot 
polovici relacij med tranzitnimi telefonskimi centralami so 
izgube na telefonskem prometu 25-30%. Na relacijah med 
glavnimi telefonskimi centralami v SR Sloveniji pa te izgube 
na štirih prekoračujejo 20%. Vendar pa je tudi res, da bi ptt 
organizacije s sodobnejšo organizacijo vzdrževanja ter z 
doslednim izvajanjem predpisanih vzdrževalnih del lahko pre- 
cej izboljšale kakovost svojih uslug. 

Za zagotovitev tt zmogljivosti za mednarodni in medkra- 
jevni promet se nadaljujejo v preteklih letih začeta dela. Na 
tem področju je najpomembnejši objekt izgradnja telekomu- 
nikacijskih zvez skupnega pomena v SR Sloveniji (program 
100), ki vsebuje medkrajevne zveze ter povezavo teh z Avstrijo 
in Italijo. Dinamika izgradnje večine objektov pa bistveno 
odstopa od načrtovane. Za skupni jugoslovanski projekt 
kabelski-koaksialni sistem »Central«, ki je namenjen bolj- 
šemu in večjemu magistralnemu, medkrajevnemu in magi- 
stralnemu tt prometu je vSR Sloveniji položeno že cca 195 km 
koaksialnega kabla. Vsa dela pri polaganju kabla bodo kon- 
čana v letošnjem letu. 

Večji napredek kot v telefonskem pa so ptt organizacije 

, ";l|1°
b??5iuJanu?r "Plember se ie skuPno levilo naletenih ur v primerjavi 

blago pa za^Mv" P°vet8l° " S,evi'° Potnikov pa za 7%, prepeljano 
. zmo9'i'vost naročniškega dela telefonskih central ie bila koncem 
telpiintkih 5f»,e'u ,0nik'h pr,kliutk°v. N« omrežje je bilo priključenih 259.782 telefonskih naročnikov, kar predstavlja 13,31 telefonskih naročnikov na 100 
tem i^hif* H6' r 827o!5le,0nskih apara,ov' kar ie 22,13 na 100 prebivalcev. S tem je bila dosežena 8% rast v primerjavi z letom 1983. Skupna zmoaliivost 
n1k^r?ISh!^rLi!;UČk?V ,e.bi,S kon?em ,eta 1984 2480 Priključkov. Teleks naroč- 
Driklk.&n i P0'®? '*9® P" 4e 93 Priključkov za potrebe ptt enot ter 187 
10 oooim«?jiavne Potrfbe- G°s,°«a ,eleks naročnikov je bila 9,3 naročnikov na 
Švico^58 še kar Mdovolj'ivo! * """|0 " NemČii° 23' Avs,r"° 30' 
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dosegle pri zadovoljevanju potreb uporabnikov v poštnem 
prometu. V 90% poštnega prometa so ptt organizacije v SR 
Sloveniji dosegle kakovost označeno z geslom »danes 
oddano, jutri vročeno«. Nadaljujejo tudi z modernizacijo 
denarnega poslovanja z vključevanjem računalniških termina- 
lov na večjih poštah. 

V zvezi z akcijo za večjo preusmeritev poštnih pošiljk na 
Železnico pa se stanje v primerjavi z letom 1984 ni bistveno 
sprentenilo. Še vedno obstajajo problemi, ki so ovira, da bi ptt 
organizacije v večji meri preusmerile prevoz poštne tvarine 
med poštnimi centri v Sloveniji na železnico. 

V preteklosti so ptt organizacije prevažale poštno tvarino 
tudi z letali. Ta način prevoza se danes več ne uporablja, 
čeprav bi pomenilo to v prevozu pošiljk novo kvaliteto. 

Izgradnja omrežja za prenos podatkov JUPAK je v zaključni 
fazi. V teku je montaža opreme za povezavo sistema s konč- 
nimi uporabniki. I. faza izgradnje omrežja predvideva 180 
priključkov, ki bodo, kot se predvideva, do vključitve omrežja 
vsi oddani. Zato bo takoj na začetku novega srednjeročnega 
obdobja potrebno pričeti z II. fazo oziroma z razširitvijo 
omrežja. 

D bi sistem lahko pričel delovati je potrebno prilagoditi 
računalniško opremo uporabnikov za delo preko omrežja ter 
izdelati za to potrebne standarde. V ta namen je posebna 
delovna skupina uporabnikov poverila VŠOD Kranj in Inštitutu 
Jožefa Štefana izdelavo projekta o komuniciranju med upo- 

rabniki JUPAK. Projekta morata biti izdelana do vključitve 
omrežja v promet. 

Ne izpolnjujejo se zatheve »Družbenega dogovora o sploš- 
nem načrtu zvez Jugoslavije« za skupno gradnjo sistemov 
zvez PTT, RTV, EGS in ŽG povsod tam, kjer je to tehnično 
možno in ekonomsko upravičeno. 

V Sloveniji smo za izvajanje Družbenega dogovora pristopili 
k sklenitvi »Samoupravnega sporazuma o usklajevanju načr- 
tov, izgradnje, uporabe in vzdrževanja sistemov zvez v SR 
Sloveniji za obdobje 1986-1990. Splošno združenje prometa 
in zvez Slovenije je ta sporazum uskladilo z imetniki sistemov 
zvez PTT, RTV, EGS in ŽG. 

Za zagotovitev izvajanja določb Družbenega dogovora pa 
se kaže potreba po zakonski ureditvi posameznih vprašanj, ki 
predstavljajo obvezo vseh izvajalcev Družbenega dogovora in 
Samoupravnega sporazuma. Zato bi bilo potrebno posa- 
mezne rešitve vključiti v zvezni in republiški zakon o sistemih 
zvez. Na ta način bi preprečili neracionalno izgradnjo poseb- 
nih sistemov in odstopanja od enotnega sistema povsod tam, 
kjer je to tehnično sicer možno toda ekonomsko neupravi- 
čeno. Z izvajanjem Družbenega dogovora, samoupravnega 
sporazuma ter z zakonskimi določili bi morali zagotoviti, da 
bodo prenosne poti za vse sisteme skupne. Posebne pre- 
nosne poti pa bi imetniki zvez gradili izključno le tam, kjer 
gradnja in uporaba skupnih prenosnih zvez tehnično nista 
mogoči. 

UGOTOVITVE, PREDLOGI IN SKLEPI 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE K POROČILU O 
URESNIČEVANJU STALIŠČ SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE ZA USMERJANJE 
SKLADNEGA RAZVOJA IN DELITVE 
DELA NA PODROČJU PROMETA IN 
ZVEZ 

UGOTOVITVE 

1. Organizacije združenega dela prometa in zvez so v zad- 
njem letu tekočega srednjeročnega obdobja, kljub težavnemu 
gospodarskemu položaju izpolnile naloge, ki so bile oprede- 
ljene z resolucijo. Če ugotovitvi o boljšem gospodarskem 
položaju tistih dejavnosti, kjer je državna intervencija mini- 
malna ali pa je sploh ni, dodamo še pojav centralističnih 
teženj v organiziranosti in poslovanju velikih sistemov, kot sta 
železniški in ptt promet ter deloma tudi zračni in pomorski, 
potem lahko zaključimo, kako škodljive in dalekosežne posle- 
dice lahko imata na razvoj prometa administrativno urejanje s 
strani držvnih organov in centralistično postavljena organiza- 
cija. Če se hočemo tem posledicam izogniti, moramo ta dva 
pristopa zamenjati s poslovno organiziranostjo in usmemri- 
tvijo organizacij združenega dela prometa in zvez v vzpostav- 
ljanje trajnih poslovnih in gospodarskih odnosov in sodelova- 
nja na podlagi ekonomskih zakonitosti. Z oblikovanjem cen 
prevoznih storitev po ekonomskih kriterijih bomo lahko pre- 
segli tudi dosedanje stanje, ko je bila restriktivna politika cen 
vzrok, prepogosto pa tudi izgovor za prepočasno uresničeva- 
nje znotraj dejavnosti sprejetih ukrepov za učinkovitejše 
poslovanje, boljše izkoriščanje in hitrejše obračanje prevoz- 
nih kapacitet, celovitejše organizacijsko povezovanje v in 
med posameznimi transportnimi sistemi ter drugih kvalitativ- 
nih dejavnikov gospodarjenja. 

2 Na področju železniškega prometa je uresničitev Stališč 
Skupščine SR Slovenije za usmerjanje skladnega razvoja in 
delitve dela na področju prometa in zvez močno odvisna od 
sanacije neustreznega položaja železnice v primarni delitvi in 
zagotovitvi vseh drugih pogojev, ki so potrebni tako za nor- 
malno tekoče poslovanje kot tudi za pospešen razvoj železni- 
ških infrastrukturnih in prevoznih zmogljivosti. V tem kontek- 
stu je primarnega pomena dosledno realizirati opredeljeno 
politiko hitrejše rasti cen železniških prevoznih storitev od 
splošne rasti cen. Razliko med odobrenim povišanjem cen in 

dejanskimi stroški enostavne reprodukcije pa bo potrebno v 
naslednjem letu ovrednotiti in (tudi zakonsko) kompenzirati, 
ob upoštevanju poslovnih rezultatov uveljavljanja nove 
gospodarske poslovne usmeritve železnice. 

3. Za cestni promet je še nadalje značilen trend dinamič- 
nega razvoja prevozov potnikov in blaga. 

Stalnemu naraščanju prevoznih potreb potnikov zaradi 
zmanjševanja uporabe osebnih vozil se javni cestni prevozniki 
razmeroma uspešno prilagajajo s široko razvejanostjo avto- 
busnih linij v prostoru. Manj uspešni pa so pri zagotavljanju 
kakovostnega prevoza, ki postaja zaradi slabšanja starostne 
strukture vozil Hi neizpolnjenih nalog na področju optimal- 
nejše vozno-redne ureditve avtobusnega prometa vse manj 
kulturen in varen. Slabša se tudi zanesljivost obratovanja 
posameznih linij zaradi okvar vozil v prometu in nezadostnih 
kapacitet v rezervi. 

4. V javnem cestnem tovornem prometu se količine prepe- 
ljanega blaga postopoma znižujejo, kar je v skladu s politiko 
njihovega preusmerjanja na prevoz po železnici, vendar pa se 
prevzeto blago prevaža na vse večjih razdaljah. Stalno pove- 
čevanje poprečne poti 1 tone prepeljanega blaga ni samo 
posledica prestruktuiranja prevoznih storitev zaradi intenziv- 
nejšega vključevanja prevoznikov v mednarodne ceste pre- 
voze blaga temveč tudi njenega povečevanja tako pri prevozih 
doma kot v tujini. V primejavi z letom 1980 je bila poprečna 
pot 1 tone prepeljanega blaga v prvem polletju 1985 v notra- 
njem prometu večja kat za 27,9%, v mednarodnem prevozu pa 
za 9,6%. 

Za prevoz blaga za lastne potrebe je poleg povečevanja 
njegovega obsega značilna tudi vse slabša izkoriščenost raz- 
položljivih prevoznih zmogljivosti za te namene. 

5. Podatki o tranzitnem prometu skozi Luko Koper kažejo, 
da nismo dovolj uveljavili prednosti in možnosti njenega zem- 
ljepisnega položaja. Pri tem je potrebno poudariti, da naša 
ponudba za pritegnitev tranzitnih blagovnih tokov med indu- 
strijsko srednjo Evropo, Sredozemljem in Bližnjim Vzhodom 
postaja neenakovredna ponudbi sosednjih držav, kjer pospe- 
šeno vlagajo v izgradnjo in modernizacijo prometne infra- 
strukture. 

Z izgradnjo II. faze kontejnerskega terminala je Luka Koper 
ustvarila pogoje za uspešno uvajanje vseh oblik integralnega 
transporta v slovenskem oz. jugoslovanskem prostoru. Ven- 
dar je še vedno premalo čutiti aktivnost organizacij, ki organi- 
zirajo pretok blaga, da bi Luka Koper postala večje zbirno 
mesto za prekomorski integralni transport. 

6. Zaradi gospodarske krize svetovnega obsega, ki je še 
posebej prizadela pomorsko tržišče po letu 1981, Splošna 
plovba Piran ni dosegla za to srednjeročno obdobje zastavlje- 
nih ciljev na področju fizičnega obsega poslovanja in pri 
ustvarjanju dohodka. Nakup ladij prek lastnega podjetja v 
tujini in dolgoročni najem le-teh je bil poleg naročila ene ladje 

poročevalec 9 



v domači ladjedelnici praktično edini izhod za delno obnovo 
in modernizacijo ladjevja v tem srednjeročnem obdobju Kljub 
navedenim problemom zaključuje Splošna plovba to srednje- 
ročno obdobje s 26% večjimi zmoglivostmi kot na začetku 

7 Trendi rasti v zračnem prometu se nadaljujejo tudi v 
letošnjem letu. Večje število potnikov v mednarodnem pro- 
metu je predvsem posledica uspešne turistične sezone in 

£kovosti storitev, ki jih opravljajo letalski prevozniki in letališča. Zaradi premajhnega obsega dela na letališču 

organizaciji vedno P°,rebno pokrivati izgube tej delovni 
8. V ptt prometu se zaradi prepočasne izgradnje načrtova- 

nih mednarodnih, magistralnih in medkrajevnih tt objektov 
zmanjšuje propustnost tt omrežja, kar že ovira normalno 
delovanje tt prometa in zmanjšuje možnosti vključevanja 
novih telefonskih naročnikov. 

Ne izvajajo se skupno dogovorjena stališča o gradnji skup- 
nmprenosnih poti posameznih imetnikov sistemov zvez (PTT 
EGS, RTV in ZG), ki bi omogočila hitrejšo, predvsem pa 
družbeno bolj racionalno investicijsko izgradnjo. 
. 9:.y združenem delu je še vedno premajhen interes za koriščenje zbirnih blagovnih centrov. K njegovem hitrejšem 
razvoju, posebno v izvozu, pa bi lahko doprinesel tudi enot- 
nejši pristop špediterskih organizacij pri organiziranju zbirnih 
pošiljk ter njihovo večje sodelovanje s skladiščno-pretovor- 
nimi centri. 

II. 

PREDLOGI 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga: 
1. Gospodarski zbornici Slovenije in Splošnemu združenju 

za promet, da si v okviru Gospodarske zbornice Jugoslavije 
prizadevata za uveljavitev integralnega transporta kot celovi- 
tega sjstema na celotnem jugoslovanskem območju; 

2. Železniškemu gospodarstvu Ljubljana, da v okviru 
gospodarske in poslovne usmeritve razvija vse oblike eko- 
nomskega sodelovanja in trajnega povezovanja z uporabniki, 
in da si v okviru Skupnosti jugoslovanskih železnic prizadeva 
za uveljavitev Projekta o realnem voznem redu podprtega z 
računalniškim informacijskim sistemom na krmiljenje pro- 
meta in opravljanje kompletnih prometnih aktiynosti ter za 
vzpostavitev ustreznih dohodkovnih odnosov med OZD vklju- 
čenimi v Skupnosti jugoslovanskih železnic; 

3. Organizacijam združenega dela vključenim v prevoz kon- 
tejnerskega blok vlaka Koper-Salzburg v. v., da zagotovijo 
obstoj te linije in da si prizadevajo za povečanje enotedenske 
frekvence in da nadaljujejo s skupnim nastopom na tujih 
trgih; 

4. javnim cestnim tovornim prevoznikom, da v večji meri 
usmerjajo tovornjake na oprtne vlake ne samo zaradi očitnih 
ekonomskih prednosti ampak tudi zaradi pozitivnih učinkov 
ki jih ima ta promet na varstvo okolja; 

5. organizacijam združenega dela vseh prometnih dejavno- 
sti, da povečajo delež mednarodnega prometa, predvsem z 
opravljanjem prevozov za tuje koristnike in s tem prispevajo k 
večjemu deviznemu prilivu; 

6. Luki Koper, da pospeši izgradnjo silosa za žitarice in qa 
vključi v obratovanje ob naslednji žetvi; 

7. organizacijam združenega dela skladiščno pretovorne in 
spediterske dejavnosti, da čimprej sklenejo samoupravni spo- 
razum o usklajevanju planov n delitvi dela ter začnejo poslo- 
vati v skladu z njim; 

8. Luki Koper in Železniškemu gospodarstvu Ljubljana, da 
tesno sodelujeta pri povečanju propustnosti železniških prog 

s ciljem zagotoviti optimalno izkoriščanje luških in železni- 
ških zmogljivosti, predvsem v tranzitnem prometu; 

9. Blagovno transportnim centrom in špediterskim organi- 
zacijam, da izboljšajo delovanje zbirnega prometa in usmer- 
jajo uporabnike v večje koriščenje le-tega; 

10. organizacijam združenega dela javnega cestnega potni- 
škega prometa, da izvedejo naloge optimalizacije javnega 
potniškega prometa v skladu z že sprejetimi sklepi in dogo- 
vori; 

11. letališčem in letalskemu prevozniku, da vzpostavljajo 
medsebojne odnose na podlagi trajnega poslovnega sodelo- 
vanja, upoštevajoč tehnološko odvisnost; 

12. letalskemu prevozniku, da še nadalje razvija sodelova- 
nje z domačimi in tujimi prevozniki in si pri tem prizadeva za 
vključevanje v mednarodni redni promet; 

^3-, pruženi organizaciji PTT prometa Slovenije, Radio- 
televiziji Ljubljana, Sestavljeni organizaciji elektrogospodar- 
stva Slovenije ter Železniškemu gospodarstvu Ljubljana, da 
sprejmejo ustrezne ukrepe z vsemi aktivnostmi, ki so 
potrebne za uskladitev planov in gradnje skupnih prenosnih 
sistemov zvez. 

14. Komisiji za oceno investicij, da pri vrednotenju investicij 
v nove ali rekonstrukcijo obstoječih proizvodnih zmogljivosti 
upošteva tudi kriterije transportnih stroškov ter oceni tehno- 
loški in ekonomski načrt prevoza; 

III. 

SKLEPI: 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije nalaga: 
1. Republiškemu komiteju za promet in zveze, da v skladu z 

delovnim področjem in pristojnostmi izvaja Akcijski program, 
ki ga je sprejel skupaj s Splošnim združenjem prometa in zvez 
ter Republiškim odborom Sindikata delavcev prometa in zvez; 

2. Republiškemu komiteju za mednarodno sodelovanje, da 
pri oblikovanju tekoče gospodarske politike na področju 
deviznega in zunanjetrgovinskega poslovanja uveljavlja 
takšne rešitve, ki bodo spodbujale prometne organizacije v 
mednarodni menjavi; 

3. Republiškemu komiteju za mednarodno sodelovanje, da 
nadaljuje s prizadevanji za ukinitev preferencialnih sporazu- 
mov, zaradi katerih so naše transportne poti za dežele EGS 
manj konkurenčne; 

4. Republiškemu sekretariatu za finance, da ob pripravi 
dogovora o kriterijih za kreditiranje nakupa domače opreme 
ladij in tirnih vozil v državi do konca leta 1990 prouči možne 
vire za zagotovitev potrebnih sredstev; 

5. Republiškemu komiteju za industrijo in gradbeništvo, da 
v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije zagotovi, da 
bo domača industrija dosledneje izvrševala svoje obveznosti 
pri proizvodnji telekomunikacijske opreme. 

6. Republiškemu komiteju za informiranje, da v sodelovanju 
z izvajalci projekta »Zasnova komuniciranja med uporabniki 
JUPAK zagotovi izdelavo projekta do vključitve JUPAK v obra- 
tovanje. 

7. Republiškemu komiteju za promet in zveze, da si pri 
pripravi zveznega zakona o sistemih zvez prizadeva za take 
rešitve, ki bodo onemogočale nadaljnje širjenje prenosnih 
zmogljivosti imetnikov posebnih sistemov zvez in da takšne 
rešitve vgradi v Republiški zakon o sistemih zvez. 

8. Republiškemu komiteju za informiranje, Republiškemu 
komiteju za energetiko in Republiškemu komiteju za promet 
in zveze, da v skladu s svojimi pristojnostmi in delovnimi 
področji zagotovijo izpolnjevanje nalog iz Družbenega dogo- 
vora o splošnem načrtu zvez Jugoslavije. 

10 
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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 12. 2. 1986 

- Kako uresničiti sklep o razpolovitvi 
zaostajanja osebnih dohodkov delavcev 
v usmerjenem izobraževanju za 
gospodarstvo že v letu. 1985? 

Skupina delegatov, gospo- 
darsko področje 12. okoliš 
Kranj za delegiranje delegata v 
Zbor združenega dela Skupš- 
čine SR Slovenije je postavila 
naslednje delegatsko vpra- 
šanje: 

V letu 1985 še zlasti drastič- 
no izstopajo zaostreni pogoji 
gospodarjenja v družbenih 
dejavnostih, ki kljub ukrepom 
ne prispevajo k dejanskemu 
izboljševanju družbenoeko- 
nomskega položaja teh dejav- 
nosti in jzvajalcev programov 
na teh področjih. Ta položaj 
se v kranjski občini še pose- 
bej izrazito izkazuje v sred- 
njem usmerjenem izobraže- 
vanju, saj delo učiteljev v 
srednjem šolstvu še vedno ni 
ustrezno družbeno vrednote- 
no. Težak materialni položaj 
šolstva se izreka v povečanih 
materialnih stroških, ki bi- 
stveno odstopajo od planira- 
nih in dodatno prispevajo k 
nesorazmerju pri zagotavlja- 
nju potrebnih sredstev za 
osebne dohodke delavcev, 
materialne stroške in amorti- 
zacijo v usmerjenem izobra- 
ževanju. 

Ker so določila zakona o za- 
časni prepovedi razpolaganja 
z delom družbenih sredstev 
DPS in SIS družbenih dejav- 
nosti za porabo v letu 1985 s 
predlogi ukrepov upočasnila 
dinamiko izvajanja ukrepov v 
smislu razreševanja družbe- 
noekonomskega položaja teh 
dejavnosti in delavcev v njih, 
postavljamo delegatsko vpra- 
šanje, ki se osredotoča na po- 
dročje usmerjenega izobraže- 
vanja, kjer je v srednjem šol- 
stvu še izrazito najtežja situ- 
acija. 

1. Kako in na kakšen način 
bo Izobraževalna skupnost 
Slovenije uresničila sklep o 
razpolovitvi zaostajanja oseb- 
nih dohodkov delavcev v 
usmerjenem izobraževanju za 
gospodarstvom že v letu 
1985, za kar se je opredelila 
skupščina izobraževalne 
skupnosti Slovenije 25. julija 
letos? 

2. Ob ugotovljeni dinamiki 
rasti OD v gospodarstvu in si- 
cer dogovorjeni sprotni trime- 
sečni valorizaciji OD delavcev 
v vzgoji in izobraževanju, 
sprašujemo na kakšen način 

bomo presegli vse večje zao- 
stajanje OD v srednjem šol- 
stvu nasproti združenemu de- 
lu materialne proizvodnje. 

3. Sprašujem in terjamo od- 
govor od Izobraževalne skup- 
nosti Slovenije, da nas infor- 
mira o zbranih sredstvih za 
srednje usmerjeno izobraže- 
vanje v letu 1985, o možnostih 
izplačil OD v mesecu decem- 
bru in višini sredstev, ki bodo 
v ta namen nakazana sred- 
njim šolam glede na inter- 
ventni zakon. Kolikšna bodo 
sredstva po 31/12-1985, s ka- 
terimi bodo lahko srednje šo- 
le razpolagale v času do 15/1- 
1986? To smo do tega datuma 
dolžni storiti zaradi možnosti 
vključitve teh sredstev v>zak- 
Ijučne račune za leto 1985. 

Ta vprašanja podkrepljuje- 
mo z dejstvom, da smo se v 
naši družbenopolitični skup- 
nosti angažirali za reševanje 
materialnih vprašanj razvoja 
srednjega, visokega in osnov- 
nega šolstva, saj sredstva 
ustreznih posebnih izobraže- 
valnih skupnosti oz. Izobraže- 
valne skupnosti Slovenije, ne 
zadoščajo glede na dejanska 
gibanja stroškov in na nujnost 
ustreznega vrednotenja' dela 
delavcev. 

V tem srednjeročnem raz- 
vojnem obdobju smo kljub te- 
žavam zagotovili vrsto prido- 
bitev na področju šolstva, kjer 
smo s sodelovanjem organi- 
zacij združenega dela zbrali 
potrebna sredstva za izgrad- 
njo in opremljanje specializi- 
ranih učilnic za kemijo, biolo- 
gijo in fiziko. Izključno z last- 
nimi sredstvi, zbranimi v obči- 
ni, smo zgradili Iskra šolski 
center, v teku pa je tudi akcija 
zagotavljanja računalniške 
opreme srednjim in osnovnim 
šolam. Pa vendar, ob že uve- 
ljavljenem obsegu neposred- 
ne svobodne menjave dela v 
usmerjenem izobraževanju v 
občini Kranj, ni sistemskih in 
ekonomskih možnosti, da bi 
delavcem na tem področju s 
strani družbenopolitične 
skupnosti lahko pomagali s 
tako imenovanimi rezervnimi 
ali interventnimi sredstvi. 

Na to vprašanje je posredo- 
vala pisni odgovor Izobraže- 
valna skupnost Slovenije. 

1. Po usmeritvah resolucije 
za leto 1985 in sklepih Skupš- 
čine SR Slovenije naj bi se 
osebni dohodki na področju 
vzgoje in izobraževanja gibali 
skladno z rastjo osebnih do- 
hodkov v gospodarstvu ustrez- 
ne družbenopolitične skupno- 
sti oziroma toliko višje, da bi v 
tem letu odpravili tudi del zao- 
stajanja osebnih dohodkov za 
gospodarstvom. 

Po podatkih Republiškega 
komiteja za delo je to zaostaja- 
nje v letu 1984 znašalo na po- 
dročju osnovnega šolstva 
9,4%, v srednjem šolstvu 
15,4% in v visokem šolstvu 
2,9%. Tako so izobraževalne 
skupnosti zagotovile poleg 
globala sredstev, katerega viši- 
na je bila določena z resolucij- 
skimi izhodišči in ki je omogo- 
čal v letu 1985 povečanje v ce- 
nah storitev vkalkuliranega do- 
hodka in s tem tudi osebnih 
dohodkov za 89% glede na le- 
to 1984, še dodatna sredstva 
za usklajevanje ravni osebnih 
dohodkov in sicer 244,7 milijo- 
na din v aprilu ter 543 milijona 
din v novembru. Tako so se 
sredstva za dohodek v sred- 
njem šolstvu, skupaj s sredstvi, 
ki so bila med letom namenje- 
na usklajevanju ravni osebnih 
dohodkov, v letu 1985 poveča- 
la glede na leto 1984 za 100%. 

Ce se osebni dohodki v go- 
spodrstvu v zadnjem trome- 
sečju niso povečevali hitreje 
kot je bilo uradno ocenjeno 
(indeks 182) in ker je bila do 
15.1.1986 opravljena v usmer- 
jenem izobraževanju uskladi- 
tev na tej ravni, ocenjujemo, 
da se je zaostajanje osebnih 
dohodkov zmanjšalo. Ker pa je 
dokončno doseženo rast oseb- 
nih dohodkov mogoče ugoto- 
viti šele na osnovi ^naliz zak- 
ljučnih računov, bo šele v mar- 
cu možno ugotoviti, za koliko 
se je dejansko zmanjšalo zao- 
stajanje. V primeru pa, da bi se 
po zaključnih računih izkaza- 

lo, da je bila rast dohodka v 
gospodarstvu višja od planira- 
ne, bo tudi na področju usmer- 
jenega izobraževanja potreb- 
no pridobiti dodatna sredstva 
in na tej osnovi opraviti dokon- 
čen poračun za leto 1985. 

2. V planskih dokumentih 
izobraževalnih skupnosti za 
obdobje 1986-1990 je načrto- 
vano, da bi raven osebnih do- 
hodkov zaposlenih delavcev v 
usmerjenem izobraževanju us- 
kladili z ravnijo osebnih do- 
hodkov delavcev v gospodar- 
stvu do konca leta 1986. Na tej 
osnovi je skupščina Izobraže- 
valne skupnosti Slovenije ob 
sprejemanju resolucije o ures- 
ničevnju usmeritev družbene- 
ga plana SRS za obdobje 
198&-1990 v letu 1986 predlo- 
žila Skupščini SRS amandma v 
tem smislu. Amandma je bil 
sprejet. Ker se letno sredstva 
za družbene dejavnosti opre- 
deljujejo s tem dokumentom, 
je torej pričakovati, da bo ob 
uresničitvi tudi drugih resolu- 
cijskih izhodišč, predvsem gle- 
de rasti dohodka v gospodar- 
stvu, cilj do konca leta do- 
sežen. 

Ob tem pa kaže tudi pouda- 
riti, da so izobraževalne skup- 
nosti že v januarju 1986 zago- 
tovile izvajalcem 25% poveča- 
nje v cenah storitev vkalkulira- 
nega dohodka in materialnih 
stroškov glede na leto 1985, da 
bi se tako omilil vpliv preneše- 
ne inflacije in zagotovilo sprot- 
no usklajevanje elementov cen 
storitev. 

3. Popolen odgovor na tretje 
vprašanje je bil v oliki informa- 
cije o oblikovanju in razporeja- 
nju sredstev na področju 
usmerjenega izobraževanja 
30. 12. 1985 posredovan vsem 
izvajalcem, delegatom, druž- 
beno-političnim organizacijam 
in Izvršnemu svetu Skupščine 
SRS, zato ga ne bi ponavljali. 

ZBOR OBČIN - 12. 2. 1986 

- Kako uresničiti sklep o razpolovitvi 
zaostajanja osebnih dohodkov delavcev 
v usmerjenem izobraževanju za 
gospodarstvom že v letu 1985? 

Tudi Skupina delegatov, ki gospodarstvom že v letu 1986 
delegira delegata za Zbor ob- no<5ta,,iia pnakn vnrašaniP kot 
čin Skupščine SR Slovenije P°stav'la e"ak° vPrašanje kot 
Skupščine občine Kranj, je v 16 bll° Postavlleno na Zboru 

zvezi z uresničevanjem sklepa združenega dela. Posredovan 
o razpolovitvi zaostajanja je bil enak pisni odgovor, ki je 
osebnih dohodkov delavcev v objavljen v tej številki Poroče- 
usmerjenem izobraževanju za .valca. 
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POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE DO 
POBUDE SKUPIN DELEGATOV ZA 
GOSPODARSKO PODROČJE 17. 
OKOLIŠ IN PROSVETNO-KULTURNO 
PODROČJE 5. OKOLIŠ, NOVA GORICA 
ZA SPREMEMBO IN DOPOLNITEV 
ZAKONA O DOLOČITVI OKOLIŠEV IN 
ŠTEVILA DELEGATSKIH MEST PO 
DEJAVNOSTIH IN OKOLIŠIH ZA ZBOR 
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 

Skupini delegatov za gospodarsko področje 17. okoliš in 
prosvetno-kulturno področje 5. okoliš, Nova Gorica dajeta 
pobudo za spremembo in dopolnitev zakona o določitvi okoli- 
šev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije in sicer: 

1. Ukinijo naj se okoliši za delegiranje delegatov v Zbor 
združenega dela Skupščine SR Slovenije s prosvetno-kultur- 
nega in socialno-zdravstvenega področja, s področja kmetij-, 
ske dejavnosti, obrtnih in podobnih dejavnosti ter s področja 
državnih organov, družbenopolitičnih organizacij in društev, 
ki so določeni v 3., 4., 5., 6. in 7. členu zakona. 

2. V 2. členu naj se poveča število delegatskih mest posa- 
meznim občinam za delegiranje delegatov v Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije. 

Obrazložitev: 

Po zakonu o določitvi okolišev in števila delegatskih mest 
po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije, je ozemlje SR Slovenije razdeljeno na okoliše za 
delegiranje delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije za posamezna področja dejavnosti. Ugotavlja se, da 
nastajajo velike težave glede udeležbe delegatov na zaseda- 
njih skupin delegatov po posameznih področjih dejavnosti. 
Za vsa področja razen gospodarstva je težko zagotavljati 
delegate za udeležbo na sejah Skupščine SR Slovenije. Zaradi 
prevelike oddaljenosti in specifičnih pogojev dela delegatov v 
združenem delu je udeležba na sejah skupin zelo slaba. Sku- 

pine v občinah so se dogovorile, da prihajajo na sejo namesto 
treh izvoljenih delegatov po en delegat iz vsake občine. V 
nekaterih področjih dejavnosti pa se delegati ne udeležujejo 
sej in nastajajo zaradi tega velike težave pri delu. Postavlja se 
tudi vprašanje povezanosti delegatov z delegatsko bazo v 
občinah pri prenašanju stališč in predlogov na skupino dele- 
gatov posameznih področij. 

Predlagamo, da se namesto ukinjenih delegatskih mest s 
prosvetno-kulturnega in socialno-zdravstvenega področja, s 
področja kmetijske dejavnosti, obrtnih in podobnih dejavno- 
sti ter s področja državnih organov, družbenopolitičnih orga- 
nizacij in društev poveča število delegatskih mest posamez- 
nim občinam za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela 
skupščine SR Slovenije. V občinah naj bi imenovali skupino 
delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, 
kjer bi bili poleg gospodarstva vključeni tudi delegati iz dru- 
gih področij dejavnosti in bi se delegacija številčno povečala. 

V zvezi s pobudo skupin delegatov za gospodarsko 
področje 17. okoliš in prosvetno-kulturno področje 5. okoliš, 
Nova Gorica za spremembo in dopolnitev zakona o določitvi 
okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših 
za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije vam sporo- 
čamo naslednje stališče: 

V okviru SZDL Slovenije so bila razmišljanja tudi o spremi- 
njanju in dopolnjevanju omenjenega zakona, vendar je bilo 
ocenjeno, da to še zaenkrat ni nujno niti ne bi bilo primerno 
spreminjati te ureditve v času, ko so se že začeli volilni 
postopki za volitve leta 1986. Poleg tega je način delegiranja v 
zbore združenega dela, še posebej republiške, eno od 
pomembnih vprašanj, s katerimi se ukvarja kritična analiza 
delovanja političnega sistema socialističnega samoupravlja- 
nja. Zaradi tega ni mogoče narediti večjih posegov v to uredi- 
tev, dokler ne bodo sprejeta dokončna stališča o tem vpra- 
šanju. 

Glede vsebine pobude menimo, da ponujene rešitve ne bi 
pomenile vsebinskega napredka v način delegiranja delega- 
tov v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije. Ukinitev 
vseh drugih okolišev oziroma delegatskih mest razen na 
gospodarskem področju ne bi bila v skladu z drugim odstav- 
kom 162. člena ustave SR Slovenije, ki zahteva v zboru 
ustrezno zastopanost delovnih ljudi določenih področij druž- 
benega dela. Te pa z ustanovitvijo skupin delegatov v obči- 
nah, v katere bi bili pritegnjeni delavci iz drugih področij, ne 
bi bilo mogoče zagotoviti na ustrezen način. Poleg tega bi tak 
način delegiranja uvedel delegiranje v Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije izključno iz občin, kar ne bi bilo v 
skladu z ustavno vlogo tega zbora in bi ga vsebinsko spremi- 
njalo v paralelen Zbor občin. 

MNENJE 
Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije k pobudi skupin delegatov 
za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, gospodarsko področje, 17. 
okoliš, in prosvetno-kulturno področje, 5. okoliš, Nova Gorica, za spremembo in 
dopolnitev zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih 
in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije 

Zakonodajno-pravna komisija Skupš- 
čine SR Slovenije je na seji dne 29. 1. 
1986 obravnavala pobudo skupin delega- 
tov za Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije, gospodarsko področje, 17. 
okoliš, in prosvetno-kulturno področje, 
5. okoliš, Nova Gorica, za spremembo in 
dopolnitev zakona o določitvi okolišev in 

števila delegatskih mest po dejavnostih 
in okoliših za Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije. 

Komisija se je strinjala s stališčem Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
da predlagana rešitev ne bi bila v skladu 
z 2. odstavkom 162. člena ustave SR Slo- 

venije, ki zahteva v zboru ustrezno zasto- 
panost delovnih ljudi določenih področij 
družbenega dela, poleg tega pa delegira- 
nje delegatov v Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije izključno iz ob- 
čin ne bi bilo v skladu z ustavno vlogo 
tega zbora in bi ga vsebinsko spremenilo 
v paralelen zbor občin. 
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MNENJE 
Odbora za družbenopolitični sistem zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije k pobudi skupin delegatov za gospodarsko področje, 17. okoliš in 
prosvetno-kulturno področje, 5. okoliš, Nova Gorica, za spremembo in dopolnitev 
zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših 
za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije 

Odbor Zbora združenega dela za druž- 
benopolitični sistem je na seji dne 17. 2. 
1986 obravnaval pobudo skupin delega- 
tov za Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije, gospodarsko področje, 17. 
okoliš in prosvetno-kulturno področje, 5. 
okoliš, Nova Gorica, za spremembo in 
dopolnitev zakona o določitvi okolišev in 
števila delegatskih mest po dejavnostih 
in okoliših za Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije. 

Odboru je bilo pisno predloženo stališ- 
če Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije do pobude ter mnenje Zakonodajno- 
pravne komisije Skupščine SR Slovenije, 
ki je identično mnenju izvršnega sveta. 

Odbor je načelno soglašal s stališčem 
izvršnega sveta, ki pravi, da so bila v 
okviru SZDL tudi razmišljanja o spremi- 
njanju in dopolnjevanju omenjenega za- 
kona, vendar je bilo ocenjeno, da to za- 

enkrat še ni nujno ter ne bi bilo primerno 
spreminjati te ureditve v času, ko so se 
začeli postopki za volitve leta 1986. 

Glede na to, da je način delegiranja v 
zbore združenega dela, še posebej repu- 
bliškega, eno od vprašanj s katerim se 
ukvarja kritična analiza delovanja politič- 
nega sistema socialističnega samouprav- 
ljanja, odbor soglaša, da ni mogoče nare- 
diti večjih posegov v to ureditev, dokler o 
<tem ne bodo sprejeta dokončna stališča. 

Prav tako odbor soglaša s stališčem 
izvršnega sveta, da predlagana rešitev ne 
bi bila v skladu z drugim odstavkom 162. 
člena ustave SR Slovenije, ki zahteva v 
zboru ustrezno zastopanost delovnih lju- 
di z določenih področij družbenega dela, 
poleg tega pa bi povzročilo delegiranje 
delegatov v zbore združenega dela izk- 
ljučno iz občin, kar pa ne bi bilo v skladu 
z ustavno vlogo tega zbora. 

Odbor je v razpravi oblikoval stališče, s 
katerim so soglašali tudi predstavniki 
predlagatelja pobude. 

Odbor je menil, da pdbude v predlaga- 
ni obliki ni moč sprejeti. Poudaril je, da je 
omenjeno vprašanje treba razumeti bolj 
kot opozorilo, da prihaja ponekod do 
večjih težav v delovanju skupin delegatov 
po posameznih področjih dejavnosti. Po- 
dobne težave občutijo tudi drugod po 
delegatskih območjih v SR Sloveniji. Za- 
to odbQr meni, da je treba vprašanje de- 
lovanja skupin delegatov z omenjenega 
vidika obravnavati v okviru razprav o kri- 
tični analizi delovanja političnega sista- 
ma socialističnega samoupravljanja ter 
na tej osnovi oblikovati stališča o tem 
vprašanju oziroma skupine delegatov or- 
ganizirati po načelih, ki se bodo obliko- 
vala v omenjenih razpravah. 

POBUDA SKUPIN DELEGATOV IZ NOVE 
GORICE ZA SPREMEMBO IN 
DOPOLNITEV ZAKONA O 
POKOJNINSKEM ll)J INVALIDSKEM 
ZAVAROVANJU -/MNENJE K STALIŠČU 
IZVRŠNEGA SVčtA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE^ 

Pobuda za spremembo in dopolnitev zakona pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju, ki jo je dala skupina 
delegatov za gospodarsko področje 17. okoliš iz Nove 
Gorice je bila skupaj s stališčem Izvršnega sveta Skupš- 
čine SR Slovenije objavljena v Poročevalcu štev. 37- 14. 
11. 1985. 

Skupini delegatov za gospodarsko področje 17. okoliš in 
prosvetno-kulturno področje 5. okoliš, Nova Gorica imata k 
stališču Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da ne spre- 
jema pobude za spremembo 164. člena zakona o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju tako, da bi se zakoncem 
združenih kmetov, ki so bili zavarovani po pogodbi o izvajanju 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja in drugim ose- 
bam, ki so živele in delale na kmetiji, všteval čas opravljanja 
kmetijskih dejavnosti kot edinega ali glavnega nosilca v 
obdobju od 1. 1. 1972 do 31. 12. 1983 v pokojninsko dobo, 

brez plačila prispevka, naslednje mnenje in pripombe: 
1. Združeni kmetje, zavarovani po pogodbi o izvajanju 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja so bili nosilci 
naprednih idej in razvoja zadružništva, združevanja dela, 
sredstev, pa tudi zemlje in s tem družbeno organizirane kme- 
tijske proizvodnje, kakor tudi urejanja področja socialne var- 
nosti kmetov. 

2. Združeni kmetje - kmetje kooperanti, so s svojimi družin- 
skimi člani ustvarjali proizvodnjo in dohodek na osnovi kate- 
rega so se pokojninsko in invalidsko zavarovali. Ta prispevek 
je bil vedno bistveno večji od prispevka za starostno zavarova- 
nje kmetov. 

3. Z novim zakonom je bilo zakoncem nosilcev starostnega 
zavarovanja priznano v pokojninsko dobo 12 let brez obvez- 
nosti plačila prispevkov, medtem ko zakoncem združenih 
kmetov ta čas ni priznan v pokojninsko dobo. 

4. Nepriznanje delovne dobe zakoncem združenih kmetov 
pomeni vsekakor udarec najnaprednejšemu delu kmetoval- 
cev in potuho tistim, ki so se od zadruge oddaljevali in 
marsikdaj izkoriščali situacijo na trgu in ustvarjali večje 
dohodke kot zadružniki. 

5. Nuđenje kakršnihkoli ugodnosti v zvezi z dokupom let 
družinskim članom združenega kmeta, ki je bil s pogodbo 
pokojninsko in invalidsko zavarovan, ne odtehta brezplač- 
nega priznanja pokojninske dobe družinskim članom nosilcev 
starostnega zavarovanja. 

Glede na navedeno menimo, da je stališče Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije neutemeljeno in dajemo ponovno 
pobudo za spremembo in dopolnitev zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju. 

REPUBLIŠKA KONFERENCA SZDL- PREDSEDSTVO 
Svet za socialno in zdravstveno politiko 
Svet za družbenoekonomski položaj v kmetijstvu, gozdarstvu in na vasi 

INFORMACIJA " ' 
o dodatnih možnostih reševanja problematike zakoncev kooperantov 

Na podlagi sklepa skupne seje svetov za socialno in zdrav- 
stveno politiko, družbenoekonomski položaj v kmetijstvu, 
gozdarstvu in na vasi ter družbenoekonomskega in politič- 
nega položaja žensk pri Predsedstvu RK SZDL Slovenije, se je 

sestala koordinacijska delovna skupina, sestavljena iz pred- 
stavnikov Republiškega komiteja za delo, Republiškega komi- 
teja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zadružne zveze 
Slovenije in strokovne službe Skupnosti pokojninskega in 

poročevalec 13 



invalidskega zavarovanja. 
Skupina je bila zadolžena, da v skladu s stališči Skupščine 

SR Slovenije in razprave na skupni seji svetov pri P RK SZDL 
prouči možne dodatne vire in način zagotavljanja sredstev za 
dokup let za zakonce kmetov - bivših kooperantov. 

Vse dosedanje razprave kažejo, da so zakonci kooperantov 
prikrajšani pri pravicah iz novega pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja zaradi nevštevanja pokojninske dobe v 
času od največ 1.1. 1973 do konca leta 1983 zaradi tedaj 
veljavnega predpisa zakona o starostnem zavarovanju kme- 
tov, ki je izključil iz starostnega zavarovanja združenega 
kmeta, ki se je prostovoljno zavaroval v pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovanje in tudi njegovega zakonca. 

Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi Poročila o izvajanju 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju med dru- 
gim tudi ugotovila,- da je v zvezi s predlogi za priznanje 
pokojninske dobe zakoncem - kmetov kooperantov, ki so bili 
pokojninsko in invalidsko zavarovani, že sprejela opredelitve 
ob sprejemu republiškega zakona o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju in pri njih vztrajala. Sprejema pa pobudo 
RK SZDL, da se pri vsestranski proučitvi tega problema prouči 
tudi možnost dodatnih virov in načina zagotavljanja sredstev 
za nakup let za to kategorijo zavarovancev. 

Po vsestranski proučitvi problematike pri Zadružni zvezi 
Slovenije in Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja ugotavljamo, da možnosti posebnih dodatnih sredstev 
za ugodnejši dokup zavarovalne dobe za to kategorijo zavaro- 
vancev ni mogoče iskati drugje, kot v Skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja. 

Problem vštevanja časa opravljanja kmetijske dejavnosti v 
pokojninsko dobo (dokup) je možno rešiti le s tem, da se jih 
izenači z bivšimi zavarovanci starostnega zavarovanja kme- 
tov. To pa je možno tako, da pri vštevanju čas opravljanja 
kmetijske dejavnosti (dokup let) vplačajo polovico povpreč- 
nega prispevka kot so ga plačali kmetje zavarovani v starost- 
nem zavarovaViju kmetov. To pomeni, da se jim omogoči 
nakup let pod enakimi pogoji kot so ga plačevali zavarovanci 
v starostnem zavarovanju kmetov. 

Zavarovancem starostnega zavarovanja kmetov se je priz- 
nala namreč pokojninska doba dvema osebama in sicer 
nosilcu samostojne kmetijske dejavnosti in njegovemu 
zakoncu za en vplačan prispevek na kmetijo. 

KVANTIFIKACIJA: 

Po podatkih ankete Zadružne zveze Slovenije iz septembra 
1985 bi se 1.352 zakoncev prostovoljno zavarovanih kmetov 
pokojninsko in invalidsko zavarovalo, če bi vsi ti kmetje uve- 
ljavljali pravico do dokupa let, bi to znašalo skupaj 10.283 let 
pokojninske dobe. 

Po vseh predvidenih možnih rešitvah bi zakonci morali 
prispevati, s plačilom polovice povprečnega veljavnega pri- 
spevka za starostno zavarovanje kmetov v višini 11.500 din za 
eno dokupljeno leto dobe, za 10.283 let skupaj 118,13 mio din, 
kar bi predstavljalo dohodek skupnosti. 

Na podlagi tega predloga pa bo morala skupnost zagotoviti 
še 234,26 mio din dodatnih sredstev. 

MNENJE 
' Odbora za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela Skupščine SR 

Slovenije k pobudi skupin delegatov za Zbor združenega dela 17. okoliša, 
gospodarsko področje in 5. okoliša, prosvetno-kulturno področje iz Nove Gorice za 
spremembo 164. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

Odbor Zbora združenega dela za druž- 
benoekonomske odnose je na seji dne 
30. januarja 1986 obravnaval pobudo 
skupin delegatov za Zbor združenega de- 
la 17. okoliša, gospodarsko področje in 
5. okoliša, prosvetno-kulturno področje 
iz Nove Gorice za spremembo 164. člena 
zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. 

Člani odbora so bili seznanjeni tudi s 
stališčem Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in informacijo o dodatnih mož- 
nostih reševanja problematike zakoncev 
kooperantov, ki sta jo podprla in posre- 
dovala Skupščini SR Slovenije Svet za 
socialno in zdravstveno politiko in Svet 
za družbenoekonomski položaj v kmetij- 
stvu, gozdarstvu: in na vasi pri Predsed- 
stvu RK SZDL Slovenije. 

Delegati so predlagali, da se spremeni 
164. člen zakona o pokojninskem in inva- 
lidskem zavarovanju tako, da se zakon- 
cem združenih kmetov, ki so bili zavaro- 
vani po pogodbi o izvajanju pokojninske- 
ga in invalidskega zavarovanja, všetva 
čas opravljanja kmetijske dejavnosti kot 
edinega ali glavnega poklica v obdobju 
od 1. 1. 1972 do 31. 12. 1983 v pokojnin- 
sko dobo brez plačila prispevka. Svojo 
pobudo so utemeljevali s tem, da so bili 
združeni kmetje nosilci naprednih idej in 
razvoja zadružništva, združevanja dela, 
sredstev in zemlje, da so prispevali za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje bi- 
stveno več kot zavarovanci starostnega 
zavarovanja kmetov, katerih zakoncem je 
bilo brez plačila prispevkov priznano do 
12 let pokojninske dobe iz tega naslova; 
zato se tudi ne strinjajo z možnostjo 
ugodnejšega dokupa let. 

Po določbah 164. člena se zakoncem 
kmetov kooperantov in drugim kmetom, 
katerih družinski člani so bili pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovani na kakšni 
drugi podlagi oziroma ki so se vključili v 
starostno zavarovanje kmetov, všteje v 
pokojninsko dobo ves čas tega zavarova- 
nja, za katerega so bili plačani prispevki. 
Ostali pa imajo v skladu z določbo 159. 
člena zakona možnost, da se jim obdobja 
opravljanja kmetijske dejavnosti pred 
uvedbo obveznega pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja vštevajo v pokoj- 
ninsko dobo, če plačujejo prispevek za 
kritje obveznosti iz pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja. V skladu z od- 
ločbo 163. člena je skupnost pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja dolo- 
čila višino, način in roke za plačilo teh 
prispevkov. Pri tem je zakoncem kmetov 
kooperantov omogočila ugodnejši do- 
kup let. Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije navedene pobude za spremembo 
164. člena zakona ni sprejel. 

Ob obravnavi informacije o izvajanju 
zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju je Skupščina SR Slovenije v 
zvezi s problematiko, navedeno v pobudi, 
v ugotovitvah in stališčih potrdila svoje 
stališče ob sprejemu zakona, ki se odra- 
ža v veljavni ureditvi. Skupščina je tedaj 
podprla tudi pobudo Predsedstva RK 
SZDL Slovenije, da se v okviru Sociali- 
stične zveze to vprašanje še pojasni, ugo- 
tovi število teh primerov in prouči dodat- 
ne vire in načine za zagotavljanje sred- 
stev. 

Po dolgotrajnem usklajevanju in pre- 
verjanju različnih možnosti za pozitivno 
rešitev predlogov zakoncev kmetov - ko- 

operantov je bil v okviru SZDL oblikovan 
predlog, da se zakonce kmetov - koope- 
rantov izenači z zavarovanci starostnega 
zavarovanja kmetov tako, da se jim omo- 
goči nakup let pod enakimi pogoji kot so 
jih imeli zavarovanci starostnega zavaro- 
vanja kmetov. To pomeni, da bi njihov 
prispevek ob nakupu let znašal polovico 
povprečnega prispevka, kot so ga plačali 
kmetje zavarovani v starostnem zavaro- 
vanju kmetov. V SZDL so bile pripravlje- 
ne tudi natančne kvantifikacije potrebnih 
dodatnih sredstev v Skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, saj po 
vsestranski proučitvi dodatnih virov za 
ugodnejši dokup let za te zavarovance ni 
bilo moč najti sredstev. 

V skladu s temi ocenami in predlogi se 
v Skupnosti pokojninskega in invalidske- 
ga zavarovanja že pripravljajo ustrezni 
sklepi, o katerih bo odločala skupščina te 
skupnosti. 

V razpravi so člani odbora opozorili, da 
take rešitve, čeprav utemeljene, zaradi ne 
dovolj premišljenih odločitev v preteklo- 
sti, pomenijo povečano obremenitev 
združenega dela in osebnih dohodkov 
delavcev. Oceniti bi bilo potrebno, koliko 
se zaradi tega spremenijo razmerja med 
deleži sredstev, ki jih za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje prispevajo delav- 
ci in kmetje. Mnogi kmetje so si namreč 
že danes v celoti sposobni zagotoviti svo- 
jo socialno varnost. 

Odbor se je kljub tem pomislekom stri- 
njal s predlaganim načinom urejanja 
možnosti dokupa let za zakonce kmetov 
- kooperantov, kot je bil usklajen v okviru 
svetov pri Predsedstvu Republiške kon- 
ference SZDL Slovenije. 
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MNENJE 
Odbora za agrarno politiko Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije k 
pobudi skupin delegatov za Zbor združenega dela za gospodarsko področje, 17. 
okoliš in prosvetno kulturno področje, 5. okoliš iz Nove Gorice za spremembo 164. 
člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

Odbor Zbora združenega dela za 
agrarno politiko je na seji 10. februarja 
1986 obravnaval pobudo skupin delega- 
tov za Zbor združenega dela, za gospo- 
darsko področje, 17. okoliš in prosvetno- 
kulturno področje, 5. okoliš iz Nove Gori- 
ce za spremembo 164. člena zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju. 

Člani odbora so bili seznanjeni s stališ- 
čem Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije in informacijo o dodatnih možno- 
stih reševanja problematike zakoncev 
kooperantov, s katero sta se strinjala in 
jo tudi posredovala Skupščini Svet za 
socialno in zdravstveno politiko in Svet 
za družbenoekonomski položaj v kmetij- 
stvu, gozdarstvu in na vasi pri predsed- 
stvu RK SZDL Slovenije. 

Delegati so v svoji pobudi predlagali, 
naj se 164. člen zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju spremeni ta- 
ko, da se zakoncem združenih kmetov, ki 
so bili zavarovani po pogodbi o izvajanju 
pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja, všteva čas opravljanja kmetijske de- 
javnosti kot edinega ali glavnega poklica 

v obdobju od 1. 1. 1972 do 31. 12. 1983 v 
pokojninsko dobo brez plačila prispevka. 
Tako bi se po njihovem mnenju zakonci' 
kmetov kooperantov izenačili z družin- 
skimi člani nosilcev starostnega zavaro- 
vanja, ki jim je bilo brez plačila prispev- 
kov priznano do 12 let pokojninske dobe 
iz tega naslova. Svojo pobudo so delega- 
ti med drugim utemeljili tudi s tem, da so 
bili po pogodbi zavarovani združeni 
kmetje nosilci razvoja zadružništva, zdru- 
ževanja dela, sredstev in zemlje in druž- 
beno organizirane kmetijske proizvodnje 
ter da je bil njihov prispevek za pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje večji kot 
prispevek za starostno zavarovanje kme- 
tov. Zato se tudi ne strinjajo z ugodnej- 
šim dokupom let, ki je bil sprejet v Skup- 
nosti pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja v SR Sloveniji. Izvršni svet na- 
vedene pobude za spremembo 164. čle- 
na zakona ni sprejel. 

Člani odbora so ugotovili, da je imela 
veljavna ureditev in dolgotrajne razprave 
o možni spremembi zakona, ki so pote- 
kali od njegovega sprejema, negativen 
odmev med združenimi kmeti in je pov- 

zročila tudi precej nezadovoljstva. Zato 
je potrebno to vprašanje čimprej razreši- 
ti. Skupščina SR Slovenije se je ob obrav- 
navi izvajanja zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju opredelila za to, 
da se v okviru SZDL še prouči tudi mož- 
nost dodatnih virov in način zagotavlja- 
nja sredstev za nakup let za to kategorijo 
zavarovancev. V skladu s tem je bil v 
Socialistični zvezi ob sodelovanju pred- 
stavnikov Republiškega komiteja za delo, 
Republiškega komiteja za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Zadružne zveze 
Slovenije in strokovne službe Skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja oblikovan predlog, po katerem je 
možno zakonce združenih kmetov izena- 
čiti z bivšimi zavarovanci starostnega za- 
varovanja kmetov tako, da pri vštevanju 
časa opravljanja kmetijske dejavnosti 
(odkup let) vplačajo polovico povprečne- 
ga prispevka, kot so ga plačali zavaro- 
vanci starostnega zavarovanja kmetov. 
Odbor je ta predlog, ki po njegovem 
mnenju izhaja iz danih možnosti, podprl 
in poudaril, da je z njim potrebno čimprej 
seznaniti delegate, ki so dali pobudo za 
spremembo 164. člena zakona. 
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Iz Skupščine 

NOVI PREDPISI 

Spreminja se način združevanja v 

Gospodarsko zbornico Jugoslavije 

• V zbornico se organizacije združenega dela združujejo neposredno, ne pa 
prek združenj, ki so sestavni del zbornice brez statusa pravne osebe 
• Temeljne organizacije združenega dela niso več subjekti združevanja, ampak 

so to delovne organizacije v katerih le-te uresničujejo svoj vpliv v zadevah, ki so 
skupnega pomena 
• Namesto dosedanjega predsedstva je predviden izvršni odbor, uvedena pa je 

tudi nova funkcija predsednika zbornice 
• Statuta zbornice ne potrjuje več Skupščina SFRJ, ker zbornica samostojno 

ureja svoja statutarna vprašanja 
• Sredstva, potrebna za delo zbornice, zagotavljajo s svojim prispevkom 

članice zbornice, višino sredstev pa določa Skupščina zbornice 
• Predvidena so tudi sredstva za delo predstavništev zbornice v tujini, ki jih 

zagotavljajo članice zbornice s posebnim dodatnim prispevkom, česar pa 
Skupščina zbornice ni sprejala. 

Delegatom v Skupščini 
SFRJ je bil poslan v obravnavo 
Osnutek zakona o združitvi v 
Gospodarsko zbornico Jugo- 
slavije (AS 716), sprejem kate- 
rega je v pristojnosti Zbora re- 
publik in pokrajin. 

V okviru dejavnosti v zvezi z 
izvajanjem nalog gospodar- 
skih zbornic iz dolgoročnega 
programa ekonomske stabili- 
zacije je bilo konec leta 1983 in 
v začetku leta 1984 odločeno, 
da se način združevanja v go- 
spodarske zbornice nekoliko 
spremeni, Gospodarska zbor- 
nica Jugoslavije pa prilagodi, 
da bi uspešneje prispevali k 
uresničevanju stabilizacijske- 
ga programa. 

V ta namen je bila pripravlje- 
na kritična analiza delovanja 
zborničnega mehanizma v dr- 
žavi v kateri je ocenjeno stanje 
delovanja zborničnega meha- 
nizma nasploh, posebej pa Go- 
spodarske zbornice Jugoslavi- 
je, poudarjena potreba za 
skupno izboljšanje dela zbor- 
nice in predvsem spremeniti 
njeno organizacijo, naloge in 
metode dela. 

Veljavni zakon o združitvi or- 

ganizacij združenega dela v 
splošna združenja in Gospo- 
darsko zbornico Jugoslavije, 
ki je bil sprejet leta 1976 je bil 
že dvakrat spremenjen in do- 
polnjen in je bilo glede na to, 
kot tudi zaradi predloženih bi- 
stvenih sprememb v načinu 
združevanja v zbornico oce- 
njeno, da bi bilo smotrneje 
sprejeti novi zakon o združitvi 
v Gospodarsko zbornico Jugo- 
slavije. 

ČLANI ZBORNICE 

Osnutek zakona predvideva 
bistvene spremembe glede na 
sedanje zakonske rešitve pri 
organiziranosti zbornice. Po 
veljavnem zakonu so se orga- 
nizacije združenega dela ob- 
vezno združevale v splošna 
združenja, prek njih pa v Go- 
spodarsko zbornico Jugoslavi- 
je, kar pa je seveda pomenilo 
dvojno združevanje. Prav tako 
so se kot subjekti združevanja 
pojavljale tudi delovne organi- 
zacije in sicer na vseh ravneh - 
od temeljnih, pokrajinskih in 
republiških gospodarskih 
zbornic do zvezne in je zaradi 

velikega števila subjektov po- 
stala zbornica obsežna in ne- 
smotrna. 

Poleg tega je po dosedanji 
praksi v delovnih telesih zbor- 
nice prihajalo do kolizije inte- 
resov posameznih temeljnih 
organizacij združenega dela in 
delovnih organizacij, v sestavi 
katerih so, kar je tudi vplivalo 
na premajhno učinkovitost 
glede usklajevanja posebnih s 
skupnimi interesi gospodar- 
stva, združenega v zbornico. 

Da bi preprečili slabosti ob- 
stoječe organiziranosti zborni- 
ce je v osnutku zakona določe- 
no katere organizacije se ob- 
vezno združujejo v Gospodar- 
sko zbornico Jugoslavije. To 
so delovne organizacije, ki 
opravljajo gospodarsko dejav- 
nost, banke, zavarovalne orga- 
nizacije in kmetijske organiza- 
cije prek svojih zvez. Na ta na- 
čin se delovne organizacije ne- 
posredno vključujejo v zborni- 

co s tem, da je tako dana mož- 
nost, da se le-te združujejo tu- 
di prek sestavljenih organiza- 
cij v sestavu katerih so, če tako 
predvideva samoupravni spo- 
razum o združevanju. Po tem 
temeljne organizacije niso več 
subjekti združevanja ker le-te 
svoj vpliv o vprašanjih skupne- 
ga pomena'uresničujejo v de- 
lovni organizaciji. 

V osnutku zakona so dolo- 
čeni tudi cilji združevanja v 
zbornico. V določbi tega člena 
je razčlenjen 50. člen ustave 
SFRJ, po katerem se organiza- 
cije združenega dela združuje- 
jo v gospodarske zbornice za 
skupno pospeševanje dela in 
poslovanja, za usklajevanje 
posebnih, skupnih in splošnih 
družbenih interesov za dogo- 
varjanje o planih in programih 
za delo in razvoj in o samou- 
pravnem urejanju družbeno- 
ekonomskih odnosov, za daja- 
nje pobude za izdajanje zako- 

OSNUTEK ZAKONA O ZDRUŽITVI V 
GOSPODARSKO ZBORNICO JUGOSLAVIJE 
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nov in določanje ekonomske 
politike ter za obravnavanje in 
reševanje drugih vprašanj 
skupnega pomena. 

Glede upravljanja zbornice 
so v osnutku zakona zadržane 
določbe zakona po katerih 
zbornico upravljajo delegati 
njenih članic po organih zbor- 
nice in drugih oblikah povezo- 
vanja in organiziranja zborni- 
ce, članice zbornice uresniču- 
jejo skupne cilje in naloge v 
zbornici po svojih delegatih v 
skladu s svojimi interesi, 
splošnimi družbenimi interesi 
in tem zakonom. Glavne oblike 
dejavnosti zbornice so uresni- 
čevanje s sklepanjem samou- 
pravnih sporazumov med nje- 
nimi članicami. Zbornica mora 
redno obveščati članice in jav- 
nost o svojem delu. 

NALOGE ZBORNICE 
Poleg organizacijskih spre- 

memb so tudi natančno dolo- 
čene naloge zbornice v zvezi z 
uresničevanjem ciljev združe- 
vanja. Kot je poudarjeno v 
obrazložitvi zakona je poudar- 
jena skupna dejavnost OZD pri 
usklajevanju interesov, po- 
membnih za pospešitev proiz- 
vodnje, prometa in opravljanje 
gospodarskih storitev, za raz- 
vijanje samoupravnih intere- 
sov in povezovanja gospodar- 
stva v celoti v okviru skupnih 
interesov. 

Prevzete so določbe zako/ia 
o planiranju v zvezi s sodelova- 
njem zbornice pri pripravi in 
uresničevanju  .družbenega 
plana Jugoslavije, da zbornica 
spodbuja in organizira priprav- 
ljanje skupnih razvojnih pro- 
gramov, skupnih programov 
izvoza blaga in storitev in 
skupnih planov OZD, ki so po- 
membni za skladnejši razvoj 
države in družbene reproduk- 
cije. 

Naloga zbornice je, da spod- 
buja usklajevanje interesov pri 
pripravi skupnih načrtov OZD 
združenih v Skupnost jugoslo- 
vanskih železnic, Skupnost ju- 
goslovanskih pošt, telefonov 
in telegrafov in Skupnost jugo- 
slovanskega elektrogospodar- 
stva ter dejavnosti zbornice v 
zvezi z urejanjem in zboljševa- 
njem medsebojnih odnosov 
OZD na enotnem jugoslovan- 
skem trgu. 

Posebej je določena naloga 
zbornice, da usklajuje interese 
organizacij združenega dela 
pri razvijanju gospodarskih 
odnosov s tujino, raziskovanju 
trga, pospeševanju zunanje tr- 
govine in dolgoročnih oblik 
gospodarskega sodelovanja, 
izdelavi programov tega sode- 
lovanja in koordinaciji skupne- 
ga nastopanja OZD na tujih tr- 
gih ter ustanavljanja predstav-' 
ništva zbornice v tujih državah. 

Naloga zbornice je tudi, da 
organizira in izboljšuje infor- 
miranje, ki prispeva k zboljše- 
vanju dela in poslovanja v go- 
spodarstvu in sprejemanju 
ustreznih sklepov organizacij 
združenega dela, zato zborni- 
ca organizira in povezuje vire 
družbenoekonomskih, poslov- 
nih, znanstveno-tehničnih in 
tehnoloških informacij in po- 
datkov iz države in tujine, da bi 
bili dosegljivi organizacijam 
združenega dela. Prav tako 
predlaga ustreznim organom 
in organizacijam, da zbirajo 
podatke, pomembne za go- 
spodarstvo, in sicer tako da se 
v dveh letih po uveljavitvi tega 
zakona ustanovi posebna stro- 
kovna služba za informiranje. 

V skladu z določbami zako- 
na o temeljih sistema cen in 
družbeni kontroli cen je v os- 
nutku tega zakona določeno, 
da zbornica sodeluje pri obli- 
kovanju politike cen^ da 
spremlja njeno uresničevanje, 
zagotavlja preučevanje in us- 
klajevanje razmerij ter ravni 
cen posameznih proizvodov in 
storitev, pomembnih za vso dr- 
žavo, daje pobudo za samou- 
pravno sporazumevanje med- 
sebojno povezanih OZD, pri- 
stojnim organom predlaga 
sprejetje ukrepov neposredne 
kontrole cen in opravlja druge 
zadeve družbene kontrole cen, 
določene s posebnim zveznim 
zakonom. 

OBLIKE DELA IN 
ODLOČANJAV 
ZBORNICI 

Kar se tiče organov zbornice 
je v osnutku zakona namesto 
dosedanjega predsedstva po- 
novno uveden izvršilni odbor, 
kot edini izvršilni organ skupš- 
čine zbornice, njegova sesta- 
va, način izvolitve in pooblasti- 
la pa so urejeni s statutom 
zbornice. Novost v primerjavi z 
veljavnim zakonom je, da sta- 
tuta zbornice ne potrjuje 
Skupščina SFRJ, ker zbornica 
kot samoupravna organizacija 
tudi po ustavi SFRJ samostoj- 
no ureja svoja statutarna vpra- 
šanja. 

Poleg tega je v zakonu os- 
nutka uvedena nova funkcija 
predsednika zbornice, ki daje 
pobude za delo organov zbor- 
nice, združenj sekcij in drugih 
oblik dela in odločanja. Skrbi 
za uresničevanje delovnega 
programa zbornice, organizi- 
ranje sodelovanja z zbornica- 
mi republik in zbornicama av- 
tonomnih pokrajin, z zveznimi 
organi in organizacijami na 
ravni federacije in za izvrševa- 
nje aktov zbornice. 

Predsednik zbornice pred- 
stavlja zbornico. Z novo funk- 
cijo predsednika zbornice ni 

zmanjšan pomen načela ko- 
lektivnega dela in odločanjav 
organih in telesih zbornice, 
ker so s to funkcijo povezane 
tudi zadeve, za katere je po 
naravi stvari potrebna večja in- 
dividualna odgovornost. 

Ko je govor o obliki dela in 
odločanju v zbornici je v os- 
nutku zakona predvideno, da 
so združenja osnovna - pri- 
marna oblika organiziranja, 
aktivnosti in odločanja pri 
uresničevanju ciljev združeva- 
nja. Ustanovi jih zbornica, da 
bi usklajevala delo in poslova- 
nje ene ali več gospodarskih 
panog. Združenja so sestavni 
del zbornice in nimajo statusa 
pravne osebe. Organizacije 
združenega dela so lahko čla- 
nice več združenj. Novost je 
tudi to, da se organizacije 
združenega dela ne združujejo 
več prek združenja v zbornico, 
ampak neposredno. 

V zbornici se poleg združenj 
organzirajo tudi sekcije za 
zboljšanje ekonomskih odno- 
sov s tujino in so posebna obli- 
ka organiziranja skupnega de- 
la in odločanja članic zbornice 
pri izpolnjevanju nalog s tega 
področja. Prav tako se obliku- 
jejo tudi odbori kot delovna te- 
lesa vseh članic zbornice, ki 
obravnavajo in rešujejo vpra- 
šanja, pomembna za vse go- 
spodarstvo ali za več gospo- 
darskih področij. Združenja, 
sekcije in odbore ustanovi 
skupščina zbornice, ki določi 
njihove naloge in sestavo ter 
druga vprašanja v skladu s sta- 
tutom zbornice. 

Posebno poglavje osnutka 
zakoria ureja odnos med zbor- 
nico in organi federacije. No- 
vost v primerjavi z veljavnim 
zakonom je, da ima zbornica 
pravico in dolžnost dajati mne- 
nja, pripombe in predloge k 
osnutkom zveznih predpisov, 
aktom načrtovanja in drugim 
splošnim aktom ter dajati po- 
budo in predlagati sprejema- 
nje določenih zveznih predpi- 
sov, ki obravnavajo vprašanja, 
za katera so zainteresirane tu- 
di članice zbornice. 

Določeno je, da morajo 
Zvezni izvršni svet, zvezni 
upravni organi in zvezne orga- 
nizacije obravnavati mnenja, 
pripombe in predloge zborni- 
ce in jo obvestiti o svojih stališ- 
čih, zbornica pa mora obrav- 
navati pobude in predloge 
Zveznega izvršnega sveta, 
zveznih upravnih organov in 
zveznih organizacij in o svojih 
stališčih obvestiti Zvezni izvrš- 
ni svet. 

FINANCIRANJE 
ZBORNICE 

V zvezi s financiranjem zbor- 
nice je v osnutku zakona dolo- 
čeno, da sredstva, potrebna za 

delo zbornice, zagotovijo s 
svojim prispevkom članice 
zbornice, tako da financiranje 
aktivnosti zbornice ne pred- 
stavlja novih obveznosti za or- 
ganizacije združenega dela. 
Prav tako so določene naloge 
organov zbornice in skupnih 
teles v zbornici, delovni pro- 
gram in znesek sredstev, po- 
trebnih za njegovo izvršitev 
določi skupščina zbornice 
skupaj z osnovo in prispevno 
stopnjo. 

Osnutek zakona prav tako 
določa, da skupščina zbornice 
odloča o ustanavljanju in od- 
pravi predstavništev zbornice 
v tujini, pri čemer pa sredstva 
za delo predstavništev zago- 
tavljajo članice zbornice s po- 
sebnim dodatnim prispevkom. 
Toda v obrazložitvi je poudar- 
jeno, da je zbornica predlaga- 
la, da se financiranje dela nje- 
nih predstavništev v tujini za- 
gotovi iz sredstev za zboljšanje 
zunanje trgovine oziroma iz 
sredstev za gospodarsko in tu- 
ristično propagando v tujini, 
tako kot je bilo urejeno do iz- 
daje zakona o opravljanju go- 
spodarskih dejavnosti v tujini. 

V zvezi s tem je v obrazložitvi 
poudarjeno, da se skupščina 
zbornice ni strinjala, da bi čla- 
nice zbornice s posebnim do- 
datnim prispevkom zagotavlja- 
le sredstva za delo njenih 
predstavništev v tunjini, ker bi 
bila to velika dopolnilna obre- 
menitev gospodarstva. Pose- 
bej je bilo opozorjeno na dej- 
stvo, da bi bilo treba v tem 
primeru odpraviti vsa doseda- 
nja skupna gospodarska pred- 
stavništva v tujini, kar pa bi 
imelo daljnosežne posledice 
glede uspešnega predstavlja- 
nja našega gospodarstva na 
zunanjih trgih. Eno od vpra- 
šanj je tudi ali so veleposlani- 
štva SFRJ v tujih državah spo- 
sobna prevzeti nase vse funk- 
cije dosedanjih skupnih go- 
spodarskih predstavništev v 
tujini, tako da ne bi bilo škod- 
ljivih posledic za vso državo. 

Zbornice opozarjajo zlasti 
na to, da se je v dosedanjem 
delu veliko skupnih gospodar- 
skih predstavništev zelo 
uspešno uveljavilo in da so ta 
predstavništva dobro sodelo- 
vala z zunanjimi partnerji. Tudi 
dejstvo, da imajo skoraj vse dr- 
žave, s katerimi ima SFRJ po- 
membno ekonomsko sodelo- 
vanje, govori, da sta takšen si- 
stem in zasnova predstavljanja 
gospodarstva splošno spre- 
jeta. 

Poleg tega bistvenega vpra- 
šanja zbornice posebej opo- 
zarjajo, da bi utegnila imeti od- 
prava sedanjih skupnih gospo- 
darskih predstavništev v tujini 
s 30. jgnijem 1986 oziroma dej- 
stvo, da se predstavništva 
zbornice ne ustanovijo, tudi 
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velike materilane posledice za 
našo državo, glede na celo vr- 
sto tehničnih problemov, ki bi 
nastali, če bi odpravili sedanja 
predstavništva oziroma če ne 
bi ustanovili novih predstavni- 
štev zbornice v tujini. Zaradi 
tega je v obrazložitvi poudarje- 
no, da je v tem trenutku nujno 
treba upoštevti financiranje 
predstavništev zbornice v tu- 
jini. 

ENOTNA STROKOVNA 
SLUŽBA 

Drugače od veljavnega za- 
kona, po katerem so imela 
splošna združenja in zbornice 

svoje posebne strokovne služ- 
be, je v osnutku zakona predvi- 
deno, da se ustanovi enotna 
strokovna služba za opravlja- 
nje strokovnih, administrativ- 
nih in pomožnih del v zbornici. 
Glede na možnost, da se pri 
pripravi in obdelavi določenih 
vprašanj za organe in skupna 
telesa zbornice angažirajo 
strokovni delavci iz organizacij 
združenega dela, se bodo za- 
deve strokovne službe gotovo 
opravljale bolj smotrno. 

Z organiziranjem strokovne 
službe kot ene delovne skup- 
nosti ne bo treba medsebojnih 
pravic, obveznosti in odgovor- 

nosti delavcev v delovni skup- 
nosti urejati z množico poseb- 
nih samoupravnih splošnih ak- 
tov, s tem pa bo zagotovljeno 
tudi enotnejše vodenje dela 
delovnih skupnosti v celoti ter 
ustvarjanje pogojev, da se de- 
lovna skupnost bolj kot doslej 
angažira glede zadev, za kate- 
re je bila ustanovljena. 

V prehodnih in končnih do- 
ločbah osnutka zakona je do- 
ločeno, da Gospodarska zbor- 
nica Jugoslavije, ki je ustanov- 
ljena z veljavnim zakonom, na- 
daljuje z delom po določbah 
novega zakona. Zbornica mo- 
ra statut in druge splošne akte 

za svojo organizacijo in delo 
uskladiti z določbami novega 
zakona v šestih mesecih po 
njegovi uveljavitvi. 

Splošna združenja v zborni- 
ci bi po šestih mesecih prene- 
hala z delom, zbornica pa bi z 
dnem, ko prenehajo z delom 
splošna združenja, prevzela 
sredstva, obveznosti, opremo, 
drugo premoženje, arhiv in 
drugo dokumentacijo splošnih 
združenj. Z uveljavitvijo nove- 
ga zakona se bodo dela in na- 
loge, ki so s posebnimi predpi- 
si določene za splošna združe- 
nja, štela za dela in naloge Go- 
spodarske zbornice Jugosla- 
vije. 
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'Ljubljana, 4.3.1986 

ZVEZA SINDIKATOV SLOVENIJE 
REPUBLIŠKI SVET 
Odbor udeležencev družbenega dogovora o 
skupnih osnovah za oblikovanje in delitev 
sredstev za osebne dohodke in skupno 
porabo   

PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA 

o skupnih osnovah in merilih 

za samoupravno urejanje odnosov 

pri pridobivanju in delitvi dohodka 

v SR Sloveniji (ESA-826)  

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 
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). 

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: 
- v samoupravnih sporazumih dejavnosti, ki urejajo 

skupna izhodišča, osnove in merila za razporejanje dohodka 
in čistega dohodka, za delitev sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo delavcev ter za povračila določenih stroškov, 
ki jih imajo delavci pri delu oziroma v zvezi z delom, 

- v samoupravnih sporazumih, ki urejajo pogoje za prido- 
bivanje dohodka in odnose pri pridobivanju dohodka z ude- 
ležbo pri skupaj ustvarjenem dohodku na podlagi združeva- 
nja dela in sredstev ter s svobodno menjavo dela, 
- v samoupravnih sporazumih delovnih organizacij in 

sestavljenih organizacij združenega dela, ki urejajo skupne 
osnove in merila ter v samoupravnih splošnih aktih temeljnih 
in drugih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti o 
osnovah in merilih za razporejanje dohodka in čistega 
dohodka ter za delitev sredstev za osebne dohodke in skupno 
porabo delavcev ter za povračila določenih stroškov, ki jih 
imajo delavci pri delu oziroma v zvezi z delom, 

V prilogi vam pošiljamo predlog družbenega dogovora o 
skupnih osnovah in merilih za samoupravno urejanje 
odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v SR Sloveniji, 
ki je bil sprejet na Odboru udeležencev družbenega dogo- 
vora o skupnih osnovah za oblikovanje in delitev sredstev 
za osebne dohodke in skupno porabo, dne 26. II. 1986. da 
ga posredujete v obravnavo in sprejem svojim organom. 

Hkrati s sprejemom družbenega dogovora prosimo, da 
določite podpisnika družbenega dogovora in imenujete tri 
delegate v Odbor udeležencev družbenega dogovora. 

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 skupnh osnovah in merilih za 
samoupravno urejanje odnosov pri 
pridobivanju in delitvi dohodka v SR 
Sloveniji 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
S tem družbenim dogovorom udeleženci opredeljujemo 

skupne osnove in merila za samoupravno urejanje odnosov 
pri planiranju, pridbbivanju in razporejanju dohodka in 
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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. 

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

družbenim dogovorom in njihovo nadaljnjo razčlenitvijo v 
samoupravnih splošnih aktih iz 2. člena tega družbenega 
dogovora ter z njihovo dosledno uporabo si bomo prizadevali 
za uresničevanje naslednjih ciljev: 

- ustvarjanje enakopravnih pogojev za gospodarjenje, 
poslovanje in pridobivanje dohodka z uveljavljanjem tržnih 
kriterijev in upoštevanjem ekonomskih zakonitosti, 

- razporejanje dohodka in čistega dohodka ter delitev 
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo delavcev v 
skladu z družbenimi usmeritvami, opredeljenimi v planskih 
aktih družbenopolitičnih skupnosti, 

- 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 dejavnikov tržnim pogojem in druž- 
benim potrebam ter na teh temeljih in za ustvarjanje večjega 
dohodka in izboljševanje osebnega in družbenega standarda, 

- doseganje neposredne in trajne odvisnosti sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo delavcev od prispevka 
delavcev k doseženim rezultatom dela in poslovanja, izraže- 
nih v dohodku kot rezultatu njihovega in celotnega družbe- 
nega deia, 

r 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 enako količino in kakovost dela ter enake rezultate 
dela in poslovanja, izražene v dohodku, 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 
Udeleženci družbenega dogovora se bomo zavzemali 

skladno s svojimi pravicami, dolžnostmi in odgovornostmi za 
uveljavljanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov 
na osnovi skupaj ustvarjenega prihodka in dohodka, za pravo- 
časno oblikovanje splošnih pogojev gospodarjenja, določe- 
nih v srednjeročnih dokumentih in z letno ekonomsko poli- 
tiko, ter za dograjevanje sistema in njegovih inštrumentov na 
osnovi upoštevanja ekonomskih zakonitosti na enotnem 
jugoslovanskem trgu. Pri tem se bomo zavzemali za zmanjše- 
vanje in odpravljanje izjem v pogojih gospodarjenja, ki izha- 
jajo iz ekonomske politike. 

5. člen 
Skupne osnove in merila, določene s samoupravnimi spora- 

zumi dejavnosti v skladu s tem družbenim dogovorom, so 
podlaga za določanje osnov in meril v temeljnih in drugih 
organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih in za 
samoupravno sporazumevanje o skupnih osnovah in merilih v 
delovnih organizacijah in sestavljenih organizacijah združe- 
nega dela. 

Udeleženci družbenega dogovora soglašamo, da se skupne 
osnove in merila, določene s samoupravnimi sporazumi 
dejavnosti v skladu s tem družbenim dogovorom, in opredeli- 
tve v planskih aktih uporabljajo kot kriterij za presojo druž- 
bene ustreznosti razporejanja dohodka in čistega dohodka 
ter delitve sredstev za osebne dohodke in skupno porabo 
delavcev v vseh organizacijah združenega dela in delovnih 
skupnostih, izhajajoč iz ustavne dolžnosti delavcev v organi- 
zacijah združenega dela in delovnih skupnostih, da uporab- 
ljajo načelo delitve po delu in rezultatih dela in da zagotavljajo 
razvoj materialne osnove dela in prispevajo k zadovoljevanju 
drugih družbenih potreb ter njihove odgovornosti za uresni- 

čevanje planov za delo in razvoj svojih organizacij in skupno- 
sti ter splošnih ciljev in nalog, določenih v družbenih planih 
družbenopolitičnih skupnostih. 

6. člen 
Udeleženci družbenega dogovora soglašamo, da se šteje, 

da delavci v organizaciji združenega dela oziroma delovni 
skupnosti ne uresničujejo družbenih usmeritev na področju 
delitve in da so nastale motnje v samoupravnih odnosih ter da 
so oškodovani družbeni interesi, če pri razporejanju dohodka 
in čistega dohodka ter delitvi sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo delavcev ne izhajajo iz skupnih osnov in meril, 
določenih s samoupravnimi sporazumi dejavnosti v skladu s 
tem družbenim dogovorom, in iz opredelitev v planskih aktih 
za katerih uresničevanje so odgovorni, in se s tem krnijo 
razmerja, ki ustrezajo načelu delitve po delu in rezultatih dela 
ali ovira normalna družbena reprodukcija ali kako drugače 
onemogoča izvajanje z družbenimi plani, družbenimi dogo- 
vori in samoupravnimi sporazumi začrtane politike delitve ali 
kršijo moralna načela socialistične samoupravne družbe. 

Udeleženci družbenega dogovora bomo zagotovili, da se v 
primerih iz prejšnjega odstavka sprožijo ustrezni postopki za 
varstvo samoupravnih pravic in družbene lastnine prek 
odbora udeležencev družbenega dogovora in komisij udele- 
žencev samoupravnih sporazumov dejavnosti, prek organiza- 
cij in organov sindikatov, prek družbenih pravobranilcev 
samoupravljanja ter prek skupščin družbenopolitičnih skup- 
nosti in njihovih izvršnih svetov v skladu z njihovimi pravicami 
in dolžnostmi ter njihovo odgovornostjo za uresničevanje 
družbenih planov in družbene politike delitve. 

II. PLANIRANJE, PRIDOBIVANJE IN 
RAZPOREJANJE DOHODKA IN ČISTEGA 
DOHODKA 

7. 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 dolo- 
čijo: 

- pogoje in ukrepe za povečanje celotnega prihodka in 
dohodka na podlagi kvalitetnih dejavnikov razvoja, 
- obseg dohodka kot okvir za njegovo namensko porabo in 

razmerja v njegovem razporejanju, 
- razmerja v razporejanju čistega dohodka tako, da se bo 

del čistega dohodka za osebne dohodke in skupno porabo 
delavcev oblikoval v odvisnosti od doseženih rezultatov dela 
in rezultatov upravljanja ter gospodarjenja. 

8. člen 
Globalni proporci delitve dohodka na porabo in akumula- 

cijo opredeljeni v srednjeročnih in letnih planskih aktih repu- 
blike, in pravila obnašanja iz 10. člena tega dogovora so 
podlaga udeležencem samoupravnih sporazumov dejavnosti 
za pripravo usmeritev za razporejanje dohodka in čistega 
dohodka v organizacijah združenega dela. 

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

samoupravnih sporazumih dejavnosti in v samoupravnih 
splošnih aktih organizacij združenega dela razčlenijo usmeri- 
tve iz tega družbenega dogovora za urejanje odnosov pri 
planiranju, pridobivanju in razporejanju dogodka ter določijo: 
- pravila za ravnanje pri planiranju in razporejanju 

dohodka in čistega dohodka na podlagi primerjanja rezulta- 
tov dela in poslovanja organizacij združenega dela s kazal- 
niki: dohodek na delavca, dohodek v primerjavi s poprečno 
uporabljenimi sredstvi, bruto osebni dohodek na delavca in 
akumulacijo v primerjavi s poprečno uporabljenimi sredstvi 
ter z drugimi kazalniki določeni z zakonom, letnimi planskimi 
akti republike in samoupravnimi sporazumi dejavnosti, 

- s kazalniki iz prejšnje alinee opredeljen način izražanja 
ravni uspešnosti in učinkovitosti gospodarjenja v dejavnosti, 
- s kazalniki iz prve alinee opredeljen način izražanja 

mejne ravni uspešnosti in učinkovitosti gospodarjenja, pod 
katero se šteje, da so nastale motnje v poslovanju organiza- 
cije združenega dela. 
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10. člen 
Delavci v organizacijah združenega dela uresničujejo 

usmeritve razporejanja dohodka in čistega dohodka prek 
samoupravnih sporazumov dejavnosti in samoupravnih 
splošnih aktov, izhajajoč iz primerjave svojih rezultatov dela 
in poslovanja v okviru dejavnosti in med njimi, izraženih s 
kazalniki iz prve alinee 9. člena, kot podlage za planiranje in 
ugotavljanje ravni uspešnosti in učinkovitosti gospodarjenja. 

Udeleženci družbenega dogovora bomo vztrajali, da udele- 
ženci v samoupravnih sporazumih dejavnosti in v samouprav- 
nih splošnih aktih določijo način ravnanja pri planiranju in 
razporejanju dohodka in čistega dohodka ter, upoštevaje s 
planskimi akti družbenopolitične skupnosti določene glo- 
balne proporce, opredelijo razporejanja dohodka in čistega 
dohodka na podlagi naslednjih pravil: 

- 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 osebne 
dohodke in skupno porabo na delavca nad poprečjem dejav- 
nosti, če hkrati zagotavlja sorazmerno višjo stopnjo akumula- 
cije nad poprečjem dejavnosti, 

- organizacija združenega dela, ki dosega poprečno raven 
uspešnosti in učinkovitosti gospodarjenja udeleženk samou- 
pravnega sporazuma dejavnosti, naj ne povečuje sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo na delavca, dokler ne 
doseže poprečne stopnje akumulacije v dejavnosti, 

- organizacija združenega dela, ki ne dosega poprečne 
ravni uspešnosti in učinkovitosti gospodarjenja udeleženk 
samoupravnega sporazuma dejavnosti ima lahko nižjo stop- 
njo akumulacije od poprečja dejavnosti, če ima tudi sredstva 
za osebne dohodke in skupno porabo na delavca sorazmerno 
nižja od poprečja dejavnosti, 
- organizacija združenega dela, ki ima motnje v poslovanju 

v smislu tretje alinee 9. člena tega dogovora, razporeja doho- 
dek in čisti dohodek tako, da so sredstva za osebne dohodke 
in skupno porabo na delavca in stopnja akumulacije soraz- 
merno nižja glede na poprečne rezultate v dejavnosti. Ko pa 
sprejme program ukrepov za odstranitev motenj, se politika 
delitve dohodka in čistega dohodka oblikuje v skladu z dose- 
ženimi rezultati pri izvajanju tega programa. 

Delavci v tozd, ki dosegajo nižjo stopnjo akumulacije od 
poprečja gospodarstva SR Slovenije, bodo pri oblikovanju 
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo delavcev v 
srednjeročnem obdobju zmanjševali odstopanje svoje stop- 
nje akumulacije od poprečja gospodarstva SR Slovenije. 

Pri primerjanju sredstev za osebne dohodke in skupno 
porabo na delavca v organizaciji združenega dela se upošte- 
vajo razlike v zahtevnosti dela in težavnosti delovnih pogojev 
v organizaciji združenega dela v primerjavi z drugimi udele- 
ženci samoupravnega sporazuma dejavnosti. 

Odbor udeležencev tega družbenega dogovora sprejme 
kriterije za določanje zahtevnosti dela in težavnosti delovnih 
pogojev. 

11. člen 
Udeleženci družbenega dogovora soglašamo, da se za ugo- 

tavljanje uspešnosti in učinkovitosti upravljanja in gospodar- 
jenja organizacije združenega dela v posameznem obdobju 
primerjajo doseženi rezultati: 
- s planiranimi rezultati in z rezultati, ki jih je dosegla v 

preteklem obdobju, 
- z doseženimi rezultati v primerjalni skupini po samou- 

pravnem sporazumu dejavnosti oziroma z rezultati dejavnosti 
v SR Sloveniji, 

- z rezultati v gospodarstvu SR Slovenije. 
Organizacije združenega dela, ki nimajo možnosti primer- 

jave v dejavnosti v SR Sloveniji, primerjajo dosežene rezultate 
z rezultati gospodarstva SR Slovenije in z rezultati ustrezne 
dejavnosti v SFRJ. 

12. člen 
Udeleženci družbenega dogovora soglašamo, da se v 

obdobju, dokler se ne odpravijo razlike v pogojih pridobivanja 
dohodka, primerjajo doseženi rezultati z enakimi ali sorod- 
nimi organizacijami združenega dela v posameznih dejavno- 
stih, kar se opredeli v samoupravnih sporazumih dejavnosti. 

V samoupravnih sporazumih dejavnosti se poleg kazalnikov 

iz tega družbenega dogovora opredelijo tudi specifični kazal- 
niki (fizična produktivnost, stroški na enoto proizvoda, delež 
konvertibilnega izvoza v celotnem prihodku itd.), ki tudi izra- 
žajo prispevek delavcev v temeljni organizaciji k doseganju 
dohodka, ter določijo pravila ravnanja pri planiranju in razpo- 
rejanju dohodka in čistega dohodka. 

Pravila ravnanja so družbena usmeritev delavcev v temelj- 
nih organizacijah za določitev delitvenih razmerij glede na 
planirane in dosežene rezultate dela in poslovanja. 

13. člen 
Temeljne organizacije združenega dela različnih dejavnosti 

v delovni organizaciji in sestavljeni organizaciji združenega 
dela pri sestavljanju planskih aktov za razporejanje dohodka 
in čistega dohodka ter za presojo svoje uspešnosti in učinko- 
vitosti gospodarjenja uporabljajo kazalnike, dogovorjeno in 
doseženo raven uspešnosti in učinkovitosti gospodarjenja, ki 
so opredeljeni v samoupravnih sporazumih njihovih dejavno- 
sti. Pri planiranju razporejanja dohodka in čistega dohodka 
upoštevajo tudi skupno dogovorjene razvojne cilje, dogovor- 
jeno in doseženo raven uspešnosti in učinkovitosti gospodar- 
jenja ter dogovorjena razmerja v osebnih dohodkih za tipična 
dela in naloge na ravni delovne organizacije oziroma sestav- 
ljene organizacije združenega dela. 

14. člen 
Udeleženci družbenega dogovora soglašamo, da je enota 

enostavnega dela ena od družbenoekonomskih podlag za 
planiranje dohodka in obsega sredstev za osebne dohodke 
Hkrati s tem je enota enostavnega dela eden izmed kazalnikov 
za preverjanje uspešnosti gospodarjenja in poslovanja ter 
izhodišče za sprejemanje ukrepov za doseganje dohodka, ki 
bo omogočil oblikovati sredstva za osebne dohodke in 
skupno porabo v višini, ki zagotavlja zadovoljevanje osebnih 
potreb delavcev na ravni družbeno dogovorjenih vrednosti 
enostavnega dela. 

Za ugotavljanje družbeno dogovorjene vrednosti enote 
enostavnega dela bomo udeleženci družbenega dogovora 
upoštevali zlasti: 

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

-družbeno raven produktivnosti dela. 
.Tako ugotovljeno vrednost enote enostavnega dela bo 

odbor udeležencev družbenega dogovora objavljal v zadnjem 
tromesečju tekočega leta. 

15. člen 
Bruto osebni dohodek v smislu tega družbenega dogovora 

obsega del čistega dohodka za čiste osebne dohodke, obvez- 
nosti za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih potreb, 
ki se krijejo iz osebnega dohodka na podlagi samoupravnih 
sporazumov oziroma zakona, ter sredstev za skupno porabo, 
namenjena za neposredno porabo delavcev v temeljni organi- 
zaciji. 

Akumulacija v smislu tega družbenega dogovora obsega 
del čistega dohodka za zboljševanje in razširjanje materialne 
osnove dela ter del čistega dohodka za ustvarjanje in obnav- 
ljanje rezerv. 

Sredstva za skupno porabo v smislu tega družbenega dogo- 
vora, ki se ne štejejo v bruto osebni dohodek, so del čistega 
dohodka, ki se namenja za razvoj družbenega standarda v 
organizaciji združenega dela in družbenopolitični skupnosti. 

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

v odnosih pridobivanja dohodka pri skupaj ustvarjenem pri- 
hodku in dohodku na podlagi združevanja dela in sredstev 
zagotovijo enakopravni pogoji med udeleženci z uporabo 
standardov in normativov materialnih stroškov, amortizacije, 
potrebnega dela in sredstev. 

17. člen 
Udeleženci družbenega dogovora se bomo zavzemali, da 

organizacije združenega dela v samoupravnih splošnih aktih 
oziroma v samoupravnih sporazumih dejavnosti pri opredelje- 
vanju pogojev za pridobivanje dohodka opredelijo raven 
pogojev, nad katero je ustvarjeni dohodek rezultat dela v 
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izjemno ugodnih naravnih pogojih, rezultat izjemnih ugodno- 
sti na trgu ali rezultat drugih izjemnih ugodnosti pri poslova- 
nju in pridobivanju dohodka. 

Temeljne organizacije združenega dela bodo del dohodka, 
ki je rezultat izjemnih ugodnosti, namenile predvsem razširitvi 
materialne osnove dela. Način, postopek in usmerjanje bodo 
delavci v temeljnih organizacijah opredelili v svojih samuprav- 
nih splošnih aktih. 

V organizacijah združenega dela, ki ne opredelijo ravni 
izjemnega dohodka v smislu prvega odstavka tega člena, se 
kot del dohodka od izjemnih ugodnosti upošteva tisti doho- 
dek, ki presega ugotovljeni ravnotežni dohodek po 21. Členu 
zveznega družbenega dogovora, povečan za 50%. 

18. člen 
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 oziroma programe dejavnosti ter osnov in 
meril za oblikovanje cen storitev in povračil za izvajanje pro- 
grama storitev oziroma dejavnosti, uveljavljajo taki odnosi, ki 
zagotavljajo, da delavci v družbenih dejavnostih dosegajo 
enak družbenoekonomski položaj, kot ga imajo delavci v 
materialni proizvodnji, skladno z njihovim prispevkom k 
ustvarjanju nove vrednosti v materialni proizvodnji, k večji 
produktivnosti celotnega družbenega dela in k razvoju družbe 
v celoti. 

19. člen 
Udeleženci družbenega dogovora se bomo zavzemali, da 

delavci, ki pridobivajo dohodek po načelih svobodne menjave 
dela, pri dogovarjanju o obsegu, vrsti in kakovosti proizvodov 
in storitev kakor tudi o sredstvih za ta namen upoštevajo kot 
enega izmed elementov planiranja dohodka standarde in nor- 
mative potrebnega dela ter dogovorjeno vrednost enostav- 
nega dela. 

Udeleženci družbenega dogovora se bomo zavzemali, da 
delavci v temeljnih organizacijah združenega dela, ki v okviru 
samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje 
pridobivajo del dohodka po načelih svobodne menjave dela, 
skupaj z uporabniki njihovih proizvodov in storitev opredelijo 
odvisnost dohodka od uresničevanja planov, uspešnosti 
upravljanja in gospodarjenja s sredstvi in prispevka, ki so ga 
dal k povečanju dohodka uporabnikov njihovih proizvodov in 
storitev. 

20. člen 
Udeleženci družbenega dogovora se bomo zavzemali, da 

delavci v tistih organizacijah združenega dela, kjer se del 
sredstev za enostavno ali razširjeno reprodukcijo združuje na 
podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih planov ali na 
podlagi zakona, v samoupravnih sporazumih dejavnosti opre- 
delijo za dejavnost specifične kazalnike uspešnosti dela in 
gospodarjenja in na tej podlagi dogovorijo raven uspešnosti 
gospodarjenja. 

Oblikovanje sredstev za osebne dohodke in skupno porabo 
naj bo tako odvisno od njihove uspešnosti gospodarjenja in 
gibanja sredstev za osebne dohodke in skupno porabo v 
gospodarstvu SR Slovenije. 

21. 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, uveljavljajo razmerja, ki zagotav- 
ljajo: 

- da bo dohodek delovnih skupnosti, ki opravljajo dela za 
organizacije združenega dela, neposredno odvisen od uresni- 
čevanja programa dela in storitev po vrsti, obsegu in kakovo-* 
sti opravljenih del in nalog ter od prispevka k skupnim rezulta- 
tom dela in k povečanju dohodka v temeljnih in drugih organi- 
zacijah združenega dela, za katere opravljajo dela, 

- da bo dohodek delovnih skupnosti, ki opravljajo dela za 
druge organizacije, skupnosti in organe, odvisen od uresniče- 
vanja programa dela in storitev ter od prispevka k skupnim 
rezultatom dela delavcev v gospodarstvu ustrezne družbeno- 
politične skupnosti. 

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

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

samoupravnih sporazumih dejavnosti na osnovi strokovnih 
podlag določijo tudi: 

- 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 primer- 

janje zahtevnosti del in nalog, ki se izražajo v potrebni uspo- 
sobljenosti za delo, odgovornosti pri delu, naporih in vplivih 
okolja pri delu, z določitvijo kriterijev za opredeljevanje raz- 
merij 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 nadomestil 
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. 

23. člen 
Udeleženci družbenega dogovora bomo uveljavljali, da se 

delavci v samoupravnih sporazumih o skupnih osnovah in 
merilih za razporejanje dohodka in čistega dohodka ter za 
delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo v 
delovnih organizacijah in sestavljenih organizacijah združe- 
nega dela poleg tega določijo zlasti: 

- enotno metodologijo za določanje razvida del in nalog; 
- skupne osnove in merila za ugotavljanje zahtevnosti del in 

nalog, še posebej za dela in naloge, ki se opravljajo v vseh ali 
v več temeljnih organizacijah; 

- skupne osnove in merila za ugotavljanje prispevka delav- 
cev k uspehu poslovanja v temeljnih organizacijah na podlagi 
tekočega dela; 
- skupne osnove in merila za ugotavljanje delovnega pri- 

spevka delavcev na podlagi ustvarjanosti; 
- skupne osnove in merila za določanje osebnega dohodka 

iz minulega dela; 
- višino zajamčenega osebnega dohodka, ki presega z 

zakonom določeno višino zajamčenega osebnega dohodka, 
in pogoje, pod katerimi je mogoče izplačevati tako določen 
zajamčeni osebni dohodek; 
- pogoje pod katerimi bodo delavci drugih temeljnih orga- 

nizacij iz svojih rezervnih skladov solidarnostno zagotavljali 
sredstva za izplačevanje samoupravno dogovorjenih osebnih 
dohodkov delavcev v tisti temeljni organizaciji, ki posluje z 
motnjami ali je zašla v izgubo, 

- dogovorjeni obseg delitve sredstev skupne porabe za 
posamezne namene skupne porabe, zlasti za tiste, za katere 
delavci v temeljnih organizacijah solidarno zagotavljajo sred- 
stva, 
- obveznosti oblikovanja takšnih rezervnih sredstev pri 

vseh udeležencih sporazuma, da bo zagotovljena dogovor- 
jena raven materTalne in socialne varnosti delavcev, oprede- 
ljena v samoupravnih sporazumih in družbenih planih družbe- 
nopolitičnih skupnosti. 

1. Delitev osebnih dohodkov na osnovi živega 
dela 

24. člen 
Prispevek delavca iz živega dela se ugotavlja na osnovi 

količine in kakovosti dela. Količina dela je opredeljena z 
zahtevnostjo dela in z obsegom (časom) potrebnega dela 
Kakovost dela je opredeljena z kakovostjo doseženih rezulta- 
tov dela, to je s količino proizvodov in storitev in njihovo 
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kakovostjo, z učinkovitostjo pri uporabi delovnih sredstev, z 
doseženimi prihranki pri delu (zniževanje materialnih in dru- 
gih stroškov na enoto proizvoda in storitev) ter z izrabo 
delovnega časa. 

a) Količina dela 

25. 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 naslednji: 
- usposobljenost za delo od 30-55% 
- odgovornost od 15-35% 
- napori od 5-25% 
- vplivi okolja od 5-25% 
Vplivnost posameznih sestavin zahtevnosti del in nalog se 

določi v samoupravnih sporazumih dejavnosti. 

26. člen 
Enoto enostavnega dela predstavlja delo, ki po vseh sesta- 

vinah zahtevnosti iz prejšnjega člena skupaj doseže najnižjo 
stopnjo zahtevnosti. 

Udeleženci soglašamo, da enoto enostavnega dela pred- 
stavlja delo, ki je vsebinsko konkretizirano z opisom del in 
nalog »enostavno raziglavanje bakelitnih oziroma plastičnih 
delov« in ima količnik zahtevnosti 1,00. 

27. člen 
Razpon zahtevnosti del in nalog do enote enostavnega dela 

znaša največ 1:6. Orientacijska zahtevnost tipičnih del in 
nalog (s predvidenim enakim rezultatom v okviru enakih 
delovnih razmer) se določi v samoupravnem sporazumu 
dejavnosti, pri čemer se primerjalno upoštevajo osnove iz 
zveznega družbenega dogovora. 

28. člen 
Obseg vloženega dela ugotavljajo delavci s porabo časa 

posameznega delavca ali skupine delavcev pri opravljenih 
delih in nalogah. Predvidena količina vloženega dela se pri- 
merja s količino potrebnega dela po vnaprej dogovorjenih 
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 
29. člen 

Merila za ugotavljanje kakovosti dela se oblikujejo po vseh 
sestavinah, ko opredeljujejo kakovost doseženih rezultatov 
dela, določenih v 24. členu tega družbenega dogovora, upo- 
števaje naravo dela in pomen posameznih sestavin kakovosti 
za rezultate dela na posameznih delih in nalogah ter časovne 
pogoje dela. Merila (normativi in standardi) se oblikujejo v 
skladu s sprejetimi cilji in politiko kakovosti dela v organiza- 
ciji združenega dela, upoštevaje naslednja izhodišča: 

- na delih in nalogah, na katerih se delovni rezultati lahko 
izražajo fizično (s količino, kakovostjo iri 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-tehničnih 
delih in nalogah je poudarek na opredeljenem delovnem 
programu in prispevku opravljenih nalog v organizacijski 
enoti ali delovni skupini k celovitemu uresničevanju ciljev 
organizacije združenega dela oziroma delovne skupnosti kot 
podlagah za ugotavljanje kakovosti dela posameznega 
delavca. Pri ugotavljanju delovnega 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 velikost in sestavlje- 
nost organizacije združenega dela, njen položaj v družbeni 
reprodukciji in na trgu. 

30. člen 
Udeleženci družbenega dogovora se bomo zavzemali, da 

delavci v organizacijah združenega dela in v drugih oblikah 
dohodkovnega povezovanja sprejmejo standarde in norma- 
tive potrebnega dela, 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 doseženih rezultatov dela in učinkovitost pri upo- 
rabi delovnih sredstev. 

2. Delitev osebnih dohodkov na osnovi 
minulega dela 

31. člen 
Udeleženci 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 32. člena tega družbenega dogovora. 

32. 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 poprečno uporab- 
ljenimi sredstvi ob upoštevanju še naslednjih kazalnikov: 
dohodek v primerjavi s poprečno uporabljenimi sredstvi, aku- 
mulacija v primerjavi s čistim dohodkom in drugih kazalnikov, 
določenih z zakonom, s samouupravnim sporazumom dejav- 
nosti ali s samoupravnim splošnim aktom organizacije zdru- 
ženega 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. 

33. člen 
Udeleženci družbenega dogovora soglašamo, da se pri 

ustvarjanju večje ali manjše stopnje akumulacije v organiza- 
ciji združenega dela v primerjavi s poprečjem dejavnosti, 
upoštevaje tudi druge kazalnike iz prejšnjega člena, 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 iz prejšnjega člena od poprečja 
dejavnosti. 

34. 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 
na podlagi poprečnega deleža sredstev za osebne dohodke iz 
minulega dela v celotnih sredstvih za osebne dohodke organi- 
zacij združenega dela - uporabnikov njihovih storitev. 
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Delež sredstev za osebne dohodke iz minulega dela v 
delovnih skupnostih, ki opravljajo dela in naloge za 
druge organizacije in skupnosti ter organe družbeno- 
političnih skupnosti, se določa na podlagi poprečnega 
deleža sredstev za osebne dohodke v celotnih sred- 
stvih za osebne dohodke organizacij združenega dela s 
področja gospodarstva v ustrezni družbenopolitični 
skupnosti. 

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

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

delavec delal. 

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

na podlagi inovacij, se deli delavcem v tistih organizacijah 
združenega dela, kjer so z inovacijami prispevali k razvoju 
tehnologije, organizacije dela, izboljšanju pogojev za delo in 
sistema planiranja ter s tem k povečanju dohodka v skladu z 
osnovami in merili, določenimi v samoupravnih splošnih 
aktih. 

37. 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 pbgojev, ki so bistveno vplivali, daje 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. 

38. člen 
Udeleženci družbenega dogovora bomo uveljavljali, da se 

v samoupravnih splošnih aktih organizacij združenega dela 
določijc^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. Posebna nadomestila za rezultate inovacij 

39. 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 ugotovljanje delovnega 
prispevka delavca na podlagi inovacij, in zagotovili strokovne 
podlage za enotnejšo ureditev vrednotenja inovacij ter uresni- 
čevanje zakonskih določb in družbenih usmeritev v samou- 
pravnih 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. 

40. 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 oziroma 
panoge. 

41. 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 in se občasno 
pojavljajo 

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

časa in niso upoštevani pri ugotavljanju zahtevnosti del in 
nalog, ker se pojavljajo le občasno, 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 in se občasno pojavljajo, se opredelijo v samoupravnih 
sporazumih dejavnosti, upoštevaje naslednje meje za določa- 
nje dodatka na osnovi predvidene mesečne akontacije oseb- 
nega dohodka delavca za polni delovni čas: 
- za delo v izmenah največ 10%, 
- za delo v deljenem delovnem času največ 8% za enourno 

prekinitev in največ 16% za dve ali večurno prekinitev, 
- za nočno delo najmanj 30%, 
- za delo ob nedeljah in praznikih najmanj 50%, 
- za delo v podaljšanem delovnem času največ 50%. 

5. Nadomestila osebnega dohodka 

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

nega dohodka za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni aii 
poškodbe, rednega letnega dopusta, izrednega dopusta, izo- 
braževanja in strokovnega izpopolnjevanja, udeležbe v mla- 
dinskih delovnih akcijah, opravljanja javnih in samoupravnih 
funkcij, opravljanja nalog spJošne 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. 

44. 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 nadomestilo osebnega dohodka za čas odsotnosti 
z dela zaradi bolezni ali poškodbe, izplačuje skladno s samou- 
pravnim sporazumom zdravstvenih skupnosti, 

- da se kot osnova za nadomestilo v drugih primerih odsot- 
nosti z dela jemlje poprečni osebni dohodek, ki ga je delavec 
dosegel po vseh osnovah in merilih za delitev sredstev za 
osebne dohodke v preteklih treh mesecih pred nastankom 
pogojev za izplačilo nadomestila, 

- da nadomestilo 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 poprečni delovni 
učinek, ki ga je dosegel v preteklih treh mesecih. 

6. Osebni dohodek pripravnikov in nagrade 
udeležencev usmerjenega izobraževanja na 
proizvodnem delu in delovni praksi 

45. člen 
Udeleženci družbenega dogovora soglašamo, da znaša 

akontacija osebnega dohodka pripravnika v osnovi DO 70% 
akontacije osebnega dohodka, ki je predvidena za pričako- 
vano opravljanje del in nalog, za katere se pripravnik uspo- 
sablja. 

Akontacija osebnega dohodka pripravnika se lahko poveča 
oziroma zmanjša zaradi: 

- ugotovljene uspešnosti dela temeljne organizacije po 
osnovah in merilih, ki veljajo za ostale delavce v sistemu 
delitve po delu; 

- dodatkov za posebne pogoje dela po samoupravnem 
splošnem aktu, če pripravnik opravlja dela in naloge v takih 
pogojih; 

- delovnega prispevka pripravnika, ugotovljenega po 
osnovah in merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti pri- 
pravnika. 

Osebni dohodek pripravnika ne more biti nižji od najnižjega 
zneska, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, 
opredeljenega v zakonu o zajamčenem osebnem dohodku. 

46. 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. 

7. Izhodišča za oblikovanje in delitev sredstev 
za skupno porabo 

47. 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 planiranega obsega sredstev za namene skupne porabe iz 
prejšnjega odstavka, ta zmanjšana sredstva namenijo predv- 
sem za solidarnostne pomoči in regresiranje letnega oddiha 
delavcev. 

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

48. 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 zargdi ločenega življenja, 
- povečanih stroškov za delo na terenu, 
- selitvenih stroškov in 
- stroškov za prehrano med delom. 

1. Povračilo potnih stroškov na službenem 
potovanju 

49. člen 
Povračilo potnih stroškov na službenem potovanju v Jugo- 

slaviji obsega: 
- dnevnico kot povračilo stroškov prehrane, 
- povračilo stroškov za prenočišče, 
- povračilo prevoznih stroškov. 
Za izračun višine teh povračil se upoštevajo podatki o 

povprečnih stroških za prehrano in prenočišče, ki jih po 
dogovorjeni metodologiji spremlja Zavod SRS za statistiko, 
ter podatki o povprečnih stroških za prevoženi kilometer, ki 
jih izračunava Republiški komite za tržišče in splošne gospo- 
darske zadeve. Ti podatki se objavljajo v Uradnem listu SRS 
najkasneje 25 dni po preteku vsakega četrtletja. 

50. člen 
Udeleženci družbenega dogovora soglašamo, da je delavec 

upravičen do: 
- cele dnevnice za vsakih 24 ur službenega potovanja in za 

službeno potovanje, ki je trajalo manj kot 24 ur, toda več kot 
12 ur; 

- polovične dnevnice za službeno potovanje, ki je trajalo 
več kot po 8 ur, vendar ne več kot 12 ur, in za službeno 
potovanje, ki je trajalo več 1<ot 24 ur, za čas, ki je daljši od 8 ur, 
vendar ne daljši od 12 ur; 

- znižane dnevnice za službeno potovanje, ki je trajalo več 
kot 6 ur, vendar ne več kot 8 ur, pod pogojem, da delavec 
odide na službeno potovanje najmanj 2 uri pred pričetkom 
svojega rednega dela ali pa ga konča najmanj 2 uri po preteku 
svojega rednega dela. 

51. člen 
Stroški za prenočišče se povrnejo največ do višine stroškov 

za prenočišče v hotelu B kategorije. 
Ce delavec predloži račun za hotel višje kategorije se mu 

povrnejo stroški največ v višini zneska, ki je ugotovljen na 
podlagi povprečnih stroškov za prenočišče v hotelih B kate- 
gorije. 

Stroški za prenočišče na službenem potovanju naj se povr- 
nejo na podlagi predloženega računa za prenočišče. 

Delavci lahko v samoupravnem splošnem aktu določijo, da 
se stroški za prenočišče delavcu povrnejo tudi brez predloži- 
tve računa; v tem primeru naj povračilo ne presega 40 odstot- 
kov povprečnih stroškov za prenočišče v hotelih B kategorije. 

52. člen 
Za prevoz na službenem potovanju naj se v potnem nalogu 

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

Delavcu naj se povrnejo prevozni stroški za službeno poto- 
vanje v višini stroškov za prevoz s prevoznim sredstvom, 
določenim v potnem nalogu, na podlagi predložene vozov- 
nice ali računa. 

Kadar je v potnem nalogu določeno, da delavec uporabi za ' 
prevoz lastno motorno vozilo, se mu povrnejo stroški za 
prevoženi kilometer v pavšalnem znesku v višini povprečnih 
stroškov za avtomobil srednjega razreda, ki jih po dogovor- 
jeni metodologiji ugotavlja Republiški komite za tržišče in 
splošne gospodarske zadeve. 
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53. člen 
Udeleženci družbenega dogovora soglašamo, da delavci v 

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

54. člen 
Povračilo stroškov za službeno potovanje v tujino določijo 

delavci v svojih samoupravnih splošnih aktih skladno s pred- 
pisi o izdatkih za službena potovanja v tujino in selitvene 
stroške, ki se priznavajo zveznim upravnim organom in zvez- 
nim organizacijam med materialne stroške. 

2. Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela 

55. člen 
Delavci v samoupravnih splošnih aktih 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. 

Delavci naj prispevajo k stroškom za prevoz na delo in z 
dela v enakem znesku. 

Udeleženci družbenega dogovora se bomo zavzemali, da 
organmizacije 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 

56. člen 
Osnova za povračilo stroškov za ločeno življenje so stroški 

za stanovanje v kraju, kjer delavec začasno dela, zunaj kraja 
svojega stalnega bivališča in ločeno od svoje ožje družine, ter 
stroški za prehrano, ki presegajo običajne stroške, ki bi jih 
delavec imel, če bi živel skupaj s svojo ožjo družino (zakonec 
otroci). 

Povračilo stroškov za ločeno življenje pripada delavcu ozi- 
roma nosilcu družbene funkcije le v primerih, ko je zaradi 
napotitve na delo v drug kraj ločen od ožje družine. 

Delavci v samoupravnem splošnem aktu določijo, kdaj pri- 
pada delavcu skupaj s povračilom stroškov za ločeno življenje 
tudi povračilo stroškov za občasno potovanje k njegovi dru- 
žini. 

Povračilo stroškov za stanovanje naj mesečno ne presega 
30 odstotkov povprečnih stroškov za prenočišče v hotelu B 
kategorije za 30 prenočevanj. 

Povračilo stroškov za stanovanje naj mesečno ne presega 
30 odstotkov povprečnih stroškov za prenočišče v hotelu B 
kategorije za 30 prenočevanj. 

4. Povračilo stroškov za delo na terenu 

57. 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 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. 

5. Povračilo stroškov za prehrano med delom 

58. člen 
Udeleženci družbenega dogovora se bomo zavzemali, da 

delavci v samoupravnih splošnih aktih podrobneje opredelijo 
pogoje in način povračila stroškov za prehrano med delom. 

Povračilo stroškov za prehrano med delom naj v skladu z 
družbenim dogovorom o izdatkih za prehrano delavcev, ki 
spadajo med druge poslovne stroške, znaša mesečno na 
delavca do 15% poprečnega mesečnega čistega osebnega 
dohodka delavcev v SR Sloveniji, doseženega v preteklem 
letu. 

Povračilo stroškov za prehrano med delom pripada delavcu 
za dneve, ko je na delu in ne prejema drugih povračil za 
stroške prehrane. 

V. KONČNE DOLOČBE 

59. 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 in osnovni kazalniki rezultatov 
gospodarjenja. Udeleženci samoupravnega sporazuma dejav- 
nosti določijo način in postopek zbiranja specifičnih kazalni- 
kov kot podlage za oceno uresničevanja samoupravnega spo- 
razuma dejavnosti. 

60. člen 
Udeleženci družbenega dogovora soglašamo, da se za 

uresničevanje določil tega družbenega dogovora kot metodo- 
loški pripomoček uporabljajo strokovne podlage. 

Metodologijo za ugotavljanje družbeno dogovorjene vred- 
nosti enote enostavnega dela in metodologijo za izračunava- 
nje povračil določenih stroškov, ki jih imajo delavci pri delu 
oziroma v zvezi z delom, sprejme odbor udeležencev družbe- 
nega dogovora. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo dopolnila strokovno 
podlago in spremljala gibanje osebnih dohodkov poslovodnih 
delavcev glede na rezultate poslovanja v organizacijah zdru- 
ženega dela gospodarskih dejavnosti. 

61. člen 
Za spremljanje izvajanja tega družbenega dogovora obliku- 

jemo udeleženci odbor udeležencev družbenega dogovora. 
Vsak udeleženec imenuje v odbor po 3 delegate. 
Odbor ima sedež pri Republiškem svetu Zveze sindikatov 

Slovenije v Ljubljani, Dalmatinova 4. 

62. člen 
Odbor udeležencev družbenega dogovora spremlja in 

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

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

63. člen 
Odbor udeležencev družbenega dogovora sodeluje in koor- 

dinira delo s komisijami udeležencev samoupravnih sporazu- 
mov dejavnosti pri usklajevanju samoupravnih sporazumov 
dejavnosti s tem družbenim dogovorom, pri spremljanju izva- 
janja samoupravnih sporazumov dejavnosti, pri presoji druž- 
bene ustreznosti razporejanja dohodka in čistega dohodka 
ter deiitve sredstev za osebne dohodke in skupno porabo 
delavcev v organizacijah združenega dela in delovnih skupno- 
stih ter pri predlaganju ukrepov za varstvo samoupravnih 
pravic in družbene lastnine vprimerih ugotovljenih motenj v 
samoupravnih odnosih in oškodovanja družbenih interesov 
na področju delitve v smislu 6. člena tega družbenega dogo- 
vora. 

Odbor udeležencev družbenega dogovora v soglasju s 
komisijami udeležencev samoupravnih sporazumov dejavno- 
sti sprejme poslovnik, s katerim se uredi način sodelovanja in 
koordiniranja dela pri opravljanju nalog iz prejšnjega od- 
stavka. 
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64. člen 
Ta družbeni dogovor je sklenjen, ko ga sprejmejo organi 

udeležencev in podpišejo njihovi pooblaščeni predstavniki. 

65. člen 
Udeleženci družbenega dogovora se bomo zavzeli, da se 

samoupravni sporazumi dejavnosti dogradijo v skladu s tem 
družbenim dogovorom v šestih mesecih po njegovi uvelja- 
vitvi. 

66. 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 
s*pr6jmejo 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 

S sklenitvijo družbenega dogovora o skupnih osnovah in 
merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in 
delitvi dohodka v SR Sloveniji udeleženci uresničujemo svojo 
obveznost, ki smo jo sprejeli z družbenim dogovorom o skup- 
nih osnovah in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri 
pridobivanju in delitvi dohodka v SFR Jugoslaviji. 

Predlog družbenega dogovora je pripravljen na podlagi 
pripomb in predlogov iz razprave o osnutku družbenega 
dogovora, ki so jo vodili udeleženci v decembru 1985 do 
sredine januarja 1986. Razprava je potrdila potrebo po takš- 
nem družbenem usmerjanju razporejanja dohodka in delitve 
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo delavcev, 
hkrati pa nakazala nekatere pomembne usmeritve, ki so upo- 
števane v predlogu družbenega dogovora. 

Odbor udeležencev družbenega dogovora je v predlogu 
upošteval pripombe, ki so zahtevale jasnejše in konkretnejše 
usmeritve na področju planiranja, pridobivanja in razporeja- 
nja dohodka ter oblikovanja sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo na osnovi prispevka delavcev k ustvarjenemu 
dohodku. Predlagane dopolnitve so vgrajene v prvem in dru- 
gem poglavju predloga za področje gospodarstva in družbe- 
nih dejavnosti ter za organizacije združenega dela, ki pridobi- 
vajo dohodek po načelih svobodne menjave dela v okviru 
samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje. 
Upoštevana je večina pripomb, ki so terjale jasnejšo opredeli- 
tev odnosa med samoupravnimi sporazumi dejavnosti in plan- 
skimi akti pri planiranju pridobivanja in razporejanja dohodka 
ter delitve sredstev za osebne dohodke in skupno porabo 
delavcev. 

V predlogu so dopolnjene usmeritve za postopno odpravlja- 
nje vpliva različnih pogojev gospodarjenja na pridobivanje 
dohodka v posameznih dejavnostih in na rast sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo delavcev. Pri tem je dan 
večji poudarek samoupravnim sporazumom dejavnosti, ki na 
osnovi srednjeročnih in letnih planskih usmeritev opredelju- 
jejo pravila obnašanja pri razporejanju dohodka za posa- 
mezne namene porabe. 

Jasneje je opredeljen pomen enote enostavnega dela kot 
ene od družbenoekonomskih podlag za ugotavljanje ravni 
osebnega dohodka, ki zagotavlja delavcu reproduciranje nje- 
gove delovne sposobnosti in podlag za planiranje dohodka in 
za preverjanje uspešnosti gospodarjenja in poslovanja. 

Odbor je delno upošteval pripombo glede določanja meto- 
dologije za ugotavljanje vrednosti košarice življenjskih 
potrebščin. Vključitev metodologije v družbeni dogovor ali 
določitev zneska ni sprejemljiva tudi zaradi tega, ker je druž- 
beni dogovor dolgoročnega značaja, metodologijo oziroma 
znesek pa je potrebno dopolnjevati oziroma spreminjati tako, 

kot se spreminjajo družbenoekonomske razmere in rast druž- 
bene produktivnosti dela. Meni pa, da je potrebno vrednost te 
košarice redno ugotavljati in jo objaviti pred vsakokratnim 
sprejemanjem letnih planskih aktov. 

Pripombe iz razprave, ki so zahtevale konkretizacijo druž- 
benega dogovora glede ugotavljanja dela dohodka od izjem- 
nih ugodnosti, so bile upoštevane le delno. Glede ugotavlja- 
nja dela dohodka od izjemnih ugodnosti odbor smatra, da je 
potrebno ta vprašanja podrobneje opredeliti v samoupravnih 
splošnih aktih organizacij združenega dela oziroma samou- 
pravnih sporazumih dejavnosti, bodisi po lastnih merilih ali pa 
po merilih iz zveznega družbenega dogovora. 

Predlog družbenega dogovora izhaja iz težnje in potreb po 
nadaljnjem izpopolnjevanju, dograjevanju in izboljševanju 
dosedanjega sistema urejanja osebnih dohodkov, tako da 
bodo osebni dohodki v večji odvisnosti od prispevka delavcev 
k ustvarjenemu dohodku ter od kakovosti gospodarjenja z 
družbenimi sredstvi. Gre torej za kontinuiran proces dograje-' 
vanja in prilagajanja načina urejanja osebnih dohodkov druž- 
beno gospodarskim razmeram ter razvijanja stimulativnih 
oblik delitve, ki delavcu na osnovi večjega prispevka zagotav- 
ljajo višjo stopnjo materialne in socialne varnosti. Na ta način 
so dane podlage za odpravljanje razlik v osebnih dohodkih za 
enako delo in enake rezultate dela, ki so nastale v preteklih 
obdobjih iz različnih vzrokov. 

Odbor ni mogel upoštevati pripomb, ki zahtevajo določene 
kvantifikacije in konkretna merila. Z družbenimi dogovorom 
se usklajuje samoupravno urejanje vprašanj širšega oziroma 
splošnega družbenega pomena, zato le-ta ne more posegati v 
vsebino samoupravnih sporazumov dejavnosti in samouprav- 
nih splošnih aktov organizacij združenega dela, ki opredelju- 
jejo konkretna merila. 

Glede na pripombe iz razprave sta v predlogu družbenega 
dogovora jasneje definirana pojma količine in kakovosti dela 
v skladu z že uveljavljenimi in v praksi prevrjenimi opredeli- 
tvami iz doslej veljavnega družbenega dogovora. 

Pripombe iz razprave, ki so zahtevale konkretizacijo druž- 
benega dogovora glede vprašanj minulega dela, niso mogle 
biti upoštevane. Odbor smatra, da so usmeritve v tem družbe- 
nem dogovoru glede na njegov značaj dovolj konkretizirane 
in temeljijo na sedaj veljavnem zakonu o razširjeni reproduk- 
ciji in minulem delu ter strokovni podlagi za to področje. 

V predlogu družbenega dogovora so upoštevane pripombe, 
ki so terjale poenoteno urejanje povračil določenih stroškov, 
ki jih imajo delavci pri delu ali v zvezi z delom. Pri tem so 
upoštevane pripombe, ki so zahtevale, da se ta vprašanja 
urejajo na način, kot so bila urejana v dosedanjem družbenem 
dogovoru v SR Sloveniji. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

osnovni šoli z osnutkom zakona (ESA-890) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na 112. seii dne 
13. 2. 1986 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI Z OSNUTKOM 
ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215 
člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da se hkrati 
obravnava in sprejme predlog za izdajo zakona in zakonski 
osnutek, ker gre za manjše spremembe in dopolnitve zakona, 
ki naj bi začele veljati v novem šolskem letu, to je s 1. 9. 1986. 

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 bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Tone ZORIČ, član izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno 
kulturo, 

- Boštjan ZGONC, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo, 

- Franci PIVEc, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo. 

REPUBLIŠKI KOMITE ZA VZGOJO IN 
IZOBRAŽEVANJE TER TELESNO KULTURO 

POVZETEK 
Veljavni zakon o osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 5/80) 

temelji na načelih enotnega sistema vzgoje in izobraževa- 
nja v SR Sloveniji, daje zakonsko podlago za organizacijo 
življenja in dela osnovne šole, določa odgovornost občine 
za načrtovanje in delovanje osnovnih šol, z določbami o 
svobodni menjavi dela pa opredeljuje materialno osnovo 
za delovanje in razvoj osnovne šole ter za njeno podružb- 
Ijanje. 

Za boljše uresničevanje vzgojno-izobraževalnih smotrov 
in za doseganje višje kvalitete vzgojo-izobraževalnega 
dela ter za bolj racionalno organizacijo tega dela so 

potrebne nekatere spremembe in dopolnitve določb 
veljavnega zakona. 

Te spremembe in dopolnitve ne spreminjajo temeljnih 
načel, na katerih temelji zakon, prinašajo le nekatere bolj 
racionalne rešitve, za katere so bile dane pobude ob 
uresničevanju veljavnega zakona. 

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na organizacijo 
oddelkov osnovne šole, ki imajo lahko v izjemnih primerih 
več kot 32 učencev, na pozitivno oceno iz tujega jezika kot 
pogoj za uspešno končano osnovno šolo ter na dopolnjen 
postopek za imenovanje ravnatelja. 

Za izvedbo tega zakona ne bodo potrebna dodatna 
finančna sredstva. Prav tako izvajanje zakona ne bo zahte- 
valo povečanja administrativnih opravil niti pri osnovnih 
šolah niti pri družbeno-političnih skupnostih in pri peda- 
goški službi. 

I. Ustavna podlaga 

Ustavna podlaga za izdajo tega zakona je podana v nasled- 
njih določbah Ustave SR Slovenije: 

- 13. točka prvega odstavka 321. člena, po kateri Skupš- 
čina SR Slovenije z zakonom ureja sistem vzgojno-izobraže- 
valne dejavnosti, 

- 22. točka 314. člena, po kateri SR Slovenija določa sistem 
vzgoje in izobraževanja ter odloča o temeljnih vprašanjih 
izenačevanja pogojev vzgoje in izobraževanja v republiki, 

- prvi odstavek 51. člena, po katerem se z zakonom lahko 
določi, da so posebnega družbena pomena določene dejav- 
nosti ali zadeve organizacij združenega dela, ki opravljajo 
družbene dejavnosti, in uredi način uresničevanja posebnega 
družbenega interesa in v skladu z njim način uresničevanja 
samoupravnih pravic delavcev, 

- tretji odstavek 55. člena, po katerem pogoje za ustanav- 
ljanje in delo vzgojnoizobraževalnih organizacij določi zakon. 

II. Ocena stanja 

Zakon o osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 5/80) je dal 
zakonsko podlago za mnoge nove rešitve v organizaciji življe- 
nja in dela osnovne šole in v njeni programski izpopolnitvi, 
jasneje je opredelil odgovornost občine za načrtovanje in 
delovanje osnovnih šol, z določbami o svobodni menjavi dela 
pa je opredelil materialno osnovo za delovanje in razvoj 
osnovne šole ter za njeno podružbljanje. 

Predlagatelj spremlja uresničevanje veljavnega zakona in 
ugotavlja, da se njegove določbe izvajajo tako v programskem 
kot tudi v materialnem pogledu. Poročila pedagoške službe in 
ustreznih občinskih upravnih organov pa opozarjajo na 
težave, do katerih prihaja v izvajanju posameznih segmentov 
zakona. 

Tudi javnost pozorno spremlja delovanje osnovnih šol in 
daje pobude za nekatere spremembe. 

Ugotavljamo, da se je zakonska zahteva, da se v šolskem 
letu 1984/85 uveljavijo določbe o najvišjem dopustnem številu 
učencev v oddelkih oziroma skupinah iz prvega odstavka 48. 
člena zakona, v praksi uveljavila. Po organizacijskih poročilih 
za osnovne šole v šol. letu 1985/86 je le 7 oddelkov organizira- 
nih tako, da je v njih več kot 32 učencev. Vendar pa v 
nekaterih občinah ugotavljajo, da je to določbo iz organizacij- 
skih in prostorskih razlogov včasih težko uresničevati. Če se 
npr. v neki osnovni šoli, ki ima v večletnem povprečju po dva 
oddelka istega razreda, samo izjemoma število učencev v 
enem razredu poveča tako, da bi bilo treba organizirati še 
tretji oddelek, šola pa nima ustreznega prostora, povzroči to 
organizacijo pouka v izmenah. 

Številne pripombe se nanašajo na pouk tujih jezikov v 
osnovni šoli in na določbo 67. člena, po katerem učenci 
osmega razreda lahko uspešno končajo osnovno šolo tudi, če 
so negativno ocenjeni iz tujega jezika. Glede na pobudo 
Društva za tuje jezike za spremembo tega člena zakona je 
predlagatelj naročil Zavodu SRS za šolstvo, naj pripravi Infor- 
macijo o tujih jezikjh v našem šolskem sistemu. Gradivo je 
obravnaval Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter 
telesno kulturo in ga dal v javno razpravo, ki je potekala od 15 
februarja pa vse do konca leta 1985, da bi se zlasti o predlogu 
za spremembo zakona lahko izrekla vsa strokovna javnost. 

Razpravo je pozorno spremljal dnevni tisk, nekateri raz- 
pravljalci so napisali tudi daljše strokovne prispevke. Pisne 
pripombe so posredovali aktivi učiteljev tujih jezikov stro- 
kovna društva, srednje šole, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 
Pegagoški inštitut, Gospodaska zbornica Slovenije. O gradivu 
so razpravljali tudi Marsksistični center pri CK ZKS Svet za 
vzgojo in izobraževanje pri Predsedstvu RK SZDL in Strokovni 
svet SRS za vzgojo in izobraževanje. Vsi razpravljalci predla- 
gajo, naj še tretji odstavek 67. člena zakona, ki dopušča, da 
učenec zaključi osnovno šolo brez ocene iz tujega jezika 
črta. 

Po končani razpravi je Republiški komite za vzgojo in izo- 
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brifcevanje ter telesno kulturo ponovno obravnaval problema- 
tiko pouka tujih jezikov ter sprejel pobudo za spremembo 67. 
člena zakona. 

Določba o tem, da učenci osmega razreda lahko uspešno 
končajo osnovno šolo tudi brez ocene iz tujega jezika, je v 
veljavnem zakonu prevzeta iz prejšnjih zakonskih rešitev, ko 
je bil pouk jezika v osnovni šoli zaradi kadrovskih primanjklja- 
jev in neizdelanih metod pouka tujega jezika v mnogih prime- 
rih premalo učinkovit, osip zaradi nezadostne ocene iz tujega 
jezika je bil visok (do 20%). Brez določbe, kakršna je še v tem 
zakonu v veljavi, bi bila vsem učencem z nezadostno oceno iz 
tujega jezika zaprta pot v poklic in v nadaljnje izobraževanje. 
Dilema o tem, ali je določba tretjega odstavka 67. člena še 
ustrezna, se je pojavila že ob pripravah na zakon o osnovni 
šoli, ki je bil sprejet leta 1980. Zato je bil v osnutku zakoi a ta 
člen predložen v variantni obliki. Del razpravljalcev je tedaj 
menil, da učenec, ki nima pozitivne ocene iz tujega jezika, v 
osnovni šoli ne more uspešno obvladati skupne vzgojnoizo- 
brazbene osnove v srednjem usmerjenem izobraževanju. 
Drugi del razpravljalcev pa je menil, da bi sprememba 
veljavne določbe zopet močno dvignila odstotek učencev, ki 
ne končajo osnovne šole, in da zato ni mogoče odstopati od 
že veljavne določbe. 

Končno je bila sprejeta rešitev, da učenec lahko konča 
osnovno šolo brez ocene iz tujega jezika. 

Novi program življenja in dela osnovne šole, ki ga je na 
podlagi določb zakona o osnovni šoli sprejel Strokovni svet 
SRS za vzgojo in izobraževanje leta 1983 in se postopno uvaja 
v posamezne razrede (1.1985/86 od 1.-6. razreda, I. 1986/87 v 
vse razrede od 1. - 8), nudi več možnosti za diferencirano 
vzgojno-izobraževalno delo pri vseh predmetih in tako omo- 
goča, da učenci vsaj v minimalnem obsegu pridobijo znanje 
tudi tujega jezika. Iz poročil Zavoda SRS za šolstvo je raz- 
vidno, da se vsebinski pogoji (učni načrt, učbeniki, metode) 
za pouk tujega jezika izboljšujejo. Učencev, ki zaključijo 
osnovno šolo brez ocene iz tujega jezika, je vedno manj (v šol. 
letu 1984/85 451 ali 1,9% učencev, ki so končali osnovno 
šolo). Število nezadostnih ocen pri tujem jeziku ni bistveno 
večje kot pri ostalih predmetih (v šol. letu 1984/85 je bilo v 5. - 
8. razr. 107.454 učencev, od tega je bilo negativno ocenjenih 
iz slovenskega jezika 2.905 (2,7%), iz matetimatike 5.210 
(4,8%), iz tujega jezika 4.183 (3,8%). Podatek Zavoda SRS za 
šolstvo). Obstoječa zakonska ureditev torej ni več utemeljena. 
Iz letnih poročil Zavoda SRS za šolstvo je mogoče ugotoviti, 
da je pedagoško vodenje osnovnih šol pomanjkljivo. V skladu 
s 138. členom zakona o osnovni šoli je ravnatelj kot pedagoški 
vodja odgovoren za uresničevanje družbenih smotrov in 
nalog osnovne šole. V 139. členu so naloge ravnatelja kot 
pedagoškega vodje tudi točno določene. Vendar se v praksi 
kaže, da je ta vidik ravnateljevega dela v zvezi s pfedagoškim 
vodenjem premalo zaznaven. Eden od razlogov za to je tudi v 
tem, da med pogoji za ravnatelja ni dovolj izpostavljeno dose- 
ganje delovnih rezultatov, ki omogočajo uspešno opravljanje 
nalog pedagoškega vodje. Oceno o delovnih rezultatih kandi- 
data lahko strokovno«utemeljeno in objektivno poda pedago- 
ška služba, ki pa v sedanjem postopku predlaganja kandidata 
ni vključena. 

III. Razlogi za izdajo 

Na podlagi ocene stanja je predlagatelj proučil pobude za 
spremembe in dopolnitve zakona in ocenil, da obstajajo 
razlogi za dopolnitev določbe v zvezi z normativom o številu 
učencev v oddelku (48. člen), kar bi nekaterim šolam omogo- 
čilo bolj smotrno organizacijo dela; 

- spremembo 67. člena, s tem da se črta določba tretjega 
odstavka, da učenci uspešno končaj? osnovno šolo, tudi če 
so negativno ocenjeni iz tujega jezika, kar je bilo večinsko 
stališče ob zaključku javne razprave, predlagatelj pa sodi, da 
izboljšani pogoji vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih 
šolah to spremembo že omogočajo. 

- dopolnitev 135./136. in 137. člena zakona v zvezi s pogoji 
za ravnatelja in s postopkom za njegovo imenovanje, kar bo 
okrepilo pedagoško vodenje na osnovnih šolah. 

Ob tem predlaga še uskladitev višine denarnih kazni v 
primerih kršitve nekaterih najvažnejših določb tega zakona 
(150. in 151. člen). 

IV. Predlagane rešitve 

Dopolnitev 48. člena bi omogočala osnovni šoli, da v prime- 
rih, ko iz organizacijskih in prostorskih razlogov ni smotrno 
že pri 33 učencih deliti razreda na dva oddelka (oziroma ob 
(65 učencih na 3 oddelke), z letnim delovnim načrtom oblikuje 
posamezne oddelke tudi tako, da štejejo največ 35 učencev, 
potem ko je pridobila za tako ureditev soglasje pristojne 
organizacijske enote Zavoda SRS za šolstvo. Zekon bi torej 
omogočil šoli, da se v izjemnih primerih odloči za odstop od 
normativa. Z odpravo tretjega odstavka 67. člena, ki določa, 
da učenci lahko brez ocene iz tujega jezika uspešno končajo 
osnovno šolo, bo tuj jezik v programu osnovne šole postav- 
ljen v enak položaj kot ostali predmeti, ki se ocenjujejo s 5- 
stopenjsko lestvico. To bo izboljšalo možnosti za realizacijo 
vzgojno-izobraževalnih smotrov tujih jezikov in bo delovalo 
stimulativno na večino učencev ter bo onemogočalo špekula- 
tiven odnos učencev do tega predmeta. Seveda pa bi sama 
sprememba zakonske določbe ne mogla dati uspešnih rezul- 
tatov, če ne bo hkrati kvalitativnih sprememb v vzgojno- 
izobraževalnem delu. 

Osnovne šole so organizacijsko in kadrovsko sposobne 
poskrbeti, da bodo učenci z dopolnilnim poukom pridobiti 
ustrezno minimalno znanje, da lahko tako kot pri ostalih 
predmetih, tudi iz tujega jezika opravijo popravni izpit. Vendar 
pa bo predlagana sprememba povzročila, da učenci, ki 
popravnega izpita ne bodo opravili, ne bodo končali osnovne 
šole in se ne bodo mogli vključiti v programe srednjega 
izobraževanja, medtem ko se po veljavni določbi lahko vpi- 
šejo v 1. letnik 29 programov (45,3% veh programov srednjega 
izobraževanja), ki v razpisnih pogojih (razpis za šol. leto 1984/ 
85) ne zahtevajo pozitivne ocene iz tujega jezika po programu 
osnovne šole (v šol. letu 1983/84 je bilo v te programe vključe- 
nih 130 učencev brez pozitivne ocene iz tujega jezika). Spre- 
memba tega člena zakona o osnovni šoli bo kljub temu terjala 
od uporabnikov in izvajalcev v posebnih izobraževalnih skup- 
nostih, da ponovno presodijo ustreznost vpisnih pogojev, ki 
so jih določili v programih za pridobitev izobrazbe v srednjem 
usmerjenem izobraževanju. 

Dopolnitev 136. in 137. člena z dodatnimi pogoji za ravnate- 
lja in z dopolnjenim postopkom za njegovo imenovanje 
pomeni večji poudarek pedagoškemu vodenju šole in zago- 
tavlja tesnejšo povezavo med pristojno pedagoško službo v 
občini in republiki ter neposrednimi izvajalci pedagoškega 
procesa, kar je nujno potrebno za doseganje višje kvalitete 
vzgojno-izobraževalnega dela. 

Predlagatelj je upošteval tudi mnenja in stališča, da bi bilo 
za učinkovito vodenje vzgojno-izobraževalnega procesa 
umestno zagotoviti soglasje pedagoške službe. Zato v varianti 
predlaga dopolnitev 135. člena tako, da se v postopek imeno- 
vanja ravnatelja vključi tudi soglasje Zavoda SRS za šolstvo. 
Dopolnitvi 136. in 137. člena v tem primeru nista potrebni. 

Vključitev mnenja oziroma soglasja pedagoške službe v 
postopek za imenovanje ravnatelja ne predstavlja pomemb- 
nejše obremenitve te službe. 

Zakon o osnovni šoli v 150. in 151. členu določa denarne 
kazni osnovne šole kot delovne organizacije oziroma ravnate- 
lja kot odgovorne osebe v primerih kršitve nekaterih najvaž- 
nejših določb tega zakona in kazni za starše, če otroka ne 
vpišejo pravočasno v o»novno šolo in če ne skrbijo, da redno 
obiskuje šolo. Višina kazni, določena leta 1980, ne ustreza 
sedanjim višinam kazni za prekrške. Predlagatelj predlaga, da 
se višino uskladi z ustreznimi višinami kazni po drugih pred- 
pisih. 

V. Finančni in drugi učinki 

S predlaganim zakonom ne bodo nastale nove finančne 
obveznosti za izvajanje dejavnosti, dopolnitev 48. člena 
pomeni možnost za bolj racionalno organizacijo šol v posa- 
meznih primerih, kar lahko pomeni tudi racionalnejšo porabo 
materialnih sredstev. Predlagani zakon tudi ne bo povzročil 
dodatnih administrativnih opravil niti pri osnovnih šolah niti v 
družbeno-političnih skupnostih. 

Zvečana višina denarnih kazni ne pomeni bistveno poveča- 
nega dotoka v proračun, saj gre zgolj za usklajevanje. 
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OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli 

1. člen 
V zakonu o osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 5/80) se 48. člen 

dopolni tako, da se za prvim odstavkom doda nov drugi 
odstavek, ki se glasi: 

»Izjemoma lahko osnovna šola v soglasju v Zavodom SR 
Slovenije za šolstvo oblikuje posamezni oddelek z največ 35 
učenci.« 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek, 

2. člen 
Tretji odstavek 67. člena se črta. 

3. člen 
136. člen se dopolni tako, da se doda nov tretji odstavek, ki 

se glasi: 
»Preden razpisna komisija določi predlog za imenovanje 

ravnatelja, pridobi mnenje Zavoda SR Slovenije za šolstvo o 
tem, ali so na razpis prijavljeni kandidati pri vzgojnoizobraže- 
valnem delu dosegali delovne rezultate, iz katerih izhaja, da 
bodo lahko uspešno opravljali naloge pedagoškega vodje 
šole. Negativno mnenje je treba obrazložiti.« 

Varianta 
135. člen se dopolni tako, da se glasi: 
»Ravnatelja imenuje svet osnovne šole po javnem razpisu in 

ob soglasju Zavoda SR Slovenije za šolstvo na predlog raz- 
pisne komisije.« 

4.člen 
137. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi: 
»Za ravnatelja je lahko imenovan delavec iz prvega 

odstavka 89. člena zakona, ki izpolnjuje z zakonom določene 
pogoje, ima pedagoško izobrazbo, najmanj 5 let delovnih 
izkušenj ter dosega delovne rezultate, iz katerih izhaja, da bo 
lahko uspešno opravljal naloge pedagoškega vodje šole.« 

Varianta: 
Če se sprejme varianta k 3. členu se 4. člen črta. 

5. člen 
Prvi odstavek 150. člena se spremeni tako, da se številka 

»5.000« nadomesti s »40.000«, števila »20.000« pa s številko 
»150.000«. 

V drugem odstavku se številka »500« nadomesti s številko 
»4.000«, številka »2.000« pa s številko »15.000.« 

6. člen 
V prvem odstavku 151. člena se številka »3.000« nadomesti 

s številko »15.000«. 

7. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SRS. 
Varianta: 
Če se sprejme varianta k 3. členu postane 5. člen 4. člen, 6. 

člen, 5. člen, 7. člen 6. člen. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

i 
Zakon o osnovni šoli je bil sprejet leta 1980 (Uradni list SRS, 

št. 5/80) in je začel veljati 29. marca 1980. Zakon doslej ni bil 
spremenjen. 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne spremi- 
njajo načel, na katerih temelji veljavni zakon: vzgoja In izobra- 
ževanje mladine in odraslih v osnovni šoli je del enotnega 
sistema vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, osnovna šoia 
razvija osebnost in ustvarjalne sposobnosti vsakega posa- 
meznika in pripravlja učence za aktivno vključevanje v samou- 
pravne socialistične odnose ter v prizadevanja za hitrejši 
materialni in kulturni razvoj celotne družbe; obiskovanje 
osnovne šole je obvezno in traja osem let, občina ustanavlja 
osnovne šole in zagotavlja splošne pogoje za njihovo delo ter 
varstvo pravic občanov do osnovnega šolanja; dejavnost 
osnovne šole je posebnega družbenega pomena, podlaga za 
načrtovanje vzgojnoizobraževalnega dela v osnovni šoli je 
program življenja in dela osnovne šole, ki ga sprejme Stro- 
kovni svet SRS za vzgojo in izobraževanje, uporabniki skupaj 
z izvajalci načrtujejo delo in razvoj osnovne šole ter se spora- 
zumevajo o pogojih in načinu svobodne menjave dela v 
skladu z zakonom. 

Spremembe in dopolnitve naj bi prispevale k boljšemu 
uresničevanju temeljnih načel veljavnega zakona v organiza- 
cijskem in vsebinskem pogledu. 

II 
Dopolnitev, predlagana v 1. členu osnutka, bi omogočila 

osnovni šoli, da v primerih, ko iz organizacijskih in prostor- 
skih razlogov ni smotrno že pri 33 učencih deliti razreda na 
dva oddelka (oziroma ob 65 učencih na 3 oddelke), z letnim 
delovnim načrtom oblikuje posamezne oddelke tudi tako, da 
štejejo največ 35 učencev, potem ko je pridobila za tako 
ureditev soglasje pristojne organizacijske enote Zavoda SRS 
za šolstvo. Zakon bi torej omogočil šoli, da se v izjemnih 
primerih odloči za odstop od normativa. 

Sprmemba, predlagana v 2. členu osnutka, da se črta tretji 
odstavek 67. člena zakona, pomeni, da učenci ne bodo mogli 
uspešno končati osnovne šole brez ocene iz tujega jezika. V 
programu osnovne šole bo tuj jezik postavljen v enak položaj 
kot ostali predmeti, ki se ocenjujejo s 5-stopenjsko lestvico, to 
bo izboljšalo možnosti za realizacijo vzgojno-izobraževalnih 
smotrov tujih jezikov. Osnovne šole pa so organizacijsko in 
kadrovsko sposobne poskrbeti, da bodo učenci pridobili 
ustrezno minimalno znanje iz tujega jezika, da bodo lahko, 
tako kot pri ostalih predmetih, tudi iz tujega jezika pozitivno 
ocenjeni. Vendar pa bo predlagana sprerpemba povzročila, 
da učenci, ki ne bodo ob koncu 8. razreda pozitivno ocenjeni 
oziroma ne bodo opravili popravnega izpita iz tujega jezika, 
ne bodo mogli končati osnovne šole, kar spreminja njihove 
možnosti za vključevanje v delo in nadaljnje izobraževanje. 

Dopolnitvi, predlagani v 3. in 4. členu osnutka, se nanašata 
na 136. in 137. člen zakona in določata dodatne pogoje za 
ravnatelja in dopolnjen postopek za njegovo imenovanje, kar 
pomeni večji poudarek pedagoškemu vodenju osnovne šole 
in zagotavlja tesnejšo povezavo med pristojno pedagoško 
službo v občini in republiki ter neposrednimi izvajalci pedago- 
škega procesa, to pa je nujno potrebno za doseganje višje 
kvalitete vzgojno-izobraževalnega dela. 

V varianti pa se predlaga dopolnitev 135. člena, tako da je 
ob imenovanju ravnatelja 'potrebno soglasje Zavoda SRS za 
šolstvo. 

Spremembe, predlagane v 4. in 5. členu osnutka, so uskla- 
ditev višine denarnih kazni, določene v 150. in 151. členu 
zakona za osnovne šole kot delovne organizacije oziroma 
ravnatelja kot odgovorno osebo v primerih kršitve nekaterih 
najvažnejših določb zakona o osnovni šoli in kazni za starše, 
če otroka ne vpišejo pravočasno v osnovno šolo in če ne 
skrbijo, da redno obiskujo šolo. 

III 
Glede na to, da se s predlaganimi spremembami in dopolni- 

tvami ne razširja obseg dejavnosti osnovne šole in da dopolni- 
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te v 48. člena pomeni možnost za bolj racionalno organizacijo 
šol v posameznih primerih in s tem za bolj racionalno porabo 
materialnih sredstev, za izvedbo tega zakona ne bodo 
potrebna dodatna finančna sredstva. Vključitev mnenja peda- 
goške službe v postopek predlaganja kandidata za ravnatelja 
ne predstavlja pomembnejše obremenitve te službe. 

Za izvajanje zakona niso predvideni in ne bodo izdani novi 
izvršilni predpisi. 

DOLOČBE ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI, 
KI SE SPREMINJAJO 

48. člen 
Normative o številu učencev v oddelkih in skupinah dolo- 

čijo uporabniki in izvajalci v izobraževalni skuposti ter pri tem 
upoštevajo, da število učencev v oddelku ne more biti večje 
od 32, v kombiniranem oddelku in v oddelku dvojezične šole 
pa ne večje od 24. Če je z učnim načrtom določeno, da se pri 
posameznem predmetu zaradi varnosti učencev oziroma 
narave vzgojno-izobraževalnega dela oddelek deli v učne 
skupine, število učencev v skupini ne sme biti večje od 20. 

V utemeljenih primerih sme osnovna šola z letnim delovnim 
načrtom oblikovati posamezne oddelke tudi tako, da štejejo 
največ 35 učencev, potem ko je pridobila soglasje pristojne 
organizacijske enote Zavoda SR Slovenije za šolstvo. 

Normative o številu učencev za izvajanje fakultetnih pred- 
metov in razširjenega programa in interesnih dejavnosti sprej- 
mejo uporabniki in izvajalci v občinski izobraževalni skup- 
nosti. 

67. člen 
učenci osmega razreda uspešno končajo osnovno šolo, 

kadar so ocenjeni s pozitivnimi ocenami iz vseh predmetov po 
predmetniku, ki se ocenjujejo. 

Učenci osmega razreda, ki so ob koncu pouka v šolsem letu 
negativno ocenjeni iz enega ali več predmetov, lahko z izpi- 
tom popravijo negativne ocene. 

136. člen 
Razpisno komisijo za imenovanje ravnatelja osnovne šole 

sestavlja enako število predstavnikov osnovne šole, sindikata 
in predstavnikov družbene skupnosti. 

Predstavnike družbene skupnosti imenuje oziroma izvoli na 
predlog Socialistične zveze delovnega ljudstva skupščina 
občine, ki je ustanovitelj osnovne šole. 

Predno razpisna komisija določi predlog za imenovanje 
ravnatelja, pridobi mnenje pristojne organizacijske enote 
Zavoda SR Slovenije za šolstvo o tem, kakšne rezultate so pri 
vzgojno-izobraževalnem delu dosegali posamezni kandidati, 
ki so se prijavili na razpis. 

137. člen 
za ravnatelja je lahko imenovan delavec iz prvega odstavka 

89. člena, ki izpolnjuje pogoje, določene s tem zakonom, ima 
pedagoško izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj v 
vzgojno-izobraževalnem delu ter dosega rezultate, ki mu 
omogočajo uspešno opravljanje nalog pedagoškega vodje 
šole. 

150. člen 
Z denarno kaznijo od 40.000 do 150.000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek osnovna šola: 
- če ne izvaja vzgojnoizobraževalnega dela v obsegu, ki ga 

določa obvezni predmetnik in učni načrt (28., 29. člen); 
- če ne razpiše prostih in neustrezno zasedenih del in 

nalog (drugi odstavek 100. člena); 
- če ne izvaja vzgojnoizobraževalnega dela po šolskem 

koledarju (50. člen); 
- če v nasprotju s tem zakonom odkloni vpis otroka iz 

svojega okoliša (prvi odstavek 76. člen); 
- če za nedoločen čas sprejme delavca iz 89. člena tega 
zakona, ki ne izpolnjuje pogojev, določenih s tem zakonom 
(95.-99. člen); 

- če ne vodi predpisane dokumentacije (148. člen). 
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje odgovorna 

oseba z denarno kaznijo od 4.000 do 15.000 dinarjev. 

151. člen 
Z denarno kaznijo od 15.000 dinarjev ali do 30 dni zapora se 

kaznujejo za prekršek starši: 
- če ne vpišejo v osnovno šolo otroka, ki bo do začetka 

šolskega leta dopolnil šest let in pol (prvi odstavek 73. člena); 
- če ne skrbijo za to, da njihovi otroci redno obsikujejo 
osnovno šolo in organizirano pripravo otrok na vstop v 
osnovno šolo (18. člen). 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o določitvi obveznosti plačevanja 

prispevka za usposabljanje zemljišč za 

družbeno organizirano kmetijsko 

proizvodnjo v letu 1986 s predlogom 

zakona (ESA-895) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 114. seji dne 27. 2. 
1986 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O DOLOČITVI OBVEZ- 
NOSTI PLAČEVANJA PRISPEVKA ZA USPOSABLJANJE ZEM- 
LJIŠČ ZA DRUŽBENO ORGANIZIRANO KMETIJSKO PROIZ- 
VODNJO V LETU 1986 S PREDLOGOM ZAKONA. 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 
člena, 266., 267., 311. in 312. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

S predloženim zakonom se zaradi kasnitve pri sprejemanju 
■samoupravnega sporazuma o temeljih plana Zveze vodnih 
skupnosti Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1990, na 
podlagi družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986 do 
1990, določa program usposabljanja zemljišč za družbeno 
organizirano kmetijsko proizvodnjo in zagotavlja sredstva za 
njegovo izvajanje v letu 1986. 

Ker samoupravni sporazum še ni sklenjen, je treba s premo- 
stitvenim zakonom zagotoviti sredstva za program usposab- 
ljanja zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvod- 
njo v letu 1986. 

Zakon je potrebno obravnavati po skrajšanem postopku, da 

I. USTAVNA PODLAGA 

Ustavna podlaga za določitev obveznosti plačevanja pri- 
spevka za usposabljanje kmetijskih zemljišč za družbeno 
organizirano kmetijsko proizvodnjo je podana: 

- v tretjem odstavku 89. člena ustave SR Slovenije, po 
katerem se sme z zakonom v skladu z ustavo naložiti obvezna 
združitev sredstev in se smejo določiti drugi ukrepi, če je v 
družbenem planu na podlagi skupaj ugotovljenih interesov in 
zastavljenih razvojnih ciljev določeno, da je izvršitev določe- 
nih nalog nujna za družbeno reprodukcijo, pa s sporazumom 
med organizacijami združenega dela ali drugimi samouprav- 
nimi organizacijami in skupnostmi ni bilo mogoče zagotoviti 
sredstev in drugih potrebnih pogojev za njihovo izvršitev, 

- v prvem odstavku 70. člena ustave SR Slovenije, ki 

se pravočasno zagotovi sredstva za usposabljanje zemljišč za 
družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v letu 1986 v 
predvideni višini, ker bi sicer lahko prišlo do velike družbene 
škode, saj posegi, ki so bili začeti v obdobju 1982-1985, ne bi 
mogli biti dokončani, prav tako pa ne bi mogli pridobiti 
predvidenih novih oziroma izboljšati obstoječih kmetijskih 
površin, kar bi prav gotovo vplivalo na znižanje planiranega 
obsega kmetijske proizvodnje in ne bi mogli realizirati temelj- 
nih ciljev družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 
1986 do 1990 na področju proizvodnje hrane. 

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 bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Milan KNEŽEVIĆ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Lojze SENEGAČNIK, namestnik predsednika Republi- 
škega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Bojan TURK, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

določa, da se lahko z zakonom oziroma z odlokom skupščina 
družbenopolitične skupnosti, ki temelji na zakonu, med dru- 
gim predpiše obveznost plačevanja prispevkov samoupravni 
interesni skupnosti, kadar so določene dejavnosti oziroma 
zadeve te skupnosti posebnega družbenega pomena. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

V obdobju od leta 1982 do leta 1985 je veljal zakon o 
zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje zem- 
ljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo, na pod- 
lagi katerega so temeljne in druge organizacije združenega 
dela, delovne skupnosti in delovni ljudje s prispevkom iz 
dohodka zagotavljali sredstva za usposabljanje zemljišč. V 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 

POVZETEK 
S predlaganim zakonom naj bi na podlagi 89. in 70. 

člena ustave SR Slovenije določili obveznost plačevanja 
prispevka za usposabljanje zemljišč v letu 1986 in to iz 
dohodka zavezancev, opredeljenih v 140. c členu zakona o 
kmetijskih zemljiščih, ki ne bi sklenili samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana Zveze vodnih skupnostih Slo- 
venije za obdobje 1986-1990. 

S tem zakonom zagotovljena sredstva, ki naj bi jih bilo 
7.110,000.000 dinarjev, bodo namenjena za izvršitev 1/5 
programa usposabljanja kmetijskih zemljišč za družbeno 
organizirano kmetijsko proizvodnjo, določenega v družbe- 
nem planu SR Slovenije za obdobje 1986-1990 in na tej 

podlagi v samoupravnem sporazumu o temeljih plana 
Zveze vodnih skupnosti Slovenije za obdobje 1986-1990. 

Ker se obremenitve gospodarstva glede na leto 1985 v 
globalu ne smejo povečati, je s predvidenim zakonom 
predviden prispevek iz dohodka temeljnih in drugih orga- 
nizacij združenega dela ter delovnih skupnosti po stopnji 
1,5% od osnove za plačilo davka iz dohodka, za delovne 
ljudi pa v višini 2% od osnove, ki jo določi Skupnost 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja za plačilo pri- 
spevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter od 
osebnih dohodkov pri njih zaposlenih delavcev. 

Zakon ne uvaja nove obveznosti, ker je le ta predpisana 
že v 140. a do 140. f členu zakona o kmetijskih zemljiščih 
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86), temveč določa le 
stopnjo prispevka za zavezance, ki niso sklenili samou- 
pravnega sporazuma o temeljih plana Zveze vodnih skup- 
nosti Slovenije za obdobje 1986-1990 in to dokler ga ne 
sklenejo, vendar najdlje do 31. 12. 1986. 
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tem obdobju je bilo melioriranih 35.150 hektarov, komasira- 
nih 22.735 hektarov, agromelioriranih 15.515 hektarov, ter 
odkupljenih v družbeno lastnino 2.000 hektarov kmetijskih 
zemljišč. 

Nekateri od navedenih posegov pa v obdobju 1982-1985 
niso bili končani na vseh začetih površinah, zato je nujno 
zagotoviti sredstva za njihovo dokončanje ter za usposobitev 
drugih zemljišč za družbenoorganizirano kmetijsko proizvod- 
njo. Dela na usposabljanju zemljišč ne smejo zastati, ker bi se 
s tem delala velika družbena škoda, saj bi se posegi dražili, že 
začeti in nedokončani posegi pa ne bi dajali pričakovanih 
efektov. 

V družbenem planu SR Slovenije za obdobje od leta 1986 
do leta 1990 je v razdelku 4. 1. 9. Kmetijstvo in živilska 
industrija predvideno v obdobju od leta 1986 do leta 1990 
osuševanje na 27.000 hektarih, namakanje na 8.000 hektarih, 
agromelioracije na 60.000 hektarih, nakup v družbeno last- 
nino 5.000 hektarov kmetijskih zemljišč, komasacije na okoli 
60.000 hektarih ter sofinansiranje usposabljanje zemljišč v 
drugih republikah in avtonomnih pokrajinah v višini 2.000 mio 
din po cenah izileta 1984. Prav tako je v razdelku 4.2.3. Vodno 
gospodarstvo predvideno izvajanje vodno gospodarskih del 
tako, da bo zagotovljeno izvajanje vseh melioracij na 
področju kmetijstva, opredeljen s skupnim programom uspo- 
sabljanja kmetijskih zemljišč za družbeno organizirano kme- 
tijsko proizvodnjo. 

V razdelku 5.16. družbenega plana SR Slovenije za srednje- 
ročno obdobje 1986-1990 pa je med nujne potrebe družbene 
reprodukcije, od katerih je odvisno uresničevanje temeljnih 
ciljev tega družbenega plana, uvrščeno tudi zagotavljanje 
osnovnih prehrambenih proizvodov, za kar pa je predpogoj 
usposobitev zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko 
proizvodnjo. 

V zvezi s temi planskimi opredelitvami je v določbah zakona 
o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79,11/81 in 1/86) 
v členih od 140. a do 140. f za obdobje 1986-1990 določen 
način zagotavljanja sredstev za usposabljanje zemljišč za 
družbenoorganizirano kmetijsko proizvodnjo. 

V 140. b členu je določeno, da člani območnih vodnih 
skupnosti s samoupravnim sporazumom o temeljih plana 
Zveze vodnih skupnosti Slovenije za obdobje od leta 1986 do 
leta 1990 sprejmejo skupen program usposabljanja zemljišč 
za družbeno-organiziranO kmetijsko proizvodnjo. V 140. c 
členu je doiočeno, da-se sredstva za izvajanje tega programa 
zagotavljajo s prispevkom iz dohodka temeljnih in drugih 
organizacij združenega dela, delovnih skupnosti in delovnih 
ljudi, da se ta prispevek plačuje Zvezi vodnih skupnosti Slove- 
nije, ki letno poroča Skupščini SR Slovenije o izvedbi pro- 
grama usposabljanja zemljišč. 

V 140. f členu zakona o kmetijskih zemljiščih je dan 
članom območnih vodnih skupnosti 30-dnevni rok po uvelja- 

vitvi zakona, to je do vključno 23. 2. 1986, da začnejo posto- 
pek za sklenitev in sklenejo samoupravni sporazum o temeljih 
plana Zveze vodnih skupnosti Slovenije, v katerem naj opre- 
delijo tudi program uposabljanja zemljišč za družbeno orga- 
nizirano kmetijsko proizvodnjo in določijo stopnjo prispevka 
iz dohodka. 

V 119. a in 119. b členu zakona o kmetijskih zemljiščih 
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86) je določeno, da so na 
področju usposabljanja zemljišč posebnega družbenega 
pomena kmetijske melioracije ter z njimi neposredno pove- 

dane prostorsko ureditvene operacije za usposobitev zemljišč 
za družbenoorganizirano kmetijsko proizvodnjo, ter da se za 
izvajanje teh nalog zagotavljajo potrebna sredstva na podlagi 
srednjeročnega plana Slovenije. 

Ker so bile te določbe že v osnutku zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih, ki ga je Skupš- 
čina SR Slovenije sprejela julija 1985, je Zveza vodnih skupno- 
sti Slovenije že v oktobru 1985 pripravila predlog samouprav- 
nega sporazuma o temeljih plana za obdobje 1986-1990 in ga 
sprejela na skupščini 6. 11. 1985. 

Podrobnejši program usposabljanja kmetijskih zemljišč, ki 
je na podlagi družbenega plana SR Slovenije za oddobje od 
leta 1986 do leta 1990 opredeljena v predlogu samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana Zveze vodnih skupnosti Slovenije 
za obdobje od leta 1986 do leta 1990, je naslednji: 

OVS Program melioracij v ha 1986-1990 
Skupaj I. prior. I. prior. 

I. Osuševanje 
SR Slovenija 
Mura 
Drava 
Savinja-Sotla 
Dolenjska 
Lj.-Sava 
Gorenjska 
Soča 
Primorska 
II. Namakanje 
SR Slovenija 
Mura 
Drava 
Savinja-Sotla 
Dolenjska 
Gorenjska 
Soča 
Primorska 

41.673 
8.550 

10.120 
4.268 
4.438 
7.288 

845 
3.023 
3.341 

14.391 
2.520 
1.470 

906 
2.395 

5.650 
1.450 

27.060 
4.992 
6.105 
3.253 
2.196 
4.085 

665 
2.023 
2.741 

12.091 
1.620 
1.4/0 

995 

5.650 
1.450 

14.613 
3.558 
4.015 
1.015 
2.142 
3.203 

180 

400 

2.300 
900 

1.400 

+ bo Izvajano do obsega 8000 ha 

OVS Skupaj Hriboviti predeli Nižinski predeli Nasadi 
1986-1990 1986-2000 1986-1990 1986-2000 1986-1990 1986-2000 1986-1990 

III. Agromelioracije * 
SR Slovenija 46.831 52.269 25.325 50.887 17.761 8.672 3.745 
Mura 5.250 - - 8.510 5.250 
Drava 5.317 5.844 2.561 15.110 997 3.881 1.759 
Savinja-Sotla 7.145 7.123 4.709 8.207 2.136 300 300 
Dolenjska 6.654 5.989 2.452 6.080 2.848 3.489 1 354 
Lj.-Sava 7.801 8.229 4.501 5.880 3.300 
Gorenjska 3.345 6.969 2.467 1.178 878 
Soča ' 5.660 12.510 5.660 - 
Primorska 5.659 6.605 2.975 5.922 2.352 1.002 332 
IV. Komasacije 
SR Slovenija 57.919 
Mura 21.808 
Drava 10.054 
Savinja-Sotla 4.681 
Dolenjska 7.325 
Lj.-Sava 8.210 
Gorenjska 1.555 
Soča 2.340 
Primorska 1.946 
V. Nakup zemljišč v SR Sloveniji 5000 
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V predlogu samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
Zveze vodnih skupnosti Slovenije je za uresničitev prej nave- 
denega programa usposabljanja zemljišč za kmetijsko proiz- 
vodnjo predviden prispevek iz dohodka temeljnih in drugih 
organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v višini 2% 
od osnove za obračun davka iz dohodka, kar naj bi bilo 
ekvivalent za 0,05% povečano obveznost od osnove, ki je 
veljala v obdobju 1982-1985. Ta samoupravni sporazum je bil 
poslan v sprejemanje območnim vodnim skupnostim 15. 11. 
1985. 

Ob pripravi resolucije o politiki uresničevanja družbenega ♦ 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1986 pa je 
bilo v SR Sloveniji zavzeto stališče, da se zaradi nujnosti 
razbremenitve gospodarstva prispevne stopnje za leto 1986 v 
načelu ne bi povečale. Tako je bilo za usposabljanje zemljišč 
za leto 1986 določena enaka stopnja prispevka kot v letu 1985. 
Ta odločitev je vsebovana v dokumentacijski osnovi k pred- 
logu resolucije za leto 1986, in sicer, da se za usposabljanje 
zemljišč za kmetijsko proizvodnjo v letu 1986 nameni 7.110 
mio dinarjev, kar ustreza 1,5% od davčne osnove in ne 2% kot 
je to predvideno v samoupravnem sporazumu o temeljih 
plana Zveze vodnih skupnosti Slovenije in na podlagi česar je 
izdelan program usposabljanja zemljišč za kmetijsko proiz- 
vodnjo v obdobju 1986-1990, ki je vsebovan v družbenem 
planu SR Slovenije za obdobje 1986-1990 ter program za leto 
1986, ki je pravzaprav 1/5 srednjeročnega programa urejanja 
zemljišč. 

Iz navedenega pa izhaja, da bo po stopnji 1,5% od davčne 
osnove za realizacijo planskih ciljev na področju usposablja- 
nja zemljišč v letu 1986 zagotovljeno le 78% od potrebnih 
sredstev, kar pa pomeni, da program usposabljanja zemljišč 
ne bo mogel biti v celoti realiziran. 

Predlog tega samoupravnega sporazuma je bil objavljen v 
Gospodarskem vestniku dne 21.11. 1985. Zveza vodnih skup- 
nosti Slovenije je navedeni sporazum poslala v sprejemanje 
območnim vodnim skupnostim 15. 11. 1985. Po podatkih, ki 
smo jih prejeli od območnih vodnih skupnosti, so le-te poslale 
navedeni sporazum svojim članom, in sicer: 
- OVS Mura 3.1.1986 - 365 izvodov; 
- OVS Drava 18.12.1985 - 892 izvodov; 
- OVS Savinja-Sotla 15.12.1985 - 600 izvodov; 
- OVS Ljubljanica-Sava 3.12.1985 - 1.610 izvodov; 
- OVS Gorenjska 12.12.1985 - 550 izvodov; 
- OVS Dolenjska 11.2.1986 - 400 izvodov; 
- OVS Soča 23.12.1985 - 300 izvodov; 
- OVS Primorska 20.1.1986 - 397 izvodov; 

Iz števila poslanih izvodov izhaja, da bi moralo obravnavani 
samoupravni sporazum skleniti 5.114 članov območnih vod- 
nih skupnosti, do 25. 2.1986 pa je na Zvezo vodnih skupnosti 
Slovenije prišlo 434 podpisanih izjav, od tega sta dve proti 
sklenitvi dela samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
Zveze vodnih skupnosti Slovenije za obdobje 1986-1990, ki 
se nanaša na usposabljanje zemljišč za družbeno organizi- 
rano kmetijsko proizvodnjo. Zato je strokovna služba Odbora 
za melioracije pri Zvezi vodnih skupnosti Slovenije poslala 
vsem predsednikom izvršnih svetov skupščin občin in 

ponovno vsem območnim vodnim skupnostim apel, da naj v 
okviru svojih pristojnosti poskrbijo za čim hitrejše sklepanje 
samoupravnega sporazuma. 

Ker poteka sklepanje navedenega samoupravnega spora- 
zuma zelo počasi, se utemeljeno pričakuje, da samoupravni 
sporazum, tudi če bo zanj glasovala večina članov območnih 
vodnih skupnosti, še nekaj časa ne bo sklenjen, zanesljivo pa 
ga ne bodo sklenili vsi zavezanci za plačilo prispevka. V 
zakonu o kmetijskih zemljiščih pa je rok za sklenitev predvi- 
den do 23. 2. 1986 (30 dni po uveljavitvi zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih, ki je začel 
veljati 25. 1. 1986). 

Ker samoupravni sporazum o temeljih plana Zveze vodnih 
skupnosti Slovenije za obdobje 1986-1990 ni bil sklenjen v 
roku in ker tudi ni pričakovati, da ga bodo sklenili vsi zave- 
zanci, gre pa za izvajanje nujnih potreb družbene reproduk- 
cije, od katerih je odvisno uresničevanje temeljnih ciljev druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 
1990, je treba za leto 1986 z zakonom določiti obveznost 
plačevanja prispevka za usposabljanje zemljišč za družbeno 
organizirano kmetijsko proizvodnjo za tiste zavezance, ki ne 
bodo sklenili navedenega samoupravnega sporazuma. 

Kasni pa tudi sklepanje samoupravnih sporazumov o teme- 
ljih planov drugih samoupravnih interesnih skupnosti, finan- 
ciranje njihovih programov pa je s posebnimi zakoni zagotov- 
ljeno do 30. 6. 1986. Zato ocenjujemo, da bodo v večini 
organizacij združenega dela in delovnih skupnostih odločali o 
sprejemu samoupravnega sporazuma o temeljih plana Zveze 
vodnih skupnosti Slovenije istočasno z drugimi sporazumi o 
temeljih planov. Zato je potrebno s predloženim zakonom 
predpisati stopnjo prispevka za usposabljanje zemljišč vsem 
zavezancem za plačilo tega prispevka, ki ne bi sklenili samou- 
pravnega sporazuma o temeljih plana Zveze vodnih skupnosti 
Slovenije za to srednjeročno obdobje, vendar najdlje do 31. 
12.1986, in na ta način izenačiti pogoje za izvajanje programa 
usposabljanja zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko 
proizvodnjo s pogoji za izvajanje programov drugih samou- 
pravnih interesnih skupnosti. 

V letu 1986 je po finančnem načrtu Odbora za melioracije 
pri Zvezi vodnih Skupnosti Slovenije predvideno osuševanje 
na 5.400 ha, namakanje na 1.600 ha, agromelioracije na 
12.000 ha, komasacije na 12.000 ha in odkup v družbeno 
lastnino 1.000 ha zemljišč. Za te posege bo potrebno v letu 
1986 zagotoviti po predvidenih cenah v letu 1986 
10.300.000.000 dinarjev in to 9.300 mio dinarjev za urejanje 
zemljišč v SR Sloveniji in 1.000 mio dinarjev za urejanje 
zemljišč v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah. Od 
tega bi s predloženirti zakonom zagotovili cca 7.110.000.000 
dinarjev, drugo so sredstva odškodnin zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskih zemljišč in vračilo premostitvenih 
sredstev Območne vodne skupnosti Soča, po oceni pa 
manjka še cca 2.000 mio din za realizacijo planiranega pro- 
grama usposabljanja zemljišč. 

Program usposabljanja zemljišč za leto 1986 je 1/5 srednje- 
ročnega programa in se bo izvajal predvidoma na naslednjih 
območjih: 

OVS, občina, 
investitor, uredit, območje 

Hidromelioracije Agromelioracije 
v hektarih 

Komasacije 
osuševanje namakanje skupaj hriboviti nižinski trajni nasadi 

predeli predeli 
1 2 3 (4+5+6) 

SR Slovenija 
Mura 
Drava 
Savinja-Sotla 
Dolenjska 
Ljubljana-Sava 
Gorenjska 
Soča 
Primorska 

10.241 
2.390 
1.935 

915 
631 

1.908 
154 
951 

1.357 

1.002 

310 
492 
200 

12.293,5 
209 

1.701,3 
946 

2.910 
2.844 

730 
1.608 
1.345,2 

5.928 

827 
274 

1.101 
1.154 

624 
1.278 

670 

4.916,9 
150 
399 
472 

1.540 
1.670 

90 

595,9 

1.448,6 
59 

475,3 
200 
269 

20 
16 

330 
79,3 

11.279 
2.790 
1.414 

790 
2.171 
2.072 

180 
705 

1.157 
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Posegi po posameznih območjih so predvideni le okvirno. 
Dejansko izvajanje posegov po območjih je odvisno od roka 
predložitve popolnega projekta za predvideni poseg. Zato se 
bodo posegi izvajali na tistih območjih, za katera bodo pro- 
jekti prej pripravljeni, za velik del predvidenih posegov so 
projekti že pripravljeni, izvajali pa se bodo le do obsega 
sredstev za leto 1986. 

III. VPRAŠANJA, KI NAJ SE UREDIJO 
Z ZAKONOM IN POGLAVITNE REŠITVE 

Z zakonom naj bi uvedli obveznost plačevanja prispevka ža 
usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko 
proizvodnjo iz dohodka za vse zavezance, ki jih določa 140.c 
člen zakona o kmetijskih zemljiščih, ki ne bi sklenili samou- 
pravnega sporazuma o temeljih plana Zveze vodnih skupnosti 
Slovenije za obdobje 1986-1990, in sicer po stopnji: 
- 1,5% pri temeljnih in drugih organizacijah združenega 

dela in pri delovnih skupnostih od osnove, določene v 140. 
členu zakona o kmetijskih zemljiščih; 

- 2% pri delovnih ljudeh, ki samostojno z osebnim delom 
opravljajo dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina obča- 
nov, in pri delovnih ljudeh, ki z osebnim delom samostojno 
opravljajo poklicno dejavnost, od osnove, ki jo določi Skup- 
nost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Slove- 
niji za plačevanje prjspevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, ter od osebnih dohodkov pri njih zaposlenih 
delavcev. 

Ta prispevek bi zavezanci - temeljne in druge organizacije 
združenega dela in delovne skupnosti - zaradi racionalnejše 
uporabe sredstev in zaradi dosedanjih izkušenj plačevali ob 
periodičnih in ob zaključnem računu in ga nakazovali Zvezi 
vodnih skupnosti Slovenije. Obveznost po tem zakonu bi 
veljala za zavezance, ki ne bi sklenili samoupravnega spora- 
zuma p temeljih plana Zveze vodnih skupnosti Slovenije za 
obdobje 1986-1990, vendar najdlje do 31. 12. 1986. 

Sredstva bi bila namenjena za uresničevanje temeljnih 
ciljev družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 
v letu 1986 na področju kmetijstva in sicer za: osuševanje. 
5.400 ha, namakanje 1.600 ha, agromelioracije 12.000 ha, 
komasacije 12.000 ha in nakup 1.000 ha kmetijskih zemljišč v 
družbeno lastnino ter za usposabljanje zemljišč v drugih 
republikah in avtonomnih pokrajinah, vendar le do višine 
zagotovljenih sredstev. Podrobnejši nameni uporabe sredstev 
bi bili enaki kot so opredeljeni v predlogu samoupravnega 

sporazuma o temeljih plana Zveze vodnih skupnosti Slovenije 
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 ih v letnem programu 
usposabljanja zemljišč, ki ga sprejme Odbor za melioracije pri 
Zvezi vodne skupnosti Slovenije. 

IV. OCENA POSLEDIC PREDLAGANEGA 
ZAKONA 

S predvidenim zakonom se organizacijam združenega dela, 
delovnim skupnostim in delovnim ljudem ne nalagajo nove 
obveznosti, saj jim je obveznost zagotavljanja sredstev za 
usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko 
proizvodnjo naložena že z zakonom o kmetijskih zemljiščih. 
Gre le za to, da se zaradi kasnitve pri sprejemanju samouprav- 
nega sporazuma o temeljih plana Zveze vodnih skupnosti 
Slovenije za obdobje od leta 1986-1990, z zakonom na pod- 
lagi družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 
določi program usposabljanja zemljišč in zagotovijo sredstva 
za njegovo izvajanje v letu 1986. 

V letu 1986 bo potrebno za usposabljanje zemljišč na pod- 
lagi tega zakona zagotoviti po cenah iz leta 1986 7.110 mio 
din, to pa pomeni, da morajo zavezanci.plačevati prispevek po 
predpisani stopnji, ki pomeni ekvivalent obveznosti iz 
dohodka, ki so jo zavezanci plačevali za te namene v obdobju 
1982-1985. 

Z uveljavitvijo zakona ne bodo nastale nove naloge za 
organe družbeno političnih skupnosti in ne za organizacije ter 
druge samoupravne organizacije in skupnosti, saj gre za 
nadaljevanje usposabljanja zemljišč za družbeno organizi- 
rano kmetijsko proizvodnjo, ki je uspešno potekalo že v 
obdobju 1982-1985. 

Če ta zakon ne bi bil sprejet, bi morale območne vodne 
skupnosti in njihova zveza spremeniti tudi svoje plane ureja- 
nja osnovne odvodnje, saj so le-ti prilagojeni usposabljanju 
zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo. 

Ce ta zakon ne bi bil sprejet in če ne bi bila zagotovljena 
sredstva za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano 
kmetijsko proizvodnjo v letu 1986 v predvideni višini, bi to 
pomenilo veliko družbeno škodo, saj posegi, ki so bili začeti v 
obdobju 1982—1985, ne bi mogli biti dokončani, prav tako pa 
ne bi mogli pridobiti predvidenih novih oziroma izboljšati 
obstoječih kmetijskih površin, kar bi prav gotovo vplivalo na 
znižanje planiranega obsega kmetijske proizvodnje, to pa 
pomeni, da ne bi mogli realizirati temeljnih ciljev družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 na področju proiz- 
vodnje hrane. 

PREDLOG ZAKONA 

o določitvi obveznosti plačevanja prispevka za 

usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano 

kmetijsko proizvodnjo v letu 1986 

1. člen 
Za zagotovitev nemotenega uresničevanja temeljnih ciljev 

družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do 
1990 v letu 1986 na področju usposabljanja zemljišč za druž- 
beno organizirano kmetijsko proizvodnjo, in sicer za meliora- 
cije 5.400 ha kmetijskih zemljišč, komasacije na 12.000 ha 
kmetijskih zemljišč, agromelioracije na 12.000 ha kmetijskih 
zemljišč, namakanje 1.600 ha kmetijskih zemljišč in nakup v 
družbeno lastnino 1.000 ha kmetijskih zemljišč, se s tem 
zakonom določa obveznost plačevanja prispevka za usposab- 
ljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvod- 
njo v letu 1986. 

2. člen 
Prispevek po tem zakonu plačujejo zavezanci iz 140. c člena 

zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79,11/81 
in 1/86), ki niso sklenili samoupravnega sporazuma o temeljih 

plana Zveze vodnih skupnosti Slovenije od leta 1986 do leta 
1990, in sicer: 

- temeljne in druge organizacije združenega dela in 
delovne skupnosti iz dohodka po stopnji 1,5% od osnove, 
določene v 140. č členu zakona o kmetijskih zemljiščih; 

- delovni ljudje, ki samostojno z osebnim delom opravljajo 
dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov, in 
delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno opravljajo 
poklicno dejavnost, iz dohodka po stopnji 2% od osnove, ki jo 
določi Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 
SR Sloveniji za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje, ter od osebnih dohodkov pri njih zaposlenih 
delavcev. 

Obveznost plačevanja prispevka po tem zakonu velja za 
zavezance dokler ne sklenejo samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana Zveze vodnih skupnosti Slovenije za obdobje 
od leta 1986 do leta 1990, vendar najdlje do 31. 12. 1986. 
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3. člen 
Prispevek iz 1. alinee prvega odstavka prejšnjega člena se 

obrčaunava in plačuje ob periodičnih obračunih v letu 1986, 
bokončni obračun in plačilo prispevka pa se izvrši z zaključ- 

nim računom za leto 1986. 
4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

Na podlagi tretjega odstavka 89. člena in prvega odstavka 
70. člena ustave SR Slovenije se s predloženim zakonom za 
vse zavezance za plačilo prispevka za usposabljanje zemljišč 
za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo, določene v 
140. c členu zakona o kmetijskih zemljiščih, določa obveznost 
plačevanja prispevka iz dohodka po stopnji: 

— 1,5% za temeljne in druge organizacije združenega dela 
in delovne skupnosti od osnove, določene v 140. <5 členu 
zakona o kmetijskih zemljiščih; 

- 2% za delovne ljudi od osnove, ki jo določi Skupnost 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji za 
plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarova- 
nje ter od osebnega dohodka pri njih zaposlenih delavcev. 

Sredstva, zbrana na podlagi tega zakona, so namenjena 
izvajanju temeljnih ciljev družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje od leta 1986 do leta 1990 v letu 1986 na področju 
usposabljanja zemljišč za kmetijsko proizvodnjo in sicer za: 
-osuševanje 5.400 ha 
-namakanje 1.600 ha 
-agromelioracije 12.000 ha 

-komasacije 12.000 ha 
- nakup kmetijskih zemljišč v družbeno lastnino 1.000 ha 

Podrobnejši nameni uporabe sredstev so navedeni v pro- 
gramu usposabljanja zemljišč, ki je sestavni del predloga 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana Zveze vodnih 
skupnosti Slovenije za obdobje 1986-1990 in v letnem pro- 
gramu za leto 1986. Zaradi racionalnejšega zbiranja in upo- 
rabe sredstev, zbranih po tem zakonu in zaradi dosedanjih 
izkušenj naj bi se sredstva Obračunavala in plačevala ob 
periodičnih in zaključnem računu. Na podlagi tega zakona bi 
se predvidoma zagotovilo 7.110 mio dinarjev. 

To ni nova obveznost za zavezance, saj jo je uvedel že 
zakon o kmetijskih zemljiščih, ta zakon pa določa le višino 
obveznosti za leto 1986. Ta višina je ekvivalentna višini obvez- 
nosti iz dohodka, kolikor so v obdobju 1982-1985 za te 
namene plačevali zavezanci. 

Z uveljavitvijo zakona ne bodo nastale nove naloge za 
družbene subjekte, saj gre za nadaljevanje usposabljanja 
zemljišč za družbenoorganizirano kmetijsko proizvodnjo, ki je 
uspešno potekalo že v obdobju od leta 1982 do leta 1985. 
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