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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
28. maja 1986 

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopo- 
litičnega zbora so sklicane za sredo, 28. maja 1986. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor bodo izvolili predsednike, podpredsednike in člane 
delovnih teles Skupščine SR Slovenije ter obravnavali 
predlog periodičnega delovnega načrta zborov Skupščine 
SR Slovenije za II. in III. trimesečje 1986. 

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala 
tudi: 

- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku 
usklajevanja nekaterih aktov v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije; 

- predlog družbenega dogovora o organiziranju in finan- 
ciranju XIV. svetovnih univerzitetnih poletnih iger leta 1987 v 
Zagrebu; 

- zahtevo za izdajo soglasja za prijavo kandidature za 
organizacijo I. svetovnega para-ski prvenstva Jugoslavije 
1987. leta; 

- pobudo za sklenitev dogovora o skupnih temeljih finan- 
ciranja splošnih družbenih in skupnih potreb s predlogom 
dogovora; 
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- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti železniškeaa 
prometa; 

- predlog ža izdajo zakona o varnosti v urejenih kopa- 
liščih; 

- osnutek zakona o zaključnem računu o izvršitvi prora- 
čuna Socialistične republike Slovenije za leto 1985. 

Zbor združenega dela bo obravnaval še: 
osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju osebnih 
dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslujejo z 
izgubo; 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varstvu pri delu. 

Zbor občin bo obravnaval še: 
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

osebnem imenu; 
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

matičnih knjigah. 
Zbor združenega dela in Zbor občin bosta izvolila tudi 

predsednike, podpredsednike in člane delovnih teles 
zborov. 

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

SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
7. maja 1986 

Na svojih prvih sejah so zbori Skupščine SR Slovenije 
izvolili predsednike in podpredsednike zborov ter Imeno- 
vali sekretarje zborov. 

V Zboru združenega dela je bil za predsednika izvoljen 
Valentin Dvojmoč, za podpredsednika Franc Jelen, za sekre- 
tarko zbora pa je bila imenovana Ana Repanšek. 

V zboru občin je bil za predsednika izvoljen Vlado Beznik, 
za podpredsednika Miro Steržaj, za sekretarja zbora pa je bil 
imenovan Viljem Veršaj. 

V družbenopolitičnem zboru je bila za predsednico izvo- 
ljena Valerija Škerbec, za podpredsednika Jože Stegne, za 
sekretarko zbora pa je bila imenovana Tina Bitenc-Pengov. 

Zbori so izvolili tudi predsednika, podpredsednika in člane 
Komisije Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve. 

Za predsednika komisije je bil izvoljen Ivan 'Godec, za 
podpredsednico Ivanka Sulgaj, za člane pa Tone Anderlič, 
Heiga Brodnik, Alojz Jožef, Slavko Osredkar, Rudi Petan, 
Jadran Pišot, Emil Štern, Tomaž Tušar, Maks Vrečko in 
Mihael Žilavec. 

Na skupnem zasedanju Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega zbora so zbori izvolili predsed- 
nika in podpredsednika Skupščine SR Slovenije ter imeno- 
vali generalnega sekretarja Skupčine SR Slovenije in nje- 
govo namestnico. Za predsednika Skupščine SR Slovenije je 
bil izvoljen Miran Potrč, za podpredsednika Skupščine SR 
Slovenije pa sta bila izvoljena Marija Zupančič-Vičar in Jože 
Knez; za generalnega sekretarja je bil imenovan Marko Her- 
man, za namestnico generalnega sekretarja pa Erika Vr- 
hunec. 

Na prvi skupni seji vseh zborov Skupščine SR Slovenije so 
razglasili izvolitev Predsedstva Socialistične republike Slove- 
nije in objavili njegovo sestavo: 

predsednik France Popit 
člani: Alojz Briški, Ivo Fabinc, Majda Gaspari, Boris 

Majer, Andrej Marine in Janez Stanovnik 
člana po položaju sta: Milan Kučan in Franc Šetinc 
Na prvi skupni seji vseh zborov Skupščine SR Slovenije so 

izvolili tudi delegate za Zbor republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije: izvoljeni so bili: Silva-Bauman Čenčič, 
Stanko Debeljak, Janez Drnovšek, Tone Ferenc, Franc Ger- 
bec, Jože Globačnlk, Jernej Jan, Franjo Križmančič, Miran 
Mejak, Martin Mlinar, Jože Sintič in Ivan Zelenšek. 

Delegati vseh treh zborov so v nadaljevanju skupnega 
zasedanja za predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije izvolili Dušana Šinigoja, za podpredsednika Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije Janeza Bohoriča in 
Borisa Frleca, za člane Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije pa so bili izvoljeni: Judita Arko-Rakovec, Tomaž Ertl, 
Milan Jelene, Vladimir Kavčič, Alojz Klemenčič, Milan Kne- 
žević, Stane Kotnik, Pavel Kune, Janko Kušar, Dlnko 
Leskovšek, Bogomila Mitič, Franci Pivec, Miha Rfbarič, Mili- 
voj Samar, Cvetka Selšek, Uroš Slavinec, Jože Strle, Rudi 
Šepič, Marjan Šiftar, Peter Toš, Erik Vrenko, Tomaž Vuga in 
Janez Zaje. 

Izmed članov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije so 
bili imenovani: 

Tomaž Ertl za republiškega sekretarja za notranje zadeve 
Milan Jelene za predsednika Republiškega komiteja za pro- 
met in zveze 

Vladimir Kavčič za predsednika Republiškega komiteja za 
kulturo 

Alojz Klemenčič za predsednika Republiškega komiteja za 
tržišče in splošne gospodarske zadeve 

Milan Kneževič za predsednika Republiškega komiteja za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Stane Kotnik za predsednika Republiškega komiteja za 
borce in vojaške invalide 

Pavel Kune za predsednika Republiškega komiteja" za 
energetiko 

Janko Kušar za republiškega sekretarja za ljudsko 
obrambo 

Dinko Leskovšek za predsednika Republiškega komiteja 
za zdravstvo in socialno varstvo 

Bogomila Mitič za predsednico Republiškega komiteja za 
turizem in gostinstvo 

POPRAVEK 

V Poročevalcu štev. 12. - 22. 4. 1986 je na prvi in 29. 
strani prišlo do napake v naslovu kjer manjka beseda 
varnosti in se naslova pravilno glasita: 
OSNUTEK ZAKONA 

o sprmembah in dopolnitvah zakona o ureditvi določe- 
nih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa 
(ESA-760). 

Bralcem se za napako opravičujemo. 

POPRAVEK 

V Poročevalcu štev 13 - 5. 5. 1986 je na drugi strani v 
okvirju pod naslovom zaradi napake v tiskarni izpadlo ime 
Metke Oderlap in so predstavniki pri delu skupščinskih 
delovnih teles ob obravnavi PREDLOGA ZA IZDAJO 

ZAKONA O UKREPIH ZA POSPEŠEVANJE PROIZVODNJE 
HRANE IN ZAGOTAVLJANJA OSNOVNE PRESKRBE TER 
O SAMOUPRAVNI INTERESNI ORGANIZIRANOSTI NA 
TEH PODROČJIH S TEZAMI 

naslednji: 
- Alojz KLEMENČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 

Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske 
zadeve, 

- Milan KNEŽEVIČ, član,Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano, 

- Metka ODERLAP, namestnica predsednika Republi- 
škega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve, 
- Lojze SENEGAČNIK, namestnik predsednika Republi- 

škega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Za napako se bralcem opravičujemo. 
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Franci Pivec za predsednika Republiškega komiteja za 
vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo 

Miha Ribarič za predsednika Republiškega komiteja za 
zakonodajo 

Milivoj Samar, za predsednika Republiškega komiteja za 
družbeno planiranje 

Cvetka Selšek za predsednico Republiškega komiteja za 
mednarodno sodelovanje 

Uroš Slavinec za predsednika Republškega komiteja za 
industrijo in gradbeništvo 

Jože Strle za predsednika Republiškega komiteja za 
drobno gospodarstvo 

Rudi Šepič za republiškega sekretarja za finance 
Marjan Šiftar za predsednika Republiškega komiteja za 

informiranje 
Peter Toš za predsednika Republiškega komiteja za delo 
Erik Vrenko za predsednika Republiškega komiteja za razi- 

skovalno dejavnost in tehnologijo 
Tomaž Vuga za predsednika Republiškega komiteja za 

varstvo okolja in urejanje prostora 
Janez Zaje za republiškega sekretarja za pravosodje in 

upravo. 
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 

zbor so na sejah izvolili tudi predsednika, podpredsednika in 
člane Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije; 
za predsednika je bil izvoljen Tone Jerovšek, za podpred- 
sednika Marjan Kotar, za člane pa: Marjana Koren, Peter 
Marinkovič, Marjan Markovič, Miran Ocepek, dr. Bogomir 
Sajovic, Dušan Semoiič, Ivko Spetič; izmed znanstvenih, 
strokovnih in javnih delavcev s področja pravnih znanosti so 
bili v komisijo imenovani: dr. Franc Arhar, dr. Marko llešič, 

j Tit Stanovnik in Ivan Žužek. 
, Vsi trije zbori so na sejah sprejeli tudi sklepa o ustanovitvi, 

nalogah in sestavi dveh skupin delegatov vseh zborov in 
f hkrati izvolili: 
i - predsednika, podpredsednika in člane skupine delega- 

tov vseh zborov za spremljanje uresničevanja planskih aktov; 
za predsednika je bil izvoljen Valentin Dvojmoč, za podpred- 

; sednika Jože Korinšek, za člane pa Silva Bauman-Cenčič, 
! Janez Bratkovič, Željko Cigler, Mitja Jenko, Štefan Kadoič, 

Janez Kocijančič, Jože Krašovec, Franjo Krlžmančlč, Jože 
Marolt, Igor Požar, Živko Pregl, Darinka Smrke in Jože 
Turnšek; 

- predsednika, podpredsednika in člane skupine delega- 
( tov vseh zborov za proučevanje aktov iz pristojnosti zborov 

Skupščine SFR Jugoslavije; za predsednika je bil izvoljen 
Jože Knez, za podpredsednika Martin Mlinar, za člane pa: 
Andrej Božič, Janez Drnovšek, Franc Gerbec, Duša Holo- 
žan-Sedej, Franc Hribar, Igor Kadunc, Vlado Klemenčič, 
Jože Matjašec, Rado Roter, Bojan Šefman, Janez Šinko- 
vec, Jože Šušmelj in Ivan Vitežnik. 

Zbori so sprejeli tudi predlog odloka o razrešitvi namest- 
nika predsednika Republiškega komiteja za varstvo okolja 
in urejanje prostora in o imenovanju namestnikov republi- 
ških sekretarjev in namestnikov predsednikov republiških 
komitejev. 

Dolžnosti namestnika predsednika Republiškega komi- 
teja za varstvo okolja in urejanje prostora je bil razrešen 
Tone Poljšak imenovani pa so bili: 

Miran Bogataj za namestnika republiškega sekretarja za 
ljudsko obrambo 

Neven Borak za namestnika predsednika Republiškega 
komiteja za družbeno planiranje 

Martina Djokić za namestnico predsednika Republiškega 
komiteja za drobno gospodarstvo 

Dore Dovečar za namestnika republiškega sekretarja za 
notranje zadeve 

Mirko Fabčič za namestnika predsednika Republiškega 
komiteja za informiranje 

Janez Krevs za namestnika predsednice Republiškega 
komiteja za mednarodno sodelovanje 

Maver Jerkič za namestnika predsednika Republiškega 
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora 

Emil Milan Pintar za namestnika predsednika Republi- 
škega komiteja za raziskovalno dejavnost in tehnologijo 

Vilibald Premzl za namestnika predsednika Republiškega 
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora 

Pavle Svete za namestnika predsednika Republiškega 
komiteja za zakonodajo 

Ponovno so bili imenovani: 
Metka Oderlap za namestnico predsednika Republiškega 

komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve 
Saša Skulj za namestnika predsednika Republiškega 

komiteja za industrijo in gradbeništvo 
Jelka Žekar za namestnico predsednika Republiškega 

komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve 
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 

zbor so sprejeli tudi sklepe o sklicanju sej zborpv za 28. 
maj 1986. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela še: 
- predlog odloka o ustanovitvi, sestavi in nalogah delov- 

nih teles zbora; 
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o preložitvi vračanja 

anuitet za kredite, dane organizacijam združenega dela z 
ozemlja Socialistične republike Črne gore in socialistične 
republike Makedonije iz sredstev Sklada federacije za kredi- 
tiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik 
in avtonomnih pokrajin, ki zapadajo 1. januarja 1986; 

- predlog zakona o obveznem posojilu SR Sloveniji v letu 
1986. 

Oba zbora sta imenovala tudi skupini delegatov za pre- 
učitev vprašanj, ki jih bosta zbora obravnavala na sejah 28. 
maja 1986. 

Zbor združenega dela je sprejel še: 
- sklep o obravnavi poročila delegacije Skupščine SR 

Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugo- 
slavije o poteku usklajevanja nekaterih aktov iz pristojnosti 
Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije; 

Družbenopolitični zbor pa je na svoji seji verificiral man- 
date vseh delegatov v Družbenopolitičnem zboru Skupščine 
SR Slovenije ter izvolil predsednika, podpredsednika in 
člane odborov Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije. 

V Odbor za družbenoekonomske odnose Družbenopoli- 
tičnega zbora so bili izvoljeni: 

za predsednika: Jože Korinšek, za podpredsednika: Željko 
Cigler, za člane pa: Robert Černe, Janko Goleš, Joško 
Lojen, Milan Marinič, Vika Potočnik, Živko Pregl, Darinka 
Smrke, Jože Stegne in Jože Šteh. 

V Odbor za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega 
zbora so bili izvoljeni: 

za predsednika: Slavko Soršak, za podpredsednika: 
Jolanda Kos, za člane pa: Tone Anderlič, Ivanka Klopčič, 
Duško Kos, Marjan Kotar, Marjan Lenarčič, Črtomir Mesa- 
rič, Dušan Rebolj, Emil Roje, Dušan Semoiič, Jože Utenkar 
in Gita Vončina. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

POROČILO 

o uresničevanju stališč in sklepov 

Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 

gradiva Gospodarske zbornice Slovenije 

»Nekatera vprašanja uresničevanja 

družbenoekonomskih odnosov in 

samoupravne organiziranosti v 

samoupravnih interesnih skupnostih 

materialne proizvodnje« (ESA-6) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 123. seji dne 
16.4 1986 obravnaval: 

POROČILO O URESNIČEVANJU STALIŠČ IN SKLEPOV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE OB OBRAVNAVI GRADIVA 
GOSPODARSKE ZBORNICE SLOVENIJE »NEKATERA 
VPRAŠANJA URESNIČEVANJA DRUŽBENOEKONOM- 
SKIH ODNOSOV IN SAMOUPRAVNE ORGANIZIRANOSTI 
V SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTIH MATERI- 
ALNE PROIZVODNJE,« 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 
- Milivoj SAMAR, član Izvršnega sveta in predsednik 

Republiškega komiteja za družbeno planiranje, 
- Jakob PISKERNIK, član Izvršnega sveta in predsednik 

Republiškega komiteja za energetiko, 
- Julka ŽIBERT, članica Izvršnega sveta in predsednica 

Republiškega komiteja za promet in zveze, 
- Jože KAVČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 

Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje pro- 
stora. 

Skupščina SR Slovenije je na seji 24/7-1985 obravnavala 
gradivo Gospodarske zbornice Slovenije »Nekatera vprašanja 
uresničevanja družbenoekonomskih odnosov in samou- 
pravne organiziranosti v samoupravnih interesnih skupnostih 
materialne proizvodnje.« Naročila je Izvršnemu svetu, naj ji v 
sodelovanju s samoupravnimi interesnimi skupnostmi materi- 
alne proizvodnje in Gospodarsko zbornico Slovenije v letu 
1986 poroča o uresničevanju sklepov in stališč Skupščine SR 
Slovenije, ki jih je sprejela h gradivu Gospodarske zbornice 
Slovenije. 

Skupščina SR Slovenije je ugotovila, da v praksi obstaja še 
vrsta slabosti, ki preprečujejo, da bi se samoupravne inte- 
resne skupnosti uveljavile kot mesto resničnega dogovarjanja 
uporabnikov in izvajalcev. S svojimi stališči in sklepi se je 
skupščina opredelila do nekaterih ključnih vprašanj razvoja 
družbenoekonomskih odnosov in samoupravne organizirano- 
sti samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje 
(planiranja, cen, zagotavljanja sredstev za razširjeno repro- 
dukcijo, zakonskega urejanja področij, kjer so organizirana 
samoupravne interesne skupnosti) sprejela usmeritve za 
nadaljnje delo. To poročilo po svoji strukturi in vsebini sledi 
stališčem in sklepom Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet ugotavlja, da je v zadnjem letu prihajalo do 
zastoja v razvoju družbenoekonomskih odnosov v samou- 
pravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje. Vzroke 

za takšno stanje je ugotovila tudi Skupščina SR Slovenije ob 
obravnavi gradiva Gospodarske zbornice Slovenije. Stanje se 
v tem obdobju ni bistveno spremenilo. Samoupravne inte- 
resne skupnosti so pretežni del svojih aktivnosti usmerile v 
pripravo samoupravnih planskih aktov 1986-1990, pri čemer 
pa so bile še vedno omejene z ukrepi neposredne kontrole 
cen (pretežno na zvezni ravni); spremenjen sistem ugotavlja- 
nja in obračunavanja celotnega prihodka in dohodka, rešitve 
glede zagotavljanja trajnih obratnih sredstev, novi zakon o 
posebnih pogojih za dajanje in uporabo kreditov in garancij 
za investicije, bistveno spremenjeni temelji sistema družbe- 
nega planiranja, so bili objektivni vzroki, da se samoupravni 
družbenoekonomski odnosi niso razvijali, temveč so na dolo- 
čenih segmentih družbene reprodukcije celo nazadovali. 

Samoupravno organizirani uporabniki in izvajalci združeni 
v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje 
niso imeli pravega motiva niti pravih možnosti, da bi samou- 
pravno urejali družbenoekonomske odnose na teh področjih. 
Ekonomske spodbude za samoupravno združevanje sredstev 
ter prednosti in ugodnosti teh združevalcev niso mogle biti 
uveljavljene, saj cene na ključnih področjih materialne proiz- 
vodnje, kjer so organizirane samoupravne interesne skupno- 
sti, niso pokrivale niti enostavne reprodukcije. Kljub takš- 
nemu objektivno pogojenemu stanju pa samoupravne inte- 
resne skupnosti materialne proizvodnje vseeno niso storile 
vsega, da bi se samoupravni družbenoekonomski odnosi bolj 
krepili in razvijali. 
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Vedno težji pogoji gospodarjenja v celotnem združenem 
delu, prehod na nov koncept v sistemu družbenega planira- 
nja, spremembe v obračunskem sistemu in druge okoliščine, 
so povzročili, da samoupravni sporazumi o temeljih planov 
samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje 
ter dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
1986-1990 še niso bili sprejeti, čeprav je bilo njihovo priprav- 
ljanje intenzivno. Skupščine samoupravnih interesnih skup- 
nosti materialne proizvodnje so pripravile in objavile osnutke 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov 1986-1990, ven- 
dar jih zaradi nekaterih nerazščiščenih vprašanj ni bilo 
mogoče dokončno sprejeti. Skupščina SR Slovenije je zato 
12. februarja 1986 sprejela zakon o združevanju dela sredstev 
družbene reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo v letu 
1986, da bi zagotovila nemoteno uresničevanje temeljnih 
ciljev družbenega plana SR Slovenije 198&-1990 in izpolnitev 
določenih nalog v gospodarski infrastrukturi, katerih izvršitev 
je nujna za družbeno reprodukcijo. Sredstva za nujne potrebe 
družbene reprodukcije na teh področjih se obvezno zagotav- 
ljajo z zakonom do konca 1986. leta; zavezanci, ki sklenejo 
ustrezne samoupravne sporazume o temeljih planov samou- 
pravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje, pa zdru- 
žujejo sredstva, po samoupravni poti, ko samoupravna inte- 
resna skupnost ugotovi, da je samoupravni sporazum uveljav- 
ljen in o tem obvesti Skupščino SR Slovenije. Sredstva za 
nadaljevanje nujne izgradnje elektrogospodarskih objektov v 
letu 1986 pa so bila zagotovljena s spremembo zakona o 
združevanju določenih uporabnikov družbenih sredstev za 
financiranje izgradnje elektroenergetskih objektov in objek- 
tov premogovništva. Prav tako je Skupščina SR Slovenije 
sprejela zakona, s katerima je določila obveznost plačevanja 
prispevka iz dohodka temeljnih organizacij za pokrivanje dela 
stroškov enostavne reprodukcije v Železniškem gospodarstvu 
Ljubljana: dodatni prispevek za leto 1985 in prispevek za leto 
1986. 

Obsežne spremembe na področju družbenoekonomskih 
odnosov ter samoupravne interesne organiziranosti v dejav- 
nostih materialne infrastrukture napoveduje tudi kritična ana- 
liza delovanja političnega sistema socialističnega samouprav- 
ljanja (od sprememb in dopolnitev ustave, zakona o združe- 
nem delu, posebnega zveznega zakona o skupnih temeljih 
svobodne menjave dela oziroma dogovora republik in pokra- 
jin, do resolucije o temeljih družbenoekonomskih odnosov v 
gospodarski infrastrukturi). 

Skupni plani v energetiki, železniškem gospodarstvu in PTT 
prometu še niso sprejeti, razen na področju železniške dejav- 
nosti, kjer je bil skupni plan sprejet <21/3-1986. Enako velja za 
skupne programe razvoja v posameznih dejavnostih, pri 
čemer pa je treba poudariti, da samoupravne interesne skup- 
nosti materialne proizvodnje iz SR Slovenije ter izvajalske 
organizacije aktivno sodelujejo pri oblikovanju novih rešitev. 
Samoupravni subjekti se v takšnih okoliščinah niso mogli 
dovolj osredotočiti na razvijanje in krepitev odnosov, začrta- 
nih v zakonu o razširjeni reprodukciji in minulem delu ter 
področni republiški sistemski zakonodaji, temveč je bila nji- 
hova aktivnost pretežno usmerjena v zagotavljanje nemote- 
nega opravljanja dejavnosti v teh zoženih pogojih gospodar- 
jenja v celotnem združenem delu. 

II. 
1. Predlogi samoupravnih sporazumov o temeljih planov 

samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje za 
območje SR Slovenije 1986-1990 (objavljeni v Poročevalcu 
Skupščine SR Slovenije, z dne 12/3-1986, št. 8), so s program- 
skega in finančnega vidika usklajeni s strokovnimi podlagami 
za pripravo dogovora o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije 1986-1990 in družbenim planom SR Slovenije 1986-1990. 
Vsebujejo programe ključnih objektov, ki so nujni za nemoten 
potek družbene reprodukcije, finančne obveznosti za uresni- 
čitev posameznega programa in način združevanja sredstev. 
Glede na objektivne okoliščine, je bil najprej sprejet družbeni 
plan SR Slovenije 1986-1990, ki je lahko temeljil na vsebinski 
zasnovi osnutkov samoupravnih sporazumov o temeljih pla- 
nov samoupravnih interesnih skupnosti. Z zakonom pa je bilo 
določeno združevanje sredstev za nadaljevanje izgradnje 
ključnih objektov v materialni proizvodnji, kjer so organizi- 
rane samoupravne interesne skupnosti. V takih razmerah, ko 

je bil postopek sprejemanja planskih aktov drugačen kot je to 
določeno s predpisi o planiranju, še ni bilo mogoče v celoti 
zagotoviti, da bi obveznosti za delovanje in razvoj dejavnosti 
gospodarske infrastrukture postale vsebina skupnih temeljev 
temeljnih organizacij združenega dela. 

2. Samopravni subjekti, ki se združujejo v SIS materialne 
proizvodnje, ocenjujejo, da je obseg dejavnosti oziroma 
zadev posebnega družbenega pomena v glavnem ustrezen in 
zadovoljiv. Izvršni svet pa meni, da je treba to vprašanje še 
proučevati in skladno z usmeritvami kritične analize grupirati 
posamezne dejavnosti, pri čemer bo dejavnosti oziroma 
zadeve posebnega družbenega pomena treba opredeljevati 
bolj restriktivno. 

Cene proizvodov in storitev na področju elektrogospodar- 
stva in premogovništva, železniškega gospodarstva in PTT 
prometa (pa tudi cestnega, komunalnega in stanovanjskega 
gospodarstva) še ne zagotavljajo enostavne reprodukcije. 
Tudi sredstva za razširjeno reprodukcijo se še ne zbirajo na 
podlagi interesnega združevanja uporabnikov za infrastruk- 
turne objekte. Ekonomske in tržne zakonitosti namreč še ne 
morejo delovati zaradi administrativnega določanja cen. 
Sredstva se zato zagotavljajo na področju cestnega gospo- 
darstva, naftno-plinskega gospodarstva, železniške in luške 
infrastrukture ter letališke infrastrukture po vzajemnosti in 
solidarnosti, v odstotku od čistega dohodka (le na področju 
premogovništva in PTT prometa ter delno v elektrogospodar- 
stvu so odvisna od količine uporabljenega proizvoda oziroma 
storitve). 

V stanovanjskem gospodarstvu se sredstva za razširjeno 
reprodukcijo interesesno združujejo in izločajo iz čistega 
dohodka in dohodka. V komunalnem gospodarstvu je zago- 
tovljena kontinuiteta za razširjeno reprodukcijo pri sekundar- 
nem omrežju; za primarno omrežje pa se sredstva združujejo 
tako kot v drugih dejavnostih materialne infrastrukture po 
zaključnih računih za preteklo leto. To predstavlja poseben 
problem, ker je na ta način ogrožena kontinuiteta izvajanja 
predvidene graditve in rekonstrukcije objektov in naprav v 
materialni infrastrukturi, saj se vrednost sredstev zaradi eno- 
letnega zamika stalno realno zmanjšuje; (v vodnem gospodar- 
stvu ni mogoče zagotoviti sredstev za razširjeno reprodukcijo 
na podlagi cen proizvodov in storitev, temveč le s tekočim 
združevanjem sredstev). 

Kritična analiza političnega sistema socialističnega samou- 
pravljanja se zavzema za grupiranje (skupnih) potreb tudi v 
dejavnostih gospodarske infrastrukture glede na namene in 
cilje, katerim so namenjene. Napovedujejo spremembo 
zakona o združenem delu oziroma sklenitev družbenega 
dogovora. Zavzema se tudi za to, naj bi cena proizvodov 
oziroma storitev v dejavnostih materialne infrastrukture zago- 
tavljala enostavno reprodukcijo, postopoma pa tudi del razšir- 
jene reprodukcije. Pri tem je treba poudariti, da bo oblikova- 
nje meril za cene v PTT prometu, železniškem gospodarstvu 
in energetiki v bodoče prepuščeno organizacijam združenega 
dela, združenim v poslovne skupnosti na ravni SFRJ. 

V skladu z dolgoročnim programom gospodarske stabiliza- 
cije in dokumenti o prometni politiki bo treba sprejeti ukrepe, 
s katerimi bodo cestnim in železniškim prevoznikom izena- 
čeni pogoji poslovanja, predvsem glede obremenitve s stroški 
infrastrukture in urejanje prometa. To bo prispevalo k zagoto- 
vitvi večjih sredstev za vzdrževanje in gradnjo cest ter k 
ustreznejšim možnostim za gospodarjenje v železniškem pro- 
metu. 

3. V predlogih samoupravnih sporazumov o temeljih planov 
SIS materialne proizvodnje izvajalci in uporabniki še niso 
mogli zadovoljivo določiti obsega, kvalitete in stalnosti dobav 
proizvodov in storitev ter prednosti in drugih posebnih pogo- 
jev dobav za uporabnike, ki združujejo sredstva za razvoj, saj 
osnovni predpogoji za uveljavitev interesnega združevanja še 
niso podani (cena še ne zagotavlja enostavne reprodukcije). 

Motiv združevanja sredstev v materialni infrastrukturi je 
predvsem zagotavljanje trdnih in optimalnih pogojev za proiz- 
vodnjo, izboljšanje preskrbljenosti in kakovosti izdelkov ter 
storitev dejavnosti gospodarske infrastrukture (na tej podlagi 
pa povečanje dohodka vsake temeljne organizacije, ki zdru- 
žuje sredstva). Vsebinsko se torej s tem jamči ekonomski 
ekvivalent za povrnitev vrednosti združenih sredstev in nado- 
mestilo za gospodarjenje z njimi. Ta merila se bi morala 
vgraditi v samoupravne sporazume glede na to, da imajo ta 
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vlaganja dolgoročne učinke na stroške poslovanja in na 
naraščanje dohodka uporabnikov teh proizvodov in storitev. 

V sistemu bo treba še poiskati rešitve, ki bodo spodbujale 
delavce v gospodarski infrastrukturi k smotrnim vlaganjem in 
modernizaciji; s tem, ko gospodarijo s temi sredstvi, pridobi- 
vajo dohodek in prevzemajo posledice svojih odločitev. Od 
tega in od smotrnega poslovanja in vzdrževanja objektov pa 
mora biti odvisen dohodek delavcev v organizacijah združe- 
nega dela gospodarske infrastrukture. Na nekaterih področjih 
(zlasti npr. v cestnem gospodarstvu in PTT prometu) pa bo 
treba poiskati širša družbeno dogovorjena merila, ki prese- 
gajo dohodkovno motiviranost za odločanje o določenih inve- 
sticijah, nujnih iz širših oz. skupnih družbenih interesov. 

4. Možnost, da bi domače kredite neposredno najemale tudi 
organizacije združenega dela uporabnikov, ki bodo te storitve 
in proizvode neposredno uporabljale, se še proučuje. Prav 
tako tudi predlog, da bi pri najemanju tujih kreditov bili 
garanti tudi neposredni uporabniki storitev in proizvodov - 

j vendar takšne rešitve ob sedanji devizni zakonodaji zaenkrat 
niso možne. 

Pri tem pa je treba omeniti, da je stanje v materialni infra- 
strukturi precej različno. Tako so na področju cestnega 
gospodarstva praktično ukinjeni vsi bančni krediti; tudi "za 
morebitne tuje kredite v letu 1986 bi bilo treba sprejeti pose- 
ben zakon. Tuje kredite za financiranje programa razvoja 
železniških zmogljivosti je najemalo Železniško gospodarstvo 
Ljubljana in je tudi obremenjeno s tečajnimi razlikami. Pro- 
učuje se možnost, da bi s spremembo predpisov določili, da 
bi tečajne razlike nosili neposredni uporabniki storitev in 
proizvodov in ne le izvajalska organizacija. 

5. Glede na začasno zakonsko obvezno združevanje sred- 
stev za nujne potrebe družbene reprodukcije v naftno-plin- 
skem gospodarstvu, premogovništvu, železniškem in luškem 
prometu, cestnem gospodarstvu, letališki infrastrukturi ter 
PTT prometu v 1986. letu (oziroma do uveljavitve ustreznih 
samoupravnih sporazumov) se sredstva vplačujejo po deseti- 
nah (začenši s 1. marcem 1986). Glede na to zaenkrat ni 
možno uresničiti stališča Skupščine SR Slovenije, naj bi se 
sredstva vplačevala v skladu z dejanskimi začetki izgradnje 
investicijskih objektov ter terminskim planom njihove izgrad- 
nje. Uporabniki in izvajalci v SIS materialne proizvodnje tudi 
še niso izoblikovali ustreznih podlag oziroma osnov za tak 
način plačevanja. 

Ob tem je treba poudariti, da so viri za zagotavljanje sred- 
stev v dejavnostih, kjer so organizirane SIS materialne proiz- 
vodnje, zelo različni, prav tako pa tudi dinamika vplačevanja 
teh sredstev, ki je večinoma počasnejša kot potrebe po aktivi- 
ranju sredstev. Upoštevati je treba tudi znatne podražitve med 
letom, ki terjajo dodatne ukrepe za zagotovitev dodatnih 
sredstev ter motnje, ki izhajajo iz obeznosti poravnavanja 
tujih kreditov. 

6. Akcija za bolj smotrno in prožnejše samoupravno inte- 
resno organiziranje SIS materialne proizvodnje v okviru mož- 
nosti, ki jih predvideva veljavna zakonodaja (zakon o komu- 
nalnih dejavnostih, zakon o cestah, zakon o energetskem 
gospodarstvu) - organiziranje ene SIS za več dejavnosti ozi- 
roma ene SIS za območje več občin - še poteka. 

Najbolj intenzivna so razmišljanja na področju cestnega 
gospodarstva (tu je zaenkrat organiziranih 36 SIS za ceste po 
občinah, v 18 občinah so organizirane skupaj s komunalnimi, 
v Ljubljani in Mariboru pa sta organizirani SIS za območje 
mesta). 

Kritična analiza glede te problematike zavzema še odloč- 
nejše stališče. Tako najprej ugotavlja, da ustvarjanje možnosti 
za razvoj samoupravne zasnove SIS zahteva, da se z ustavo in 

^rj. zakonom točno razmeji odnos med državo in samoupravlja- 
njem glede njihovega ustanavljanja, določanja obveznosti 
združevanja sredstev in urejanja drugih vprašanj, pomembnih 
za njihovo delovanje. Zavzema se za to, da bi SIS materialne 
infrastrukture načeloma organizirali na podlagi prostovolj- 
nega združevanja samoupravnih subjektov. Zakonska obvez- 
nost združevanja bi bila na področju materialne infrastrukture 
predpisana samo za tiste dejavnosti posebnega družbenega 
pomena, ki jih ni mogoče opravljati brez širšega solidarnega 
združevanja sredstev, oziroma če je trajno opravljanje dejav- 
nosti nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali 
delo organizacij združenega dela in drugih samoupravnih 
organizacij na določenem področju. 

Dosedanji predlogi se nagibajo k rešitvi, da bi v občinah 
samoupravno organizirani izvajalci in uporabniki ustanovili 
SIS za komunalno in cestno gospodarstvo. 

V PTT gospodarstvu in stanovanjskem gospodarstvu je bilo 
ugotovljeno, da je interesna organiziranost primerna in da je 
ne kaže spreminjati. Drugače je na področju vodnega gospo- 
darstva: v sedanjih območjih SIS vodnega gospodarstva se 
sredstva zbirajo glede na gospodarsko moč območja, ne pa 
glede na potrebe in interese po vzdrževanju in urejanju vod- 
nega režima, kar gotovo kaže na to, da SIS niso racionalno 
organizirane. Na tem področju obstoji predlog, da bi se usta- 
novile 3 območne SIS (Drava z Muro, Sava, Soča z obalnim 
morjem in pritoki) ter republiška SIS za vodno gospodarstvo, 
ki naj bi imela originarno delovno področje. Tudi na področju 
energetskega gospodarstva gredo razmišljanja v smeri ene 
energetske skupnosti Slovenije (brez posebnih). Uporabniki 
namreč niso praviloma vezani le na eno vrsto energije, ampak 
jih običajno rabijo več vrst; od izvajalcev pričakujejo pokriva- 
nje celotnih svojih potreb po energiji, izbor načina proizvod- 
nje energetskih virov pa prepuščajo izvajalcem. Smotrno bi 
zato bilo organizirati enotno republiško energetsko skupnost, 
kjer bi uporabniki in izvajalci oblikovali in uresničevali ener- 
getsko bilanco kot skupen, interdisciplinaren in kompleksen 
akt. 

Ker nekatere občinske energetske skupnosti niso opravičile 
obstoja zaradi pomanjkljivega interesa uporabnikov in odsot- 
nosti izvajalcev v posameznih občinah, pa tudi zaradi ne 
dovolj aktivnega odnosa občinskih skupščin do teh proble- 
mov, bi bilo kot možna varianta smotrno organizirati medob- 
činske energetske skupnosti, in sicer po preskrbovalnih 
območjih distribucije električne energije (5 v SR Sloveniji), pri 
čemer bi jih bilo treba dopolniti z vsebino dela tudi drugih 
dejavnosti na področju energetike, zlasti z naftno-plinsko 
dejavnostjo. 

Oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokalnih 
omrežij, o kateri se uporabniki in izvajalci dogovarjajo v 
občinskih SIS energetike (če občine z odlokom določijo, da je 
to energetska dejavnost, sicer je komunalna), bi bilo treba z 
enotnimi kriteriji razmejiti in ne prepuščati tega občinam; na 
ta način bi dosegli enotno obravnavanje dejavnosti za celotno 
SR Slovenijo. 

Na področju varstva zraka Izvršni svet predlaga določene 
spremembe, po katerih zakon ne bi več določal obveznosti 
ustanavljanja občinskih SIS niti Zveze SIS za varstvo zraka, 
saj je analiza, ki jo je pripravil RK za varstvo okolja in urejanje 
prostora pokazala, da kljub obveznosti skupnosti dejansko 
niso delovale, sporen pa je bil tudi sistem zagotavljanja sred- 
stev. Izvršni svet bo pripravil nov zakon, v katerem bo oprede- 
lil določene zadeve na področju varstva zraka kot zadeve 
splošnega pomena za republiko. Zakon tudi ne bo več predvi- 
deval obveznosti ustanavljanja SIS za varstvo zraka. 

Intenzivnejše aktivnosti, da bi dosegli racionalnejšo in prož- 
nejšo organiziranost SIS materialne proizvodnje po občinah 
so deloma zavrle planske aktivnoti: obstoječe ŠIS so morale 
pripraviti samoupravne sporazume o temeljih planov in plane 
za obdobje 1986-1990. 

Skladno z usmeritvami iz kritične analize izhaja, da bo treba 
ustrezno spremeniti in dopolniti določbe 51., 52.,. 110. in 111. 
člena ustave SFRJ ter dosedanje določbe v ustavah repdiblik 
in pokrajin. 

Rešitve v smeri racionalnejše in prožnejše organiziranosti 
SIS materialne proizvodnje je treba iskati v prvi vrsfi že v 
okviru možnosti, ki jih nudi obstoječa zakonodaja; če se bo 
pokazalo kot potrebno, bodo predlagane nujne spremembe in 
dopolnitve področnih republiških zakonov; celovitejše spre- 
membe pa bo mogoče izvesti šele po spremembi ustave. 
Glede na to, da je sprejemanje planskih aktov v SIS materialne 
proizvodnje v zaključni fazi spreminjanje zakonskih rešitev 
zaenkrat ni nujno. 

7. Ustreznost samoupravne organiziranosti izvajalskih 
organizacij združenega dela še ni dokončno preverjena, ven- 
dar strokovna razmišljanja o tem že potekajo. 

Na področju energetskega gospodarstva je ugotovljeno, da 
bi bila smotrna povezava delovnih organizacij elektrogospo- 
darstva in premogovništva v eno SOZD; v proučitev takšne 
oziroma drugačne organiziranosti je treba vključiti institucije, 
ki se ukvarjajo z organizacijo dela, da bodo pripravile 
ustrezne strokovne podlage. 
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V cestnem gospodarstvu razmišljajo o tem, da bi združili 
vse temeljne organizacije za vzdrževanje in varstvo cest (10) v 
delovno organizacijo, kar bi prispevalo k racionalnejšem izva- 
janju te dejavnosti. 

V železniškem in PTT prometu je ocenjeno, da bo treba 
organiziranost izvajalskih organizacij uskladiti z usmeritvami 
družbenih dogovorov o natančnejših merilih za organiziranje 
temeljnih organizacij združenega dela in ustanovitev delovnih 
organizacij, ki se oblikuje na zvezni ravni. 

Na področju stanovanjskega gospodarstva ugotavljajo, da 
temeljni nosilci planiranja in gospodarjenja s stanovanji - 
skupnosti stanovalcev, ne opravljajo svojega dela v skladu z 
interesi stanovanjskega gospodarstva. Zato predlagajo, da bi 
zakon določil ustreznejšega nosilca in njegova upravičenja. 
Izvršni svet meni, da je treba najprej objektivno ugotoviti 
vzroke in se šele nato odločiti o morebitni spremembi. 

Tudi na področju vodnega gospodarstva ocenjujejo, da 
samoupravna organiziranost izvajalcev ni racionalna, saj 
dopušča razdrobljenost strokovnega dela in prepletanje trž- 
nih interesov z dejavnostmi, ki so posebnega družbenega 
pomena, zato predlagajo jasno razmejitev: vse temeljne orga- 
nizacije, ki se ukvarjajo z dejavnostmi posebnega družbenega 
pomena bi se združile v delovno organizacijo, ločeno od tistih 
temeljnih organizacij, ki opravljajo vodne gospodarske tržne 
dejavnosti. 

Ob tem je treba omeniti tudi poudarek iz Kritične analize, ki 
se zavzema za družbene dogovore na ravni Jugoslavije o 
razčlenitvi meril za oblikovanje temeljnih organizacij in delov- 
nih organizacij v posameznih gospodarskih dejavnostih, s 
tem da je mogoče ta merila za področje gospodarske infra- 
strukture podrobneje opredeliti tudi z dopolnitvami zveznih 
zakonov, sprejetih za posamezne dejavnosti gospodarske 
infrastrukture, vendar menimo, da takšni družbeni dogovori 
na ravni federacije ne bi prispevali k racionalnejšem organizi- 
ranju izvajalcev, saj bi bili lahko le splošni. 

8. Tudi jasna razmejitev upravljalskih od strokovnih odločj- 
tev in razmejitev strokovnega dela od administrativno organi- 
zacijskega za potrebe organov SIS materialne proizvodnje še 
ni opravljena povsod, vendar so aktivnosti v teku. 

Kritična analiza poudarja, da je treba v samoupravnih sploš- 
nih aktih upravljanje natančneje ločiti od poslovodstva in 
strokovne podlage od odločanja. 

Kritična analiza govori o tem, da je treba strokovna in 
organizacijsko-operativna dela za potrebe organov samou- 
pravne interesne skupnosti organizirati v strokovni službi 
samoupravne interesne skupnosti, prizadevajoč si, da se pra- 
viloma ustanovijo skupne strokovne službe za potrebe več 
samoupravnih interesnih skupnosti in celo organov družbe- 
nopolitičnih skupnosti, krajevnih skupnosti in drugih zainte- 
resiranih subjektov. Plansko-raziskovalna dela za potrebe 
samoupravnih intreresnih skupnosti pa morajo opravljati 
zavodi za družbeno planiranje, ustrezni strokovni zavodi za 
posamezne družbene dejavnosti, planske strokovne službe v 
temeljnih organizacijah, kakor tudi znanstvene organizacije, 
ki jim samoupravna interesna skupnost zaupa opravljanje 
določenih del, informativno-analitično gradivo za potrebe 
samoupravne interesne skupnosti pa bi morali pripravljati 
tudi ustrezni upravni organi v okviru svoje odgovornosti za 
stanje na področju, za katerega so ustanovljeni. 

Preveriti je treba pristojnost, organizacijo in način dela 
upravnih organov na tistih področjih, za katera so na podlagi 
ustavne ali zakonske obveznosti ustanovljene samoupravne 
interesne skupnosti, in s tem odpraviti paralelizem pri njiho- 
vem delu. Tudi to je naloga, ki je ni bilo mogoče opraviti v 
kratkem času in ki terja enoten pristop k izvedbi, odvisna pa je 
od napovedanih sprememb ustave in zakonov. 

9. V stališčih Skupščine SR Slovenije je bilo poudarjeno, 
da je treba delegatom uporabnikov zagotoviti tudi strokovno 
pomoč ustreznih strokovnih organizacij in upravnih organov 
družbenopolitičnih skupnosti pri presoji predlogov za odloča- 
nje. To stališče ni uresničeno v celoti, saj se sredstva za razvoj 
v dejavnostih materialne proizvodnje zaenkrat še zagotavljajo 
(poleg drugih sredstev) z zakonom in zato uporabniki v odno- 
sih samoupravnega interesnega združevanja in v samouprav- 

nih družbenoekonomskih odnosih zaenkrat nimajo odločil- 
nega vpliva. 

10. Razprave glede potrebe ustanavljanja posebnih sodišč 
združenega dela za reševanje sporov iz družbenoekonomskih 
razmerij v dejavnostih, kjer so organizirane SIS materialne 
proizvodnje, so soglasne, da ni treba posebnih sodišč združe- 
nega dela za vsako področje posebej, ampak predlagajo, naj 
bi se ustanovilo (skupno) posebno sodišče združenega dela. 

11. Stališče Skupščine SR Slovenije, da je treba z večjo 
fleksibilnostjo v zakonih omogočiti, da se bodo lahko delavci 
združevali v SIS materialne poizvodnje tudi prek svojih delov- 
nih organizacij in da je treba omogočiti v teh primerih, da 
funkcijo delegacije opravlja tudi delavski svet delovne organi- 
zacije, se delno že uresničuje. Z dopolnitvijo zakona o voli- 
tvah in delegiranju v skupščini, ki je bila sprejeta 15. oktobra 
1985, je omogočeno, da lako dve ali več temeljnih organizacij 
in delovnih skupnosti, ki so združene v delovnih organizaci- 
jah, oblikuje eno ali več skupnih delegacij za delegiranje v 
skupščine samoupravnih interesnih skupnosti (če so člani 
istih SIS in če gre za uresničevanje skupnih interesov in nalog 
na ravni delovne organizacije, ki so določene v samouprav- 
nem sporazumu o združitvi v delovno organizacijo). Ni pa še 
širše izkoriščena možnost, da bi področni zakoni spodbujali 
(oziroma vsaj omogočali), da bi se delavci združevali v SIS 
materialne proizvodnje po delovnih organizacijah. Ta mož- 
nost bo predvidena, ko se bodo spreminjali in dopolnjevali 
posamezni zakoni v skladu z ugotovitvami kritične analize. 

III. 
1. Gospodarska zbornica Slovenije je v skladu s stališči in 

sklepi Skupščine SR Slovenije z dne 24/7-1985 organizirala, 
da so bili v okviru medobčinskih gospodarskih zbornic izve- 
deni posveti v zvezi z realizacijo predlogov ter sklepov in 
stališč Skupščine, s posebnim poudarkom na analizi in oceni 
ustreznosti samoupravne organiziranosti in delovanja SIS 
materialne proizvodnje ter organiziranosti izvajalcev. Poleg 
tega je sama organizirala posvete s samoupravnimi interes- 
nimi skupnostmi materialne proizvodnje za območje repu- 
blike. Usmeritve oziroma predlogi, izraženi na teh posvetih, so 
zajeti v tem poročilu pod II. 

2. SIS materialne proizvodnje še analizirajo stanje na posa- 
meznih področjih. Dosedanje ugotovitve, predlogi in pobude 
so zajeti v njihovih gradivih, ki so priložena poročilu. 

3. SIS materialne proizvodnje in občine pripravljajo ana- 
lizo stanja po posameznih področjih, da bi lahko pripravile 
lastno oceno stanja in aktivnosti za smotrnejšo organiziranost 
v okviru možnosti, ki jih daje veljavna zakonodaja. Organizira- 
nost strokovnih služb so SIS ocenile kot primerno. 

4. Ustreznost organiziranosti izvajalskih organizacij se še 
proučuje. Prvi rezultati so navedeni pod II - tč. 7. tega poro- 
čila. 

5. Ker kritična analiza napoveduje pomembne spremembe 
in dopolnitve ustave glede samoupravnih interesnih skupno- 
sti, sprememembe in dopolnitve zakona o združenem delu, 
spremembe zakonov, ki urejajo obvezno združitev organizacij 
združenega dela v skupnosti na ravni federacije ter posebno 
resolucijo o SIS materialne proizvodnje, zaenkrat ni mogoče 
sprejeti dokončnih rešitev glede reorganizacije SIS materi- 
alne proizvodnje in izvajalskih organizacij na tem področju, 
temveč je treba najprej zavzeti družbenopolitična stališča do 
predlogov rešitev, ki jih nakazuje kritična analiza; aktivno 
sodelovati pri oblikovanju skupnih elementov za določanje 
cen na področju elektrogospodarstva, železniškega gospo- 
darstva in PTT prometa ter pri oblikovanju skupnih planov na 
teh področjih; parcialne spremembe in dopolnitve zakonov 
razen tistih, ki bi bile ocenjene kot nujne, zaenkrat ne bi 
sprejemali. 

6. Predlogi samoupravnih sporazumov o temeljih planov 
SIS materialne proizvodnje 1986-1990 so za območje SR 
Slovenije hkrati objavljeni (Poročevalec št. 8, z dne 12/3-1986) 
in bodo omogočili celovito in sočasno obravnavanje in odlo- 
čanje v organizacijah združenega dela. 

7. Status in vloga kmetijskih zemljiških skupnosti sta dpre- 
deljena v prilogi, ki je sestavni del poročila. 
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ZVEZA KMETIJSKIH ZEMLJIŠKIH SKUPNOSTI 
SLOVENIJE 

Ocena oziroma stanje delovanja kmetijskih zemljiških 

skupnosti 

I. VLOGA, STATUS KMETIJSKIH ZEMLJIŠKIH 
SKUPNOSTI 

Na podlagi 103. člena ustave SR Slovenije ima kmetijska 
zemljiška skupnost (v nadaljnjem besedilu: KZS) zaradi zago- 
tavljanja smotrnega izkoriščanja kmetijskih zemljišč poseben 
ustavno pravni položaj. Zakon o kmetijskih zemljiščih določa 
KZS kot usmerjevalke in nosilke kmetijske zemljiške politike v 
občinah in kot obvezne samoupravne skupnosti, ki jih z zako- 
nom določeni partnerji morajo ustanoviti. 

Kmetijska zemljiška skupnost ni ozka sektorska skupnost, 
saj so vanjo vključene kmetijske, živilske in gozdnogospodar- 
ske organizacije združenega dela, krajevne skupnosti in 
občina, lahko pa se vključijo tudi tiste samoupravne organiza- 
cije in skupnosti, ki jih zakon opredeljuje glede na neposre- 
den interes, ki ga imajo v zvezi s svojo dejavnostjo za rabo 
kmetijskih zemljišč ter za njihovo varstvo. Tako sestavljena 
KZS je mesto za dogovarjanje in usklajevanje interesov med 
subjekti, ki so neposredno zainteresirani za rabo kmetijskih 
zemljišč. Delovnje KZS v desetletnem obdobju kaže na 
ustrezno sestavo in delegatsko zastopanost v skupščini KZS. 

Samoupravna organiziranost KZS v SR Sloveniji je enotna 
od njihove ustanovitve dalje. Kot najvišje samoupravno telo 
nastopa skupščina KZS, izvršni organ skupščine pa je izvršilni 
odbor KZS. 

Kmetijske zemljiške skupnosti so organizirane samo v SR 
Sloveniji, zato jih zvezna zakonodaja ne pozna. Od samou- 
pravnih interesnih skupnosti se razlikujejo po tem, da naloge 
usmerjevalca kmetijske zemljiške politike v občini, to je KZS, 
ne pomenijo niti uresničevanja svobodne menjave dela, ki je 
temeljna značilnost SIS-ov v družbenih in gospodarskih 
dejavnostih, kjer delovanje tržnih zakonitosti ne more biti 
edina podlaga za usklajevanje dela in potreb in za vrednote- 
nje delovnih uspehov, niti zadovoljevanje določenih osebnih 
in skupnih potreb delavcev in drugih delovnih ljudi na načelih 
solidarnosti ali vzajemnosti, ali skupno stopanje v razmerja z 
organizacijami ali skupnostmi, ki jim lahko nudijo potrebne 
storitve. 

Kmetijske zemljiške skupnosti izvršujejo naloge, ki so v 
zvezi s prostorskim načrtovanjem; naloge, ki pomenijo kon- 
kretno izvajanje kmetijske zemljiške politike od skrbi za pra- 
vilno rabo, izboljševanje in združevanje kmetijskih zemljišč do 
sodelovanja pri pripravi in izvedbi kmetijskih prostorsko ure- 
ditvenih operacij; naloge, ki so vezane na celotno usmeritev 
naše kmetijske politike: spodbujajo bodisi oblikovanje kom- 
pleksov zemljišč družbeno organizirane proizvodnje kmetov 
ali trajnejše poslovno sodelovanje na podlagi združevanja 
dela, zemljišč in drugih ureditev med kmeti in delavci v kmetij- 
ski organizaciji. Zaradi naštetih in drugih dejavnosti KZS tudi 
najlaže uresničujejo cilje kmetijske zemljiške politike v občini. 

II. DELOVANJE KZS 

Kmetijska zemljiška skupnost uresničuje v praksi sprejete 
sklepe skupščine KZS in izvršilnega odbora o izvajanju kme- 
tijske zemljiške politike v občini. Občina kot soustanoviteljica 
KZS ima enega ali več delegatov v skupščini KZS, medtem, ko 
KZS prenaša svoje sklepe skupščini občine predvsem prek 
delegatov v zboru krajevnih skupnosti. Sicer pa KZS obvešča 
izvršni svet občine in upravne organe skupščine občine pisno 
s svojimi sklepi in stališči do konkretnega uveljavljanja kmetij- 
ske zemljiške politike. 

KZS sodeluje z občinskimi upravnimi organi pri prometu s 
kmetijskimi zemljišči (z organom za premoženjsko-pravne 
zadeve), pri izdaji potrdil o statusu kmeta, pri določanju 
zaščitenih kmetij, pri izvajanju melioracij, pri ugotavljanju 
obdelanosti kmetijskih zemljišč, pri uveljavljanju preživnin 
kmetov itd. Skratka, KZS daje občinskim upravnim organom 

mnenja, oziroma jih obvešča o stanju v naravi ter tako vpliva 
na izvajanje sprejete kmetijske zemljiške politike v občini. 

Po zakonu o kmetijskih zemljiščih iz leta 1979 so se KZS 
obvezno združile v Zvezo KZS in sicer zaradi usklajevanja in 
reševanja nalog KZS, ki so skupnega pomena za vso Slovenijo 
in zaradi prejemanja organizacijske, strokovne, tehnične in 
drugačne pomoči. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in zbori skupščin so ob 
obravnavi Poročila o delu in problemih KZS od ustanovitve do 
vključno leta 1982 v tretjem četrtletju 1983 med drugim oce- 
nili, da so KZS kljub pomankljivostim in slabostim v doseda- 
njem delu svoje temeljne naloge uspešno opravile in so opra- 
vičile svoj obstoj. Mnoge navedene pomankljivosti (zlasti pri 
povezovanju KZS s kmetijskimi organizacijami zaradi vključe- 
vanja neobdelanih in slabo obdelanih zemljišč v družbeno 
organizirano proizvodnjo, pri izvajanju prostorsko ureditve- 
nih operacij, pri sprejemanju ukrepov za boljšo obdelanost 
zemljišč, pri pripravi elementov in strokovnih osnov za razvr- 
stitev kmetijskih zemljišč v prostorskem delu družbenega 
plana občine) so bile v zadnjih treh letih odpravljene. Ugotovi- 
tve o premajhnem sodelovanju ustanoviteljic v delu KZS 
veljajo le za manjši del KZS v SR Sloveniji, sodelovanje je pač 
odvisno od zainteresiranosti ustanoviteljic za določene prido- 
bitve. Gotovo je tega sodelovanja s KZS več, ko gre za pridobi- 
tev sredstev za izvajanje melioracij in manj, ko gre na primer 
za prenos zemljišč v zemljiški sklad. 

Spričo novih nalog, ki jih daje KZS zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (da namreč KZS 
usklajuje interese med kmetijstvom ter lovstvom in gozdar- 
stvom, da daje mnenje o usklajenosti lovskogospodarskih 
načrtov z razvojem kmetijstva, da zagotovi izdelavo agrokarte, 
da prevzema presežke kmetijskih zemljišč od občanov, ki so 
zaradi melioracij ali zaradi prostega nakukpa presegli z zako- 
nom predpisani obseg zemljišč) bodo morale organizacije, ki 
so ustanoviteljice KZS pokazati večji interes za njihovo ures- 
ničevanje, saj navadno le en strokovni delavec KZS ne more 
prevzemati pristojnosti celotne KZS. 

Ugotovimo lahko, da je obveščenost med KZS in ustanovi- 
teljicami v obeh smereh dokaj šibka, če upoštevamo, da med 
letom večino konkretnih sklepov sprejema izvršilni odbor in o 
tem obvesti ustanoviteljice, ni pa obratnega pretoka infor- 
macij. 

Zveza KZS je izvedla številne akcije v zvezi z evidentiranjem 
in ukrepanjem na neobdelanih in slabo obdelanih zemljiščih, 
v zvezi z enotnim načrtovanjem rabe zemljišč v zaraščanju 
(agromelioracije) in zagotovitvijo sredstev za te namene, v 
zvezi s poenotenjem meril pri določanju višine odškodnine za 
kmetijska zemljišča, ki so spremenila namembnost, v zvezi z 
izobraževanjem strokovnih delavcev KZS zaradi planiranja in 
usklajevaja interesov v dolgoročnih in srednjeročnih planih 
občin v luči prostorskih zakonov itd. Vendar se pri delu Zveze 
kaže problem medsebojnega komuniciranja. Povezovanje in 
usklajevanje dela 64 KZS je večkrat omogočeno samo prek 
papirjev (dopisov, obvestil), medtem, ko je osebne stike pri 
tolikih subjektih težko vzdrževati. Če bi hoteli uspešneje voditi 
delo KZS, bi morali vzpostaviti vmesno regijsko organizira- 
nost, ki jo tudi predvideva zakon. 

Nadalje lahko ugotovimo, da so KZS in Zveza KZS takoj po 
sprejetju skupščinskih stališč zastavile delo na podlagi teh 
usmeritev in da se je zato vloga samoupravnega načina delo- 
vanja in odgovornosti KZS pri podružbljanju kmetijske zemlji- 
ške politike okrepila. Seveda stališča skupščine SR Slovenije 
še niso do kraja uresničena, saj gre za proces uresničevanja 
kmetijske zemljiške politike. 

Zveza KZS Slovenije zaradi uresničevanja številnih nalog 
KZS na regijskih posvetih spodbuja in usmerja vse ustanovite- 
ljice KZS k njihovim dolžnostim pri oblikovanju in izvajanju 
vseh nalog, ki so vezane na uresničevanje celotne kmetijske 
zemljiške politike. 
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III. FINANCIRANJE KZS 

Najpomembnejši vir prihodka KZS so odškodnine zaradi 
spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda po 
14. členu zakona o kmetijskih zemljiščih. Del tega prihodka 
nakazujejo KZS v skladu z odlokom Izvršnega sveta SR Slove- 
nije o najnižji vrednosti odškodnine Zvezi vodnih skupnosti, 
ostanek sredstev pa porabljajo KZS za urejanje zemljišč (v 
letih od 1981 do 1985 so KZS izvedle 8.382 ha agromelioracij, 
3.366 ha hidromelioracij in izdelale 716 km poti), za prosti 
odkup zemljišč, za prevzem presežkov kmetijskih zemljišč. 

V mnogo manjši meri predstavljajo vir prihodkov KZS sred- 
stva, ki jih KZS pridobijo s prodajo kmetijskih zemljišč, z 
dajanjem kmetijskih zemljišč v zakup, z odškodninami od 
izkopanih rudnin po 15. členu zakona o kmetijskih zemljiščih. 

Predvsem iz prihodka odškodnin se tudi financirajo stro- 
kovna, administrativna in računovodska služba, ki so 
potrebne za delovanje KZS. Vendar je ta prihodek vse manjši 
zaradi vse večje zaščite kmetijskih in gozdnih površin pred 
pozidavo, zaradi usmerjanja gradnje na slabše površine in 
zmanjšanja obsega gradenj. Na pobudo Zveze KZS Slovenije 
so sicer v letu 1984 vse občinske skupščine v SR Sloveniji 
sprejele spremembo dogovora o skupnih osnovah in merilih 
za določanje odškodnin, po katerem je treba za 1 m2 spre- 
membe najboljšega zemljišča plačati odškodnino, ki je deset- 
krat večja od najnižje z republiškim odlokom določene 
odškodnine, toda to je ukrep za večje varstvo najboljših zem- 
ljišč in tako ne more biti hkrati podlaga za večji dotok sredstev 
od odškodnin k KZS. 

Ker si KZS v zadnjem času lahko zagotovijo del sredstev za 
uresničevanje svojih programov (za urejanje in odkup zem- 
ljišč) iz drugih virov (zakon o zagotavljanju in usmerjanju 
sredstev za usposabljanje zemljišča za družbeno organizirano 
kmetijsko proizvodnjo) primanjkujejo KZS zlasti sredstva za 
delovanje služb KZS. Zveza KZS zato meni, da je treba najprej 
izkoristiti možnosti financiranja delovanja KZS po zakonu o 
kmetijskih zemljiščih, zato je v letu 1985 začela s širšo akcijo 
za sprejem samoupravnih sporazumov o sofinanciranju KZS, 
s katerimi bi ustanoviteljice zagotovile del sredstev za izvaja- 
nje sprejetih programov in za financiranje delovanja služb 
KZS. Zaradi težkih finančnih razmer v kmetijskih organizaci- 
jah pa bo ta akcija težko uresničljiva. 

IV. PLANIRANJE 

Med najpomembnejše naloge KZS spadajo naloge v zvezi s 
prostorskim planiranjem. Po zakonu o kmetijskih zemljiščih 
pripravljajo KZS elemente in strokovne osnove, ki so podlaga 
za opredeljevanje kmetijskih zemljišč v dolgoročnih družbe- 
nih planih občin in kot take predstavljajo ponudbo (= fond) 
kmetijskih zemljišč za usklajevanje z drugimi nekmetijskimi 
porabniki prostora. KZS skrbijo, da je poseganje oziroma 
usklajevanje interesov z drugimi porabniki prostora na kmetij- 
skih zemljiščih v skladu z zakonom, saj ob razgrnitvi osnutkov 
dolgoročnih planov občin KZS opozarjajo na neusklajene 
posege na zemljišča, ki so temelj proizvodnje hrane v SR 
Sloveniji in sicer občinsko skupščino, občinskega inšpektorja 
za kmetijstvo in Zvezo KZS Slovenije. Skrb za usklajevanje 
interesov za kmetijska zemljišča prevzame Zveza KZS zaradi 
sodelovanja z drugimi porabniki prostora na ravni republike. 

KZS planirajo v povezanosti s kmetijskim, z vodnim gospo- 
darstvom, gozdarstvom, lovstvom naloge, ki jih bodo uresni- 
čevale v svojem okolju, se pravi iz baze navzgor ter hkrati 
usklajujejo svoje naloge z republiškim planom. Samoupravni 
sporazum o temeljih skupnega plana KZS pomeni pri tem 
poenotenje pristopa do razreševanja najbolj perečih nalog ter 
zagotovitev globalnega financiranja teh nalog. 

Kmetijske zemljške skupnosti sodelujejo v okviru občine s 
kmetijskimi organizacijami, kjer prihaja do skupnega planira- 
nja varstva in rabe zemljišč v družbenem in zasebnem sek- 
torju. S tako poenotenimi kmetijskimi občinskimi plani sode- 
lujejo KZS z vodnogospodarskimi organizacijami pri usklaje- 
vanju predlogov planov v okviru območnih vodnih skupnosti. 
Usklajen plan usposabljanja zemljišč se izvaja prek skupnega 
odbora za urejanje prostora pri Zvezi vodnih skupnosti Slove- 
nije (= odbor za melioracije). Skupni odbor je sestavljen iz 20 

članov, 8 izmed njih so delegirale KZS z območja vseh vodnih 
skupnosti. 

Z gozdarstvom sodelujejo KZS pri planiranju: 
- razmejevanja zemljišč v zaraščanju med kmetijstvom in 

gozdarstvom, 
- rabe zemljišč za plantažne nasade hitrorastočega drevja, 
- razmejevanju rabe planin. 
Poleg tega skrbijo KZS ob planiranju še za: 
- pridobivanje zemljišč zaradi usklajevanja lastninskega 

maksimuma, 
- nakup zemljišč na podlagi predkupne pravice, 
- rabo skupnih pašnikov skupaj s pašnimi interesenti, 
- vključevanje slabo obdelanih in neobdelanih zemljišč v 

družbeno organizirano proizvodnjo, 
- rabo kmetijskih zemljišč občinskega kmetijskega sklada, 
- pretok zemljišč k družbeno organiziranim pridelovalcem, 
- pridobivanje in nakup zemljišč po zakonu o dedovanju in 

o preživninskem varstvu kmetov. 

V. RACIONALIZACIJA IN ORGANIZIRANOST KZS 

V vseh občinah SR Slovenije, razen v občini Ljubljana 
Center, kjer ni kmetijskih zemljišč so organizirane kmetijske 
zemljiške skupnosti, ki se zaradi usklajevanja in reševanja 
nalog, pomembnih za vso Slovenijo, združujejo v Zvezo kme- 
tijskih zemljiških skupnosti. Kmetijske zemljiške skupnosti so 
samostojne pravne osebe, ki delujejo prek skupščine KZS in 
izvršilnega odbora KZS. Podlago za odločanje oziroma stro- 
kovna mnenja pripravljajo strokovne službe, ki jih sestavljajo 
eden ali več delavcev, navadno agronomov, razen v maribor- 
skih občinah, kjer gre za skupne strokovne službe vseh šestih 
občin in v nekateri kmetijsko manj pomembnih občinah, kjer 
opravlja strokovni delavec delo za KZS s polovičnim delovnim 
časom. 

Z namenom, da bi racionalizirali in poenotili delo strokov- 
nih služb, so v občinah iskali optimalne rešitve za smotrno 
organiziranost služb KZS. Tako je prišlo do zelo različne 
organiziranosti KZS. 

Od skupno 64 KZS je organiziranih v obliki samostojne 
delovne skupnosti le še 24 KZS, skoraj polovica KZS (26 KZS) 
je organiziranih v okviru delovnih skupnosti strokovnih služb 
SIS gospodarskih ali družbenih dejavnosti, v posamičnih pri- 
merih pa so KZS organizirane v okviru občinskih upravnih 
služb ali kmetijskih organizacij. Vendar sedanje izkušnje 
kažejo, da lahko samostojno organizirane KZS v celoti uresni- 
čujejo naloge KZS po ustavi in zakonu, medtem ko prihaja pri 
širše povezanih KZS do problemov pri pripravi strokovnih 
podlag za sprejemanje odločitev: strokovne službe so često 
pod pritiskom zagovornikov v nekmetijskih interesov in tako 
so odločitve in izvrševanja le-teh navadno zaradi iskanja bliž- 
njic pri usklajevanju navzkrižnih interesov v nasprotju z vlogo 
KZS pri vodenju kmetijske zemljiške politike v občini. 

Ob tem velja tudi poudariti, da združevanje strokovnih služb 
KZS v okviru SIS ali občine pomeni dražjo organiziranost od 
samostojne organiziranosti strokovnih služb KZS. Stroški 
delovanja KZS so najnižji tam, kjer porabljajo sredstva predv- 
sem za delovanje svojih organov in delavcev in najvišji tam, 
kjer KZS odmerjajo sredstva še za potrebe skupnih služb in 
skupne organiziranosti. Tako se na primer stroški delovanja 
KZS Žalec ob prenehanju samostojne organiziranosti leta 
1982 oziroma ob vključitvi med strokovne službe SIS povečali 
za 32 %, saj je bilo treba takoj odmeriti sredstva za delovanje 
skupnih služb, splošne pravne službe, vodje pisarne, vodje 
finančne službe, za finančno službo, saldakontista itd. Razlike 
med stroški za delovanje KZS, ki so organizirane samostojno 
ali kot del strokovnih služb SIS-ov so se zlasti povečale v letu 
1985, ko so znašali stroški na enega delavca pri samostojnih 
KZS od 1,500.000 - 1,800.000 din, stroški na enega delavca v 
strokovnih službah SIS-ov pa tudi več kot 3,000.000 din. 

Zaradi omenjenih dejstev se zdaj kaže povečan interes KZS 
po bolj samostojnem delovanju. Zveza KZS je v ta namen 
pripravila vzorec samoupravnega sporazuma o delovnih raz- 
merjih delavcev ter medsebojnih pravicah, obveznostih in 
odgovornostih, ki ga sklenejo delavci KZS z izvršilnim odbo- 
rom KZS in občinskim sindikalnim svetom na podlagi 12. 
člena zakona o delovnih razmerjih. 
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Poročilo republiškega komiteja za energetiko SR 

Slovenije Priloga 1 

Gradivo je kot priloga Poročilu o uresničevanju stališč in 
sklepov skupčine SR Slovenije ob obravnavi gradiva Gospo- 
darske zbornice Slovenije »Nekatera vprašanja uresničevanja 
družbenoekonomskih odnosov in samoupravne organizirano- 
sti v samoupravnih skupnostih materialne proizvodnje« in 
obravnava specifičnosti na področju energetike. V prvem delu 
prikazuje organiziranost samoupravni intresnih skupnosti na 
področju energetike in družbeno ekonomske odnose v teh 
skupnostih ter oceno organiziranosti organizacij združenega 
dela energetskih dejavnosti s predlogi nekaterih rešitev izha- 
jajoč iz dosedanjega spremljanja področja energetike. V dru- 
gem delu pa gradivo skuša odgovoriti na nekatere predloge iz 
kritične analize o delovanju političnega sistema. 

1. 1 Samoupravne interesne skupnosti energetike 
V sedanji organiziranosti interesnih skupnosti s področja 

energetike vidimo nekatere pomanjkljivosti, ki bi jih bilo 
mogoče odpraviti. Menimo, da bi z združevanjem nekaterih 
občinskih energetskih skupnosti glede na družbenoekonom- 
sko zaokroženost območja in tesnejšo povezavo z dobavitelji 
dosegli večji interes. Dobavitelji opreme bi bili v razpravah 
opozorjeni na eventualne probleme s področja energetike, ki 
jih sedaj zaradi odmaknjenosti problematike, ker izvajalci 
energije nimajo sedeža na njihovem območju, niti ne zaznajo. 
Na ta način bi tudi preprečili razdrobljenost investicij v distri- 
bucijske objekte in dosegli investiranje v najbolj kritične pri- 
mere na širših območjih. 

Uporabniki, ki so praviloma potrošniki raznih vrst energije, 
se sedaj vključujejo obvezno le v eno posebno energetsko 
skupnost, ki zaradi sedanjega institucionalnega organiziranja 
vodi do parcialnega obravnavanja posameznega energet- 
skega vira; možnost substitucije je odvisna od posamezne 
energetske skupnosti za dogovarjanje; sredstva za raziskave 
se usmerjajo parcialno v osnovno področje posebne energet- 
ske skupnosti, čeprav bi bilo morda družbeno utemeljeno, da 
se združujejo za realizacijo raziskovalnih nalog na drugem 
področju. V perspektivi bi bilo potrebno razmišljati o eni 
republiški energetski skupnosti, ki bi imela oblikovane 
skupne samoupravne organe, v katerih bi se obravnavala 
določena specifična energetska problematika. Seveda pa s 
spremembo organiziranosti ne bomo dosegli ničesar, če inte- 

resni skupnosti ne damo tiste vsebine, ki smo jo predvideli v 
zakonu o energetskem gospodarstvu. 

2. Družbenoekonomski odnosi 
Osnovno izhodišče pri izvajanju politike in načrtovanju raz- 

voja energetike je zagotavljanje potreb po energiji in izdelava 
kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne energetske bilance, 
ki jo sprejema republiška energetska skupnost. V njo morajo 
biti vključeni vsi tisti elementi, od katerih je odvisna oskrba s 
kakršnokoli vrsto energije, torej viri vseh vrst, potrebe upo- 
rabnikov ob upoštevanju racionalne rabe energije, njena 
zanesljivost pa tudi način in pogoji zagotavljanja primanjklja- 
jev iz drugih SR in SAP ali tujine, upoštevajoč deviznobi- 
lančne učinke. V današnjih razmerah je energetska bilanca le 
dokument, ki s svojimi predvidevanji ne more biti zanesljiva, 
saj realizacija njenega vrednotenja ne zavisi od v skupščini 
republiške energetske skupnosti sprejetih kriterijev in meril 
za oblikovanju cen, medsebojnih razmerij cen energije in 
elementov njihove dolgoročne politike. 

Energetski skupnosti je tako odvzet eden bistvenejših ele- 
mentov njene vsebine, to je sprejetje kriterijev in meril za 
oblikovanje cen energije. Ugotavljamo, da so nekateri upo- 
rabniki energije nezainteresirani za združevanje sredstev za 
razširjeno reprodukcijo, saj so v najslabšem primeru zave- 
zani, da sredstva združujejo po zakonu, kjer pogoji združeva- 
nja ne morejo biti strožji, kot so opredeljeni v samoupravnem 
sporazumu. Prednosti v samoupravnih sporazumih običajno 
ni mogoče realizirati iz vrste razlogov. 

Naslednja težava je v postopku oblikovanja samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov, saj je delež energetike v druž- 

benem proizvodu znan šele koncem leta tako, da do začetka 
srednjeročnega obdobja ni mogoče doseči sprejem samou- 
pravnih sporazumov o temeljih planov. Takšne težave je 
možno rešiti s sprejetjem zakona za prehodno obdobje. Ob 
dejstvu, da noben uporabnik ni vezan na eno samo vrsto 
energije in da hkrati brez nje ne more živeti, ne moremo 
govoriti o interesnem združevanju. Ker energija mora biti 
zagotovljena v določenem času, kakovosti in ceni, si torej 
izpada sredstev za razvoj energetike in njegovo moteno 
poslovanje ni moč privoščiti. Žal dosedanja praksa kaže, da je 
edini zanesljivi način združevanja sredstev zakon. Tudi če bi 
samoupravni sporazum o temeljih planov uporabniki in izva- 
jalci sprejeli pravočasno, bi se znašli pred novim problemom, 
to je zagotovitve 100% podpisa vseh udeležencev sporazume- 
vanja. Tedaj je edina rešitev spet zakon za nepodpisnike 
samoupravnega sporazuma o temeljih planov. Če so nepod- 
pisniki samoupravnega sporazuma o temeljih planov sankci- 
onirani tako, da jim dobavitelj zmanjša dobavo energije, je to 
smiselno le v primeru pomanjkanja energije, kot je to sedaj 
tudi urejeno v samoupravnem sporazumu o temeljih planov. 
Določitev dvojnosti cen za podpisnike in nepodpisnike samu- 
pravnega sporazuma je smiselna le tedaj, če cena energije 
poleg stroškov enostavne reprodukcije pokriva tudi del razšir- 
jene reprodukcije in se potem podpisnikom samoupravnega 
sporazuma cena lahko zmanjša največ do višine, ki pokriva 
stroške enostavne reprodukcije. 

Kazalo bi določili zakonski minimum sredstev za razširjeno 
reprodukcijo, ki bi jih morali združevati vsi uporabniki ener- 
gije vključno z gospodinjstvom, čeprav le te po sedaj veljavni 
ustavni ureditvi ni mogoče zavezati z zakonom. Na ta način bi 
bil zagotovljen minimalni potrebni program izgradnje ener- 
getskih objektov, v katerega bi bili vključeni tudi objekti iz 
skupnega plana na ravni SFR Jugoslavije. Kljub morebitnim 
opredeljenim prioritetam izgradnje skupin elektroenergetskih 
objektov v okviru Jugela po zakonu o temeljih sistema druž- 
benega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije, bi bilo 
potrebno zagotoviti delež energije iz tako zgrajenega objekta 
posameznemu sovlagatelju (SR oz. SAP) v višini njegovega 
sovlagateljskega deleža na osnovi posebnega samouprav- 
nega sporazuma, pripravljenega na podlagi izhodišč, spreje- 
tih v okviru srednjeročnih planskih aktov Jugela. 

Tako zgrajeni elektroenergetski objekti ne smejo postati 
objekti solidarnega zagotavljanja električne energije v prime- 
rih pomanjkanja. Solidarno pokrivanje primanjkljajev elek- 
trične energije v posameznih delih SFR Jugoslavije mora biti 
predmet posebnega dogovora elektrogospodarstev SR in 
SAP. 

Primerno bi bilo, da bi uporabniki, ki bi potrebovali ener- 
gijo, ki bi presegla minimalni potrebni program izgradnje 
energetskih objektov, v okviru samoupravnega sporazuma 
združevali potrebna sredstva za izradnjo posebnih energet- 
skih objektov. Sredstva, združena za minimalni program bi 
bila nevračljiva, dodatno združena sredstva pa vračljiva ozi- 
roma nevračljiva, če bi se združevalci tako dogovorili. 

3. Organiziranost OZD energetskih dejavnosti 
Organiziranost energetskega gospodarstva je določena s 

kriteriji in merili v družbenem dogovoru o organiziranosti 
energetskega gospodarstva. V organiziranosti elektrogospo- 
darstva in premogovništva se odpirajo nekatera vprašanja, za 
katere menimo, da bi jih bilo mogoče rešiti z nekaterimi 
spremembami. Ker nekatere od SOZD ne vključujejo vseh 
delovnih organizacij elektrogospodarstva in premogovništva, 
ki sodelujejo v procesu proizvodnje električne energije, nanje 
ne more biti prenešena odgovornost za optimalno in zane- 
sljivo oskrbo. 

Delovne organizacije, ki sodelujejo v procesu proizvodnje 
in distribucije električne energije, silom razmer zadržijo pri 
sebi odgovornost za oskrbo z energijo. Politiko oskrbe in 
izgradnje oblikujejo in vodijo preko koordinacijskega odbora, 
njeno uresničevanje pa preko organizacijskih oblik skupnega 
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pomena (DO inženiring, DO informatika, interna banka, 
delovna skupnost skupnega pomena) in tremi sozdi. Sozdi so 
le operativni izvajalci, ne pa oblike dogovarjanja in vodenja 
skupne politike. Glede na to, da se dohodkovna vprašanja v 
elektrogospodarstvu in premogovništvu urejajo po posebnem 
samoupravnem sporazumu o medsebojnih razmerjih pri 
ustvarjanju in ugotavljanju udeležbe v skupnem prihodku, 
katerega udeleženci v skupnem prihodku so delovne organi- 
zacije proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije 
na eni strani in oba REK za TEŠ in RLV, odnosno za RRPS in 
TET, članice SOZD EGS ne urejajo vprašanj preoblikovanja in 
urejanja prihodka znotraj SOZD, kot je to primer pri obeh 
REK. V SOZD EGS se tudi ne rešujejo vprašanja razporejanja 
čistega dohodka in osebnih dohodkov, ker se ta urejajo po 
posebnem samoupravnem sporazumu. Glede na navedeno 
ugotavljamo, da ni sporna vsebina opravil skupnega pomena, 
niti organizacijske oblike, v katerih se bodo ta opravila izva- 
jala, temveč usklajevanje med sozdi in vodenje skupne poli- 
tike, ker se delovne organizacije združujejo v tri različne 
sozde. 

Zaradi tega menimo, da bi bilo potrebno pospešiti ustanovi- 
tev in delovanje organizacijskih oblik skupnega pomena, v 
perspektivi pa doseči povezavo vseh delovnih organizacij 
elektrogospodarstva in premogovništva v en SOZD po pred- 
hodno izdelanih podlagah, v katerem bi urejali tako tehnično- 
tehnološka kot tudi dohodkovna vprašanja. Z združitvijo vseh 
DO elektrogospodarstva in premogovništva, ki sodelujejo v 
proizvodnji električne energije, bi racionalizirali odločanje ter 
hkrati določili odgovornega nosilca oskrbe z električno ener- 
gijo v SR Sloveniji, kjer je le-ta odvisna tudi od proizvodnje 
energetskega premoga. 

II. 1. Izhajajoč iz predpostavke kritične analize o delovanju 
političnega sistema socialističnega samoupravljanja, da se v 
energetsko gospodarstvo uvede uporaba ekonomskih meril 
poslovanja in pridobivanja dohodka ter izhodišča, da je 
potrebno restriktivno uporabljati načela solidarnosti in vza- 
jemnosti pri vlaganju v gospodarsko infrastrukturo ter da 
združevanje sredstev med uporabniki in izvajalci temelji na 
načelih skupnega prihodka izhaja, da energetske dejavnosti 
skozi ceno zagotavljajo sredstva za pokritje stroškov eno- 
stavne reprodukcije kot tudi del za razširjeno reprodukcijo 
(normalna tekoča rast porabe energije). Uporabniki, ki bi 
želeli povečati porabo energije, ki pa je ne bi bilo mogoče 
pokriti iz energetskih objektov, ki bi zagotavljali normalno 
tekočo rast porabe, bi združevali sredstva za konkreten ener- 
getski objekt zaradi pokritja lastnih potreb po energiji. To 
izhaja tudi iz predloga, da je potrebno stimulirati delavce v 
gospodarski infrastrukturi za smotrna vlaganja in moderniza- 
cijo, saj mora biti od tega in smotrnega poslovanja ter združe- 
vanja objektov odvisen njihov dohodek. Če bodo torej izho- 
dišča »kritične analize« realizirana, potem to predstavlja 

glede na ugotovitve in predloge iz I. točke, ki so rezultat 
dosedanjega spremljanja področja energetike, korak dalje. 
Ob samostojnem določanju cen električne energije in pre- 
moga na osnovi enotnih kriterijev v Jugoslaviji odpade 
potreba po urejanju v samoupravnih interesnih skupnostih 
energetike tistega dela enostavne reprodukcije, ki bo zago- 
tovljen s ceno energije. V tem primeru govorimo le o nepo- 
srednem iteresnem združevanju izvajalcev in določenih upo- 
rabnikov, kadar gre za izgradnjo konkretnega objekta. 

2. Glede sovlaganj v druge republike in avtonomni pokrajini 
je pomembna pravna sigurnost sovlagateljev, potrebno je 
zagotoviti enakopravnost subjektov, ki sovlagajo ter zagoto- 
viti njihovo vključitev v odločanje pri poslovanju in gospodar- 
jenju z združenimi sredstvi. Kot sovlagatelji v drugih republi- 
kah in avtonomnih pokrajinah naj bi nastopali izvajalci ener- 
getskih dejavnosti in ne določeni uporabniki. Ko »kritična 
analiza« utemeljuje tehnično-tehnološko enotnost elektrogo- 
spodarskega sistema in ko govori, da ta ne more biti brez 
enotnosti družbenoekonomskih odnosov, je potrebno opozo- 
riti, da se ta enotnost ne sme poenostaviti z uporabo enotne 
cene energije in organiziranja elektrogospodarstva na ravni 
SFR Jugoslavije. Sprejemljivo je izhodišče o enotnih kriterijih 
za ceno posameznih vrst energije (HE, TE), ki pa mora konkre- 
ten odraz najti v izhodišču »kritične analize«, da je potrebno 
upoštevati družbenogospodarski prostor, ki ga pokriva posa- 
mezno elektrogospodarstvo republik in avtonomnih pokrajin. 
Prav zaradi te ugotovitve enotnost družbeno ekonomskih 
odnosov ni moč poenostavljati z enotno ceno za celotno 
področje SFR Jugoslavije. Izhajajoč iz ugotovitve »kritične 
analize«, da je potrebno upoštevati družbeno gospodarski 
prostor, ki ga pokriva elektrogospodarstvo republike oz. avto- 
nomne pokrajine, ni sprejemljivo, da bi na nivoju SFR Jugo- 
slavije sprejeli z družbenim dogovorom ali z zveznim zako- 
nom razdelali merila za organiziranje posameznih organizacij 
združenega dela s področja energetskega gospodarstva. 

3. Sprejemljiva je teza, da mora investitor zagotoviti pred 
sprejetjem investicijske odločitve, sodelovanje notranjih stro- 
kovnih služb in zunanjih strokovnih institucij, pri čemer pa bo 
potrebno materialne in druge odgovornosti opredeliti v 
pogodbi. Odločitev o sodelovanju zunanjih institucij mora 
sprejeti poslovodni organ investitorja. Ob tem je potrebno 
določiti elemente vsebine elaborata ekonomske upravičeno- 
sti ustanavljanja delovne organizacije. 

4. Kadar TOZD ne sprejme osnov za pripravo planov in če s 
tem bistveno otežuje ali onemogoča uresničevanje interesov 
in ciljev razvoja ter gospodarjenja drugih TOZD v sestavi 
delovnih organizacij, je potrebno sprejeti ukrepe družbenega 
varstva pravic in družbene lastnine. 

Poročilo Skupnosti za ceste Slovenije 

I. 
Družbenoekonomski odnosi na področju 
cestnega gospodarstva 

1. V družbenem proizvodu SR Slovenije je delež vseh sred- 
stev za enostavno reprodukcijo cest in cestnih objektov upa- 
del od 1,37% v letu 1979 na 0,58% v letu 1984, delež sredstev 
za razširjeno reprodukcijo pa od 1,08% v letu 1979 na 1,03% v 
letu 1984. Še bolj problematično pa je, da se je še bolj 
zmanjšala realna vrednost sredstev, saj so se vsa sredstva za 
ceste od leta 1983 do 1985 podvojila, medtem ko so se cene v 
tem času več kot potrojile. 

Po planu za leto 1985 je v sredstvih za enostavno reproduk- 
cijo znašal delež prispevka od goriv okrog 49%, delež prispev- 
kov za uporabo cest 34%, taks za tuja motorna vozila 7% in 
cestnine 10%. Delež virov za razširjeno reprodukcijo pa je bil 
po planu za leto 1985 takle: združena sredstva OZD 45%, tuja 
posojila 12%, del prodajne cene goriva 36% in drugi viri 7%. 
Prispevek za cesie v ceni goriva, ki spada med najpomemb- 
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nejše vire se je vsa leta zmanjševal, ker je določen v fiksnem 
znesku in ne z odstotnim deležem v ceni goriv. Za enostavno 
reprodukcijo je ta delež v ceni goriva znašal leta 1969 30,5%, v 
letu 1985 pa le še 5%\ Znesek za ceste v ceni bencina za 
razširjeno reprodukcijo se ni povečal od 15. aprila 1983 do 11. 
januarja 1986. Šele sedaj je znesek povečan za 25%, kar je 
bistveno premalo. Čeprav se sredstva za ceste nominalno 
večajo, pa realno iz leta v leto padajo, zato zagotavljanje 
enostavne in razširjene reprodukcije na ustrezni ravni že 
nekaj let ni več možno. Škoda, ki nastaja zlasti zaradi samo 
zasilnega vzdrževanja in obnavljanja je neprimerno večja, kot 
pa znaša prihranek pri finančnih obremenitvah gospodarstva 
in drugih uporabnikov za ceste. Zato je nujno, da preprečimo 
nadaljnje realno upadanje sredstev za ceste. V tem pogledu je 
še posebej bistvenega pomena, da bi znesek za ceste v ceni 
bencina nadomestili z odstotkom, ki pa bi ga morali glede na 
sedanje stanje povečati vsaj na 15%. Tako bi zagotovili tekočo 
valorizacijo, ki je nujno potrebna zavoljo inflacije in posebej 
tudi zato, ker stroški za ceste naraščajo že hitreje od splošne 
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inflacije. Tudi del prometnega davka od cene naftnih deriva- 
tov bi bilo treba nameniti za ceste, saj brez novih virov ne bo 
mogoče sanirati razmer. 

2. Skupnost za ceste Slovenije je v letu 1983 sprejela stan- 
darde in normative za vzdrževanje magistralnih, regionalnih 
in lokalnih cest. S sprejetimi standardi in normativi naj bi bilo 
zagotovljeno redno letno vzdrževanje cest in zagotovljena 
prevoznost cest in varnost prometa. 

3. Osnove in merila za določanje cen na področju vzdrževa- 
nja in varstva cest je določila skupščina Skupnosti za ceste 
Slovenije v letu 1983. Pri tem gre za cene storitev in materi- 
alov na podlagi dogovorjene vrednosti dela po vrstah in 
zahtevnosti, dogovorjene vrednosti storitev strojev in tran- 
sportnih sredstev in dogovorjene vrednosti materialov upo- 
rabljenih pri vzdrževalnih delih. Pri tem so, kolikor je mogoče 
glede na sredstva, upoštevani tudi normativi in standardi. 
Merila za oblikovanje cen se spreminjajo z letnimi finančnimi 
načrti, upoštevajoč možnosti razporejanja sredstev za posa- 
mezne vrste del na področju enostavne in razširjene repro- 
dukcije. 0 cenah in drugih medsebojnih odnosih pri vzdrževa- 
nju in varstvu cest so z izvajalci del sklenjeni samoupravni 
sporazumi o letnih povračilih. 

4. Sredstva za razširjeno reprodukcijo v cestnem gospodar- 
stvu se oblikujejo posebej iz združenih sredstev organizacij 
združenega dela, iz posojil in od dela prodajne cene goriva in 
iz drugih namenskih virov. 

5. V obdobju 1976-1980 so organizacije združenega dela 
na podlagi srednjeročnega sporazuma in zakona združile 
4.017 milijonov dinarjev za izgradnjo magistralnih in regional- 
nih cest. Glede na finančne razmere Skupnost za ceste Slove- 
nije ne bi mogla vrniti združenih sredstev. Zato je skupščina 
predlagala organizacijam združenega dela, da se odpovedo 
pravici do vračila združenih sredstev. V samoupravnem spo- 
razumu o temeljih plana za obdobje 1981-1985 in 1986-1990 
pa je določba o združevanju brez obveznosti vračanja, ker se 
z naložbami v infrastrukturo izboljšujejo pogoji za pridobiva- 
nje dohodka v združenem delu in življenjski in delovni pogoji 
delovnih ljudi in občanov. Če organizacije združenega dela ne 
bodo sprejele predloga, da bi se odpovedale pravici do povr- 
nitve združenih sredstev iz fet 1976-1980, bo to vprašanje 
treba urediti s posebnim virom za vračilo teh obveznosti. 

6. Podlaga za najemanje kreditov s strani uporabnikov je 
sicer dana tudi v zakonu o cestah, vendar od leta 1983 ne 
obstaja, ker so bili z družbenim dogovorom ukinjeni vsi 
bančni krediti za cestno infrastrukturo. Tako obstoji le mož- 
nost najemanja kreditov, za kar pa je v letu 1986 potrebno 
sprejeti posebni zakon za vsak kredit. 

7. Viri sredstev za razširjeno reprodukcijo so različni, zato 
je tudi dinamika vplačevanja različna. Vzeto v celoti se ta 
sredstva združujejo počasi, ponavadi počasneje od dinamike 
gradenj. Tudi zato se objekti med gradnjo dodatno dražijo in 
terjajo dodatne investicijske programe in dodatne ukrepe za 
zagotovitev dodatnih sredstev. Dinamika sredstev narekuje 
dinamiko gradnje, kar velikokrat tudi realno povečuje investi- 
cijske stroške. Pomembna motnja pri izvajanju del razširjene 
reprodukcije je tudi v obveznostih, ki izvirajo iz poravnavanja 
tujih kreditov. 

8. Tudi za zbiranje sredstev občanov je dana osnova v 
ustreznih predpisih. Praktično to zbiranje dokaj zadovoljivo 
poteka na območjih občinskih skupnosti za ceste z uvedenimi 
samoprispevki, ki pa so namenjeni večinoma le za potrebe 
lokalne cestne mreže. Večja sredstva za ostale potrebe bi bilo 
možno iz tega vira zagotoviti le z razpisom posojila - tako kot 
je to bilo v primeru posojila za ceste v srednjeročnem obdobju 
76-80. Ob tem velja poudariti, da je že bila dana pobuda za 
preučitev možnosti ponovnega razpisa posojila za ceste. Tre- 
nutno potekajo v zvezi z navedeno pobudo konsultacijski 
postopki na ravni republike. 

9. V Skupnosti za ceste Slovenije sprejemamo srednje- 
ročne in letne plane za magistralne in avtoceste. V njih so 
opredeljeni ukrepi in sredstva za obnavljanje obstoječe 
cestne mreže in za novogradnje. Razen tega je s srednjeroč- 
nim sporazumom o temeljih plana določena tudi delitev sred- 
stev iz virov, ki so namenjeni za celotno cestno omrežje v 
Sloveniji. 

Srednjeročne in letne plane sprejemajo tudi občinske skup- 
nosti za ceste in v njih predvidevajo ukrepe in sredstva za 
obnavljanje obstoječe regionalne in lokalne ceste in za novo- 
gradnjo teh cest. 

Pri delitvi sredstev prihaja do različnih interesov, predvsem 
tudi glede regionalnih cest. Metodologija za ugotavljanje 
prednostnega vrstnega reda ukrepov na cestni mreži temelji 
namreč na strokovnih kriterijih. To pa povzroča, da se sred- 
stva za posamezne ukrepe ne delijo enakomerno po občinah, 
temveč po stvarnih potrebah (prioriteta). To povzroča nego- 
dovanje in nasprotovanje, predvsem v tistih občinah, v katerih 
je cestna mreža v boljšem stanju in ima s tem nižje mesto v 
prednostnem vrstnem redu ukrepov. Problem je tudi v vsklaje- 
vanju med občinami, saj ima lahko ista regionalna cesta za 
eno občino drugačen pomen, kot za drugo. 

Problematika planiranja izvira predvsem iz stanja cestne 
mreže, ki v preteklosti ni bila ustrezno vzdrževana, niti se ni 
razvijala skladno s potrebami prometa (tovora in potnikov). Že 
od leta 1976 se sredstva ne zagotavljajo sorazmerno z nujnimi 
potrebami, kar še zlasti velja za čas po letu 1982. V tem času je 
bila inflacija bistveno večja, od nominalne rasti sredstev za 
ceste, kar je realno pomenilo, da smo vsako leto vlagali v 
ceste realno manj sredstev. Razen tega je bilo v zadnjih letih 
potrebno poravnati tudi obveznosti za najete tuje kredite za 
gradnjo avtocest. Samo negativne tečajne razlike so po letu 
1982 znašale 30 in več odstotkov letno od celotnih sredstev za 
enostavno in razširjeno reprodukcijo cest. 

Nadaljni problem pri planiranju sredstev za ceste je v tem, 
da je prioriteto posameznih ukrepov potrebno prilagajati 
dinamiki priliva sredstev in ne dinamiki racionalne gradnje. 
Zaradi neskladnosti med viri in potrebami, dinamika del ni 
opredeljena s srednjeročnimi, marveč šele z letnimi finanč- 
nimi plani, s katerimi so ugotovljene konkretne materialne 
možnosti in sredstva po objektih. 

10. V preteklih letih se je stanje cest v SR Sloveniji v večini 
zelo poslabšalo. Zato moramo v tem srednjeročnem obdobju 
povečati vlaganja za ohranitev in obnovo cestne mreže. 
Zaradi omejenih finančnih virov bo v tem obdobju prioriteta 
100% vzdrževanja vseh kategoriziranih cest. 

Na temelju strokovne analize je bilo ugotovljeno, da bi bilo 
potrebno za doseganje razmeroma zmernih tehničnih in pro- 
metno-varnostnih pogojev na magistralnih in regionalnih 
cestah vložiti v vzdrževanje in rekonstrukcijo teh cest cca 80 
milijard dinarjev. 

V razširjeni reprodukciji bo dan poudarek predvsem na 
novogradnje, ki; 

- predstavljajo skupni jugoslovanski program (cesta brat- 
stva in enotnosti, vključno s predorom Karavanke) 

- so predmet mednarodnih oziroma meddržavnih sporazu- 
mov (Karavanški predor, osimske ceste) in 

- so nadaljevanje že začetih del v preteklem srednjeroč- 
nem obdobju. 

11. Na ravni SFRJ ni skupnih planov cestnega gospodar- 
stva. Pri Zvezi SIS za ceste Jugoslavije se le evidentirajo plani 
iz republik in pokrajin. Kreativnega delovanja in usklajevanja 
teh planov na zvezni ravni ni. 

II. 

Samoupravna organiziranost 

1. Trenutno so v SR Sloveniji v 36. občinah posebne občin- 
ske skupnosti za ceste, v Ljubljani in v Mariboru pa ena za vse 
občine v mestu, v 18. občinah pa so cestne skupnosti zdru- 
žene s komunalnimi skupnostmi. V organizacijskem pogledu 
ni ovir za uresničevanje delegatskega sistema in s tem za 
sporazumevanje med uporabniki in izvajalci o uskaljevanju 
potreb z možnostmi. Večina razprav na sejah skupščin in 
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njihovih organov pa je preobremenjena z vsakdanjimi pro- 
blemi, ki nastajajo zaradi pomanjkanja sredstev, kar ovira 
vsebinske razprave in odločitve o drugih vprašanjih. V tem 
pogledu ni pomembnih razlik med občinskimi skupnostmi, ki 
so organizirane samo za ceste in tistimi, ki so organizirane 
skupaj s komunalnimi dejavnostmi. Ne glede na način organi- 
ziranosti večkrat v skupščinah in njihovih organih prevladu- 
jejo vplivi izvajalcev, čeprav je v zboru uporabnikov v pov- 
prečju štirikrat več delegatov, kot v zborih izvajalcev. To je 
deloma posledica večje strokovne usposobljenosti, deloma 
pa posledica dejstva, da so tudi med uporabniki mnogi dele- 
gati iz vrst izvajalcev. 

V razmejitvi pristojnosti med Skupnostjo za ceste Slovenije 
in skupnostmi za ceste v občinah je bil zlasti v zadnjem času 
zelo izpostavljen problem pristojnosti v zvezi z regionalnimi 
cestami. Te so sedaj v pristojnosti občinskih skupnosti za 
ceste ne glede na to, da številne regionalne ceste povezujejo 
več občin in bi bila potrebna enotna politika in usklajenost 
ukrepov glede vzdrževanja in novogradenj. 

Pomembno je tudi, da se zaradi pristojnosti občinskih skup- 
nosti za ceste na tem področju že itak omejena sredstva 
preveč drobijo, s čimer se zmanjšuje njihova učinkovitost in 
usklajena racionalna uporaba. Ugotavljamo, da so glede 
novogradenj, pa tudi glede vzdrževanja regionalnih cest med 
občinami velikokrat različni interesi, ki jih je zelo težko ali 
celo nemogoče uskladiti. Nasprotno pa so bili v minulem 
srednjeročnem obdobju, ko so bila sredstva za regionalne 
ceste združena na ravni republike, doseženi razmeroma veliki 
rezultati (n. pr. zasavska cesta, uranska cesta, mirnska dolina 
itd.) Regionalnih cest rie bi smeli urejati skupaj z lokalnimi 
cestami, ker so del primernega-cestnega omrežja v republiki 
in niso nič manj pomembne kot magistralne ceste. 

2. V Skupnosti za ceste Slovenije, smo soglašali s stališ- 
čem gospodarske zbornice Slovenije (gradivo v prilogi Poro- 
čevalca skupščine SR Slovenije z dne 7/5-1985), da naj bi se iz 
razlogov racionalnosti združile občinske skupnosti za ceste in 
komunalne skupnosti v eno samoupravno interesno skup- 
nost. Še naprej naj bi delovala Skupnost za ceste Slovenije, ki 
naj bi razen sedanjih pristojnosti imela tudi vse pristojnosti v 
zvezi z regionalnimi cestami. Za ta namen bi bilo potrebno 
spremeniti zakon o cestah, posebno glede prenosa pristojno- 
sti o regionalnih cestah na Skupnost za ceste Slovenije. 
Skupščina Skupnosti za ceste je v zvezi s prenosom pristojno- 
sti že sprejela pobudo za ustrezno spremembo zakona o 
cestah, ki bo posredovana Skupščini SR Slovenije. 

V Skupnosti za ceste Slovenije je bil v letu 1985 spremenjen 
ustanovitveni sporazum in statut. S to spremembo je bila 
ukinjena delovna skupnost za opravljanje administrativno- 
strokovnih del, v kateri je bilo zaposlenih 6 delavcev. Vsa 
administrativna strokovna in tehnična opravila za skupnost je 
s posebnim samoupravnim sporazumom prevzela delovna 

skupnost skupnih služb SOZD ZCP, ki je že pred tem oprav- 
ljala številna opravila za to skupnost. Vendar tudi ta spre- 
memba ni pokazala zadovoljivih rezultatov in smatramo, da bi 
bilo strokovno službo Skupnosti za ceste ponovno organizi- 
rati in obvezno ojačiti slično kakor je to urejeno tudi v ostalih 
republikah oziroma pokrajinah. 

3. Na podlagi ugotovitev stališč in sklepov, ki jih je sprejela 
Skupščina SR Slovenije na seji zborov 24. julija 1985 glede 
SIS materialne proizvodnje, da je treba preveriti ustreznost 
samupravne organiziranosti izvajalskih organizacij združe- 
nega dela in ustreznost že sklenjenih družbenih dogovorov, 
smo v Skupnosti za ceste Slovenije pripravili obširnejšo ana- 
lizo o tej problematiki. Analiza je potrdila, da sedanja organi- 
ziranost ni ustrezna, čeprav je skladna z družbenim dogovo- 
rom o natančnejši razčlenitvi meril za organiziranje organiza- 
cij za vzdrževanje in varstvo cest (Uradni list, SRS, št, 31/82). 
Glavna pomanjkljivost te organiziranosti je v tem, da so 
temeljne organizacije združenega dela za vzdrževanje cest 
združene v delovne organizacije cestna podjetja, torej skupaj 
z organizacijami za izgradnjo cest in z nekaterimi drugimi 
organizacijami. Vse te organizacije pa so združene v SOZD 
Združena cestna podjetja. V tem SOZD je sedaj 9 delovnih 
organizacij s 14 temeljnimi organizacijami za vzdrževanje in 
varstvo cest, z 8 drugimi organizacijami in z 9 delovnimi 
skupnostmi. Vseh zaposlenih je v celotnem SOZD 4.108, od 
tega v TOZD za vzdrževanje in varstvo cest 1.879. Vse 
temeljne in delovne organizacije, ki so združene v SOZD 
uporabljajo praktično vsa sredstva samoupravnih interesnih 
skupnosti za ceste, pri čemer je veliko možnosti za monopolni 
položaj in za določene neracionalnosti v porabi. Ker so sred- 
stva za ceste tudi sicer omejena in večkrat nezadostna, se 
problemi pri vzdrževanju in varstvu cest zavoljo take organizi- 
ranosti še bolj zaostrujejo. 

Da bi se izognili negativnim vplivom sedanje organizirano- 
sti na vzdrževanje in varstvo cest in izboljšali smotrnost v 
uporabi sredstev in učinkovitost delovanja na tem področju, 
smo v analizi ugotavljali možne variante za bodočo organizi- 
ranost. Med več možnimi variantami je po našem mnenju 
najbolj primerna ta, da bi se vse temeljne organizacije za 
vzdrževanje in varstvo cest v SR Sloveniji združile v delovno 
organizacijo za vzdrževanje in varstvo cest. V tej novi delovni 
organizaciji bi bilo 10 temeljnih organizacij in delovna skup- 
nost skupnih služb, ki bi opravljala tudi strokovna i admini- 
strativno-tehnična dela za Skupnost za ceste Slovenije. Po 
tem predlogu bi lahko ukinili 5 TOZD za vzdrževanje in varstvo 
cest in zmanjšali število zaposlenih zlasti v skupnih službah. 
Tako, da bi nova organizacija za vzdrževanje imela zaposlenih 
delavcev okrog 1.983. Za navedeno reorganizacijo bi bilo 
treba spremeniti zakon o cestah ali sprejeti nov družbeni 
dogovor o organiziranosti na tem področju. 

Poročilo Samoupravne interesne skupnosti za železniški 
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PODROČJE ŽELEZNIŠKEGA PROMETA 

Razvoj družbenoekonomskih odnosov v SIS za železniški in 
luški promet SR Slovenije je najtesneje povezan z razvojem 
družbenoekonomskih odnosov v železniškem gospodarstvu 
nasploh. Posebno po sprejetju dolgoročnega programa 
gospodarske stabilizacije je v zvezi s tem na Jugoslovanskih 
železnicah potekala vrsta aktivnosti preko katerih so se obli- 
kovala izhodišča za njegovo uresničevanje (Akcijska konfe- 
renca članov OOZK na JZ v septembru 1984. Predlog samou- 
pravne transformacije železnice v skladu z dolgoročnim pro- 
gramom gospodarske stabilizacije), Skupščina skupnosti JZ 
pa je na svojem zasedanju, dne 21. 3. 1986 sprejela tri 
pomembne dokumente, ki predstavljajo že operacionalizacijo 
sperejetih izhodišč, in sicer: 

- skupni plan J Ž za obdobje 1986-1990, 

- skupne elemente za oblikovanje cen storitev v notranjem 
potniškem in blagovnem železniškem prometu ter 

- organizirala projekt nove gospodarsko poslovne usmeri- 
tve JŽ na temelju realnega voznega reda kot poseben pro- 
gramski projekt trajnejšega značaja na mreži JZ. 

Pri iskanju rešitev za bolj učinkovito delovanje sistema JZ 
ter nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov v železni- 
škem gospodarstvu sta bila vseskozi prisotna dva koncepta. 
Po enem naj bi se boljše delovanje sistema JZ zagotovilo s 
centralizacijo in administrativnimi ukrepi, po drugem pa naj bi 
se to doseglo z vskladitvijo delovanja in notranjih odnosov na 
železnici s temeljnimi značilnostmi delovanja jugoslovan- 
skega narodnega gospodarstva, predvsem z delovanjem 
tržno-ekonomskih zakonitosti. Prevladal je drugi koncept - 
tudi v dokumentih, ki jih je že sprejela Skupnost JZ - za 
katerega se je med drugimi zavzemalo tudi ZG Ljubljana. 

To usmeritev je potrdil še Zvezni izvršni svet v oktobru 1985, 
ki je posebej ugotovil, da je treba ob ustrezni ekonomski 
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politiki železnico stimulirati k razvoju poslovnosti, saj je 
model poslovnega pristopa pri sanaciji železnice danes priso- 
ten pri večini evropskih železnic. 

Sprejeta izhodišča ter dosedanje aktivnosti pri operaciona- 
lizaciji dolgoročnega plana gospodarske stabilizacije v želez- 
niškem gospodarstvu so naravnane v smeri ugotovitev in 
stališč kritične analize delovanja političnega sistema sociali- 
stičnega samoupravljanja. Zagotavljajo dosledno uveljavlja- 
nje ustrezne opredelitve o potrebi po tehnološki enotnosti 
gospodarske infrastrukture kot tudi v analizi opredeljeno 
enotnost družbenoekonomskih odnosov. 

Zato so brez vsake podlage predlogi kriterijev v posebnem 
dogovoru o skupnem financiranju modernizacije magistrale 
(Jesenice/Sežana, Gevgelija/Dimitrovgrad), ki je v pripravi in 
ki bi pomenili odtujitev sredstev iz združenega dela brez 
upoštevanja njegovega interesa. 

II. 
1. V okviru Železniškega gospodarstva Ljubljana in Samou- 

pravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR 
Slovenije je sprejeta poslovna usmeritev železnice, ki izhaja 
tudi iz dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije in 
sklepov Zveznega izvršnega sveta v zvezi s stanjem in pro- 
blemi nadaljnjega razvoja jugoslovanskih železnic z dne 23. 
10. 1985. Z uveljavljanjem novih gospodarskih poslovnih 
usmeritev železnice bodo uporabniki dobili takšno kvaliteto 
prevoznih storitev, ki bo ustrezala njihovim potrebam, želez- 
nica pa si bo zagotovila sredstva za svojo reprodukcijo. Iz te 
usmeritve torej izhaja, da je treba v čim večji meri zagotavljati 
sredstva za enostavno reprodukcijo in razvoj železniškega 
gospodarstva Ljubljana v sodelovanju z uporabniki in na 
temelju neposrednih dogovorov z njimi. Ker je cena prevozov 
v takšni poslovni politiki eden temeljnih instrumentov za 
njeno izvajanje, se bo cena, ki naj pokriva vse stroške eno- 
stavne reprodukcije, praviloma določala v neposrednih dogo- 
vorih z uporabniki. Cene določene v splošni tarifi jugoslovan- 
skih železnic se bodo uporabljale samo izjemoma, kadar do 
takšnih posebnih dogovorov z uporabniki ne bo prišlo, zlasti v 
primerih, kadar gre za manjši obseg prevozov oziroma 
manjšo količino blaga. 

Dokler s cenami enostavna reprodukcija ne bo pokrita, 
bodo članice SIS za železniški in luški promet SR Slovenije 
zagotavljale del sredstev za njeno pokrivanje s povračili za 
kritje dela stroškov enostavne reprodukcije ZG Ljubljana. 

Za razvoj zmogljivosti in prilagajanje storitev Železniškega 
gospodarstva Ljubljana je treba intenzivneje razvijati proces 
združevanja dela in sredstev ter sovlaganj na podlagi nepo- 
srednega interesnega povezovanja z uporabniki skladno z 
Zakonom o združenem delu oziroma opredelitvami iz Kritične 
analize. 

Vendar bo pri razvoju železnice zaradi same narave naložb 
(skupni pomen za gospodarski razvoj vseh organizacij zdru- 
ženega dela in družbe kot celote, pri večjem delu naložb je 
težko ugotovljiv neposredni interes in korist za posamezne 
uporabnike) še vedno ostal velik del združevanja sredstev po 
načelih vzajemnosti in solidarnosti. Zato bodo tudi v obdobju 
1986-1990 uporabniki združevali del sredstev za razvoj zmog- 
ljivosti Železniškega gospodarstva Ljubljana na osnovi med- 
sebojne vzajemnosti s samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana, skladno s Kritično analizo, v kateri je predvideno samo- 
upravno združevanje sredstev na načelih solidarnosti in vza- 
jemnosti za razširjeno reprodukcijo za tiste dejavnosti, katerih 
redno delovanje je nenadomestljivo za življenje in delo obča- 
nov in poslovanje v organizacijah združenega dela. 

2. Do leta 1984 so se cene železniških prevoznih storitev 
oblikovale samo po splošnih tarifnih pogojih. Določale so se 
administrativno, na višini, ki še zdaleč ni pokrivala stroškov 
enostavne reprodukcije. V družbenem planu SFRJ za obdobje 
1986-1990 je glede politike cen določeno, da se bodo cene 
osnovnih storitev v železniškem prometu oblikovale v skladu s 
skupnimi elementi za oblikovanje cen, in sicer: povprečnih 
stroškov in koriščenju faktorjev proizvodnje na osnovi enot- 
nih standardov in normativov, odnosov in ravnijo svetovnih 
cen, odnosov cen energentov in storitev, pri čemer mora biti 
vpliv posameznih skupin elementov na ravni teh proizvodov in 
storitev v skladu z opredelitvami v Dolgoročnem programu 
ekonomske stabilizacije, izhajajoč iz dolgoročnih ekonom- 

skih interesov proizvajalcev potrošnikov na kontinuirano in 
stabilno preskrbo s temi proizvodi in storitvami. 

Organizacije združenega dela, ki opravljajo storitve v želez- 
niškem prometu, morajo razdeliti omenjene skupne elemente 
do 31. marca 1986 v Skupnosti jugoslovanskih železnic in 
določiti, katere storitve se bodo smatrale kot osnovne, ter na 
osnovi tako ugotovljenih skupnih elementov odslej oblikovati 
cene. Cene drugih storitev pa bi se oblikovale prosto glede na 
odnose ponudbe in povpraševanja na tržišču. 

Dokler omenjeni skupni elementi za oblikovanje cen želez- 
niških storitev ne bodo uveljavljeni, določa cene v železni- 
škem prometu Zvezni izvršni svet. 

Vse te opredelitve o politiki cen za železniške prevozne 
storitve odpirajo možnost, da se železnica v cenovnih pogojih 
izenači z ostalim gospodarstvom. 

V skladu s projektom uveljavitve novih gospodarsko poslov- 
nih usmeritev jugoslovanskih železnic naj bi postalo dogovar- 
janje z uporabniki za njihovim potrebam neposredno prilago- 
jene prevozne storitve prevladujoča oblika medsebojnih 
odnosov in v tem okviru tudi za cene, ki bodo pokrivale 
stroške takih storitev. Cene tako ne morejo biti enotne (ozi- 
roma enake) na mreži jugoslovanskih železnic, ker so prilago- 
jene pogodbenim obveznostim, hkrati pa se oblikujejo tako za 
osnovne kot tudi za druge storitve po tržnih pogojih. Kjer ne 
gre za dogovarjanja o posebnih pogojih prevozov, veljajo 
splošni pogoji, ki se objavljajo v tarifah. Tarife vsebujejo tudi 
cene prevozov, ki veljalo le za osnovne storitve železniškega 
prevoza. Splošni tarifni pogoji se uveljavljajo enotno za vse 
omrežje jugoslovanskih železnic, vključno s cenami za 
prevoz. 

Železniške transportne organizacije oblikujejo cene za 
osnovne prevozne storitve samostojno, vsaka za svoje 
področje na osnovi skupno dogovorjenih elementov. 

Določanje skupnega nivoja reprodukcije, katerega je treba 
pokriti s prevozno ceno po ŽTO, se oblikuje tako, da vsaka 
ŽTO ovrednoti posamezne elemente reprodukcije na osnovi 
predvidenih normativov, zakonskih in drugih predpisov, z 
upoštevanjem tržnih cen za material in storitve ter dogovorje- 
nih in predpisanih obveznosti. Tako izračunana cena mora 
pokrivati polno lastno ceno prvoza posamezne ŽTO, upošte- 
vajoč njegove posebne pogoje eksploatacije. 

Kvantificirani elementi reprodukcije po ŽTO in cene pre- 
voza se integrirajo v enotno tarifo JŽ, s katero nastopa ŽTO do 
uporabnika. Pred združevanjem posameznih cen ŽTO v 
enotno tarifo jugoslovanskih železnic, pa se opravi usklajeva- 
nje v okviru Skupnosti jugoslovanskih železnic. 

Predlog skupnih elementov je že sprejela skupščina Skup- 
nosti JŽ, dne 21. 3. 1986. 

V skladu z dolgoročnim programom ekonomske stabiliza- 
cije in dokumenti o prometni politiki, bo treba sprejeti ukrepe 
s katerimi bodo cestnim in železniškim prevoznikom izena- 
čeni pogoji gospodarjenja predvsem glede obremenitve s 
stroški infrastrukture in stroški za urejanje prometa. 

3. Možnosti vključevanja dogovorjenega dela sredstev za 
razširjeno reprodukcijo v ceno praktično še ni, cene še zdaleč 
ne pokrivajo niti enostavne reprodukcije, saj tvorijo povračila 
za del stroškov enostavne reprodukcije še vedno okoli 25% 
celotnega prihodka Železniškega gospodarstva Ljubljana. 
Samoupravni sporazum o temeljih plana Samoupravne inte- 
resne skupnosti za želežniški in luški promet za področje 
železniškega prometa ter dogovor o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 uveljavljata načelo 
postopnega zmanjševanja povračil in hitrejšo rast cen za 
železniške prevozne storitve od spološne rasti cen ob predpo- 
stavki, da morajo prihodki na osnovi cen železniških tran- 
sportnih storitev in povračila za del stroškov enostavne repro- 
dukcije tudi v praksi zagotoviti pokrivanje enostavne repro- 
dukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana. 

Združevanje sredstev za izgradnjo objektov infrastrukture 
na področju železniškega prometa upošteva, da so udele- 
ženci dobili povračilo in nadomestilo za vložena sredstva s 
tem, da imajo zagotovljeno trajno, prvočasno in kakovostno 
opravljanje storitev. Temeljne organizacije združenega dela, 
ki prispevajo sredstva za razvoj železniških zmogljivosti 
upravljajo s temi sredstvi preko svojih delegatov v skupščini 
Skupnosti. 

Glede na veljavne, tudi mednarodne predpise, železnice ne 
sme odbiti prvoza blaga, če uporabnik ni hotel samoupravno 
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združevati sredstev za enostavno reprodukcijo ali razvoj. V 
pogojih svobodnega dogovarjanja z uporabniki o prevozni 
ceni pa bo železnica vršila ekonomsko selekcijo prevoznih 
obveznosti. Ta selekcija pa bo tem bolj učinkovita, čim bolj 
bodo pogoji gospodarjenja železnice izenačeni s pogoji 
gospodarjenja cestnih prevoznikov. Zato morajo družbenopo- 
litične skupnosti čim prej v okviru uresničevanja ukrepov 
prometne politike obremeniti cestne prevoznike s stroški 
infrastrukture, stroški urejanja prometa ter drugimi stroški v 
enaki meri kot je obremenjena železnica. 

4. Tuje kredite za financiranje programa razvoja železni- 
ških zmogljivosti najema ŽG Ljubljana in mora po sedanjih 
predpisih nositi tečajne razlike tudi za tisti del tujih kreditov, 
ki jih devizno koristijo drugi uporabniki. To je za železnico 
ekonomsko nesprejemljivo in je treba predpise spremeniti 
tako, da bodo tečajne razlike nosili neposredni uporabniki. 

5. Program razvoja je v preteklem obdobju predstavljal le 
enostavno reprodukcijo zmogljivosti Železniškega gospodar- 
stva Ljubljana. V obdobju 1981-1985 so investicijska vlaganja 
dosegla le 90% nadomestitve iztrošenih sredstev. Vlaganja v 
enostavno reprodukcijo zajemajo zelo veliko število planskih 
postavk, se sukcesivno izvajajo tekom celega leta in je zato 
najbolj ustrezen tudi enakomeren dotok sredstev za njihovo 
financiranje tekom celega leta. 

6. Pri Samoupravni interesni skupnosti za železniški in luški 
promet SR Slovenije, ki je bila kot prva na področju materi- 
alne proizvodnje ustanovljena z zakonom že leta 1974, oce- 
njujemo, da je racionalno organizirana, po funkcionalnem 
principu (s temeljnimi skupnostmi po železniških prometnih 
središčih), z upoštevanjem vseh vidikov specifične narave 
železniškega in luškega prometa, kar je tudi z vidika Kritične 
analize v skladu z ustavno zasnovo in racionalizacijo samou- 
pravnega interesnega organiziranja. To dokazuje dosedanjo 
uspešno uresničevanje nalog te skupnosti pri uveljavljanju 
družbenoekonomskih odnosov, ki naj bi uporabnikom zago- 
tavljali čimbolj ustrezen obseg ter kakovost storitev, železnici 
in luki pa potrebna sredstva za enostavno reprodukcijo in 
razvoj. 

7. Sedanja organiziranost Železniškega gospodarstva Ljub- 
ljana, ki je bila uveljavljena v letu 1979 zagotavlja tehnično in 
tehnološko enotnost sistema Železniškega gospodarstva 
Ljubljana. 

Že v okviru posebnega programa za_varen in urejen železni- 
ški promet, ki je bil sprejet v okviru Železniškega gospodar- 
stva Ljubljana (oktober 1985) je bila opravljena analiza ustrez- 
nosti samoupravne organiziranosti Železniškega gospodar- 
stva Ljubljana kot izvajalca železniških transportnih storitev. 
Na podlagi te analize se ugotavlja, da je z uveljavitvijo sedanje 
organiziranosti Železniškega gospodarstva Ljubljana zago- 
tovljena Judi tehnična in tehnološka enotnost celotnega 
sistema Železniškega gospodarstva Ljubljana v skladu z zah- 
tevami, ki jih narekujejo specifična narava in tesna tehnološka 
soodvisnost udeležencev pri organiziranju in izvajanju želez- 
niškega prevoznega procesa. 

Istočasno pa je organiziranost Železniškega gospodarstva 
Ljubljana prilagojena tudi cilju, da je železnica s svojimi 
storitvami čimbolj približana uporabnikom njenih storitev. V 
okviru Železniškega gosDodarstva Ljubljana je organiziranih 
6 območnih ZTO, katerih funkcija je, da na temelju skupne 
politike Železniškega gospodarstva Ljubljana vstopajo v 
neposredne poslovne odnose z uporabniki svojega območja 
(dogovarjanjem o medsebojnih družbeno-ekonomskih odno- 
sih na podlagi integralnih železniških transportnih obvezno- 
sti, združevanju sredstev, sklepanju pogodb itd.). Glede na to, 
da je takšna organiziranost v celoti prilagojena ciljem o zdru- 
žitvi v SOZD ter v glavnem ustrezna specifičnim nalogam in 
naravi te dejavnosti. Vendar je kljub temu v teku presoja 
eventualnih potrebnih dopolnitev samoupravne organizirano- 
sti, ki bo upoštevala tudi stališč^. Kritične analize. V nadalj- 
njem pa bo Železniško gospodarstvo Ljubljana svojo organizi- 
ranost dopolnjevalo glede na potrebe in zahteve opredeljene 
poslovne politike ter učinke pri njenem izvajanju, kakor tudi 
prilagajalo razvoju tehnologije. 

Še vedno ni razrešen gospodarski položaj železnice kot 
izvajalca železniških storitev. Zaradi neuresničevanja družbe- 
nega dojgovora o prometni politiki in nerealizirane politike 
cen, je Železniško gospodarstvo Ljubljana v težkem gospo- 

darskem položaju, kar otežuje bolj učinkovito uveljavljanje 
dogovorjenih nalog z uporabniki. 

Ugotavljanje tehnično-tehnološke enotnosti sistema želez- 
niškega prometa, zahteva poleg načel in meril, ki jih določa 
zakon o združenem delu za organiziranje TOZD v tem 
sistemu, še dodatne kriterije oziroma pogoje in merila, ki pa 
jih je doslej uveljavilo v celotnem železniškem gospodarstvu 
na mreži jugoslovanskih železnic edino Železniško gospodar- 
stvo Ljubljana. 

Potreba po teh dodatnih pogojih in merilih za organiziranje 
TOZD v železniškem gospodarstvu je bila ugotovljena že v 
posebnem dokumentu o samoupravni transformaciji na jugo- 
slovanskih železnicah v letu 1985 in skladno s tem dogovor- 
jeno, da jih vse ŽTO uveljavijo s posebnim dogovorom tudi na 
celotnem omrežju jugoslovanskih železnic. 

8. Opravila administrativno-strokovnega značaja za Samou- 
pravno interesno skupnost za železniški in luški promet 
opravljajo strokovne službe DSSS izvajalcev (Železniško 
gospodarstvo Ljubljana in Luka Koper) po potrebi pa tudi 
zunanje institucije, tako da samoupravna interesna skupnost 
nima lastnih služb za opravljanje tovrstnih del. Izkazalo se je, 
da je taka ureditev optimalna in najbolj racionalna. 

PODROČJE LUŠKEGA PROMETA 

I. 
Skupščina SIS za železniški in luški promet SR Slovenije je 

ob razpravi gradiva »Nekatera vprašanja uresničevanja druž- 
benoekonomskih odnosov in samoupravne organiziranosti v 
SIS materialne proizvodnje« ugotovila, da ni osnov za spre- 
membo organiziranosti SIS za železniški in luški promet SR 
Slovenije, potrebno pa je na dosedanjih osnovah izpolnjevati 
in dograjevati sistem samoupravnega obravnavanja in reševa- 
nja problematike predvsem s poglabljanjem procesa nepo- 
srednega povezovanja z uporabniki. 

V dolgoročnem in srednjeročnem planu razvoja Jugoslavije 
in Slovenije je poudarjena pomorska organizacija razvoja 
SRS, ki temelji na predpostavki kompleksne valorizacije geo- 
prometne lege naše republike. Temeljni pogoj te valorizacije 
je funkcionalna prometna povezava kontinentalnega in obal- 
nega področja v učinkovit prometni sistem, Pomorske luke 
imajo kot del prometnega sistema v tem okviru posebno 
mesto in pomen. Luko moramo zato obravnavati z vidika 
njene vloge v transportnem sistemu Slovenije in vpliva na 
razvoj slovenskega gospodarstva. Tehnično in tehnološko 
razvita luka ter ustrezno tehnično in tehnološko povezana z 
železnico neposredno vpliva na uspešno vključevanje dežele 
v mednarodno blagovno menjavo. Pridobivanje tranzitnih bla- 
govnih tokov pa pomeni pomembno materialno korist za 
celotno družbo in posredno cenejši transport domačemu 
blagu na teh prometnicah. 

II. 
1.2. Luke imajo pretežno infrastrukturni značaj, kar je 
pomemben element pri njihovih stroških poslovanja in pri 
določanju cen luških storitev. Glede na to, da se iuke, ki so 
konkurenčne Luki Koper, gradijo iz sredstev brez obveznosti 
vračanja, tudi v ceni storitev Luke Koper ni mogoče vključiti 
dela sredstev za izgradnjo luške infrastrukture. Financiranje 
luške infrastrukture ni možno zagotoviti niti z interesnim 
združevanjem uporabnikov. Interes uporabnikov se lahko 
aktivira šele tedaj, ko je zgrajena osnovna infrastruktura in 
ustvarjeni pogoji za usmerjanje blagovnih tokov, zato je inte- 
res uporabnikov za neposredno združevanje možno zagoto- 
viti le pri izgradnji določenih skladiščnih kapacitet in instalira- 
nju tehnološke opreme. 

Zato so s sporazumom o temeljih plana za obdobje 
1986-1990 razmejene osnovne infrastrukture (objekti republi- 
škega pomena), za katere je potrebno obvezno združevanje, 
od objektov, za katere se zagotavljajo sredstva iz drugih virov 
vključno z interesnim združevanjem. 

3. Vračilo sredstev po obveznem združevanju za objekte 
republiškega pomena je zagotovljeno skozi oprostitev plače- 
vanja luških pristojbin (zakon o lukah) ter skozi prednostno 
uporabo luških objektov in storitev. Pri interesnem združeva- 
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nju pa je vračilo sredstev dogovorjeno glede na posamezen 
interes organizacij združenega dela, ki sredstva združuje. 
Sredstva se vračajo skupaj z nadomestilom zanje bodisi skozi 
udeležbo na dohodku ali v enakih delih - anuitetah, bodisi 
skozi cenejše opravljanje luških storitev. V večjih primerih 
vloženih sredstev luka ne vrača in so objekti oz. oprema last 
vlagateljev. 

Uporabniki luških storitev - člani Samoupravne intresne 
skupnosti za železniški in luški promet, ki so podpisniki samo- 
upravnega sporazuma o temeljih plana, imajo povsem kon- 
kretne prednosti. Te se kažejo v hitrejših in kvalitnejših stori- 
tvah (prednosten privez ladij, prednostno razkladanje vago- 
nov, večje prekladalne norme in podobno). Prav zaradi kvali- 
tetnih storitev, ki so pogojene z ustreznim razvojem luke in 
zaradi prednosti, ki jih člani samoupravne interesne skupno- 
sti imajo, se je delež slovenskega izvoza in uvoza preko Luke 
Koper v zadnjem obdobju povečal od 34% na preko 60%. 

5. Izhajajoč iz velike medsebojne povezanosti in soodvis- 
nosti sta železnica in luka že doslej vsklajevala svoje razvojne 
programe in skupno zagotavljala sredstva. V Samoupravni 
interesni skupnosti za železniški in luški promet so ob snova- 

nju in sprejemanju planov razvoja za obdobje 1986-1990 
ugotovili, da je za skladen in učinkovit razvoj prometnega 
sistema potrebno hitrejše posodabljati nekatere železniške 
odseke, ki neposredno omogočajo večji obseg dela za obe 
organizaciji. Zato so se sporazumeli o preusmeritvi polovice 
dosedanje prispevne stopnje za razvoj luške infrastrukture v 
hitrejši ravzoj železniške infrastrukture. To dokazuje, da se 
uporabniki in izvajalci znotraj SIS zavedajo povezanosti 
sistema in nujnosti obravnavanja skladnega razvoja. 

6. Upoštevajoč veliko medsebojno povezanost in soodvis- 
nost železnice in luke je tudi nujen nadaljnji obstoj luke v SIS 
za železniški in luški promet SR Slovenije. Pri tem ne gre le za 
skladen razvoj obeh dejavnosti, temveč za dejstvo, da luške 
storitve brez ustrezne storitve železnice nimajo nobene vred- 
nosti, zato je s stališča uporabnikov pomemben obseg in 
kvaliteta celotne storitve transporta in njena cena. Uporabniki 
luke so hkrati uporabniki železnice in njihov neposredni inte- 
res je v trajnosti, varnosti in kakovosti storitev, ki jih nudita 
železnica in luka skupaj. 

7. Samoupravna organizacija izvajalcev DO Luka Koper je 
ustrezna. 

Poročilo Samoupravne interesne skupnosti za PTT 

promet Priloga 4 

V 10 letih od ustanovitve interesnih skupnosti za ptt promet 
je bil dosežen viden napredek pri razreševanju in usklajevanju 
skupnih ciljev in interesov uporabnikov in izvajalcev ptt stori- 
tev, vendar pa je zaradi razlogov, katere navajamo, onemogo- 
čeno učinkovitejše delovanje teh skupnosti. 

1. Razvoj ptt prometa je v veliki meri odvisen od cen ptt 
storitev. Za cene v ptt prometu pa je značilno, da so cene 
poštnih storitev daleč od ekonomskega nivoja, cene vseh ptt 
storitev v globalu pa so (ob neekonomsko obračunani amorti- 
zaciji) zagotavljale sredstva za enostavno reprodukcijo, ne pa 
tudi za potreben razvoj. Ker so se cene določale pretežno 
administrativno je bilo onemogočeno, da bi delavci v organi- 
zacijah ptt prometa z uporabniki ptt storitev na podlagi uskla- 
jevanja interesov odločali, oziroma vplivali na oblikovanje cen 
ptt storitev in s tem prevzemali odgovornost za razvoj ptt 
prometa. 

V skladu z veljavnim Zakonom o sistemu družbene kontrole 
cen se bodo cene ptt storitev v obdobju 1986-1990 oblikovale 
na osnovi skupnih elementov ter v skladu s planskimi in 
drugimi akti na nivoju federacije, s katerimi se določa eko- 
nomska politika. Tako naj bi bile pri oblikovanju cen ptt 
storitev upoštevane tudi ekonomske zakonitosti. Cene ptt 
storitev naj bi v skladu z usmeritvami dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije v ptt prometu zagotavljale tudi del 
akumulacije za razširjeno reprodukcijo, pri tem pa naj bi se 
postopoma v srednjeročnem obdobju 1986-1990 odpravile 
disparitete v nivojih cen ptt storitev, tako da bi tudi cene 
poštnih storitev pokrivale vsaj enostavno reprodukcijo. 

Skupni elementi za oblikovanje cen osnovnih ptt storitev so 
oblikovani in po samoupravni poti sprejeti v Skupnosti JPTT. 
Kljub temu, da je v zakonu o cenah in družbenemu planu 
Jugoslavije določeno, da je pri oblikovanju skupnih elemen- 
tov potrebno upoštevati dolgoročni ekonomski interes izvajal- 
cev in uporabnikov za kontinuirano in stabilno zagotavljanje 
storitev, pa v postopek oblikovanja in sprejemanja skupnih 
elementov in cen ptt storitev niso vključene SIS za ptt promet. 
V skladu z novimi zakonskimi določili bi bilo potrebno zagoto- 
viti vsaj posreden vpliv na politiko cen ptt storitev s tem, da bi 
se interesne skupnosti za ptt promet vključile pri določanju 
politike cen ptt storitev, opredeljene v planskih in drugih 
aktih, s katerimi se določa politika cen ptt storitev, ter da bi se 
dogovarjale o delu cene ptt storitev, ki bi veljale na njihovem 
območju določen čas za določen namen. 

Med skupnimi elementi za oblikovanje cen osnovnih ptt 
storitev je predviden kot element za oblikovanje cen namen- 
ski razvoj na območju posameznih republik in pokrajin, ki ga 
za določeno obdobje narekujejo posebne potrebe po razvoju 
posameznih vrst ptt prometa na teh območjih. Operacionali- 
zacija tega elementa pa je v pogojih neposredne družbene 

kontrole cen osnovnih ptt storitev na ravni federacije še 
nerazrešena. 

2. Posebno problematično je v ptt prometu zagotavljanje 
sredstev uporabnikov za vlaganja v ključne infrastrukturne 
objekte, to je v objekte mednarodnega in magistralnega ptt 
omrežja. V SaS o temeljih plana razvoja ptt prometa Slovenije 
za obdobje 1986-1990 je določeno, da se bodo ta sredstva 
zagotavljala z združevanjem sredstev uporabnikov v višini 
20% od vrednosti telefonskega impulza le do tedaj, dokler ne 
bo ta delež vključen v ceno telefonskega impulza kot del cene 
za razvoj. Do sprejetja samoupravnih sporazumov o temeljih 
planov, oziroma v letu 1986, pa se bodo ta sredstva združevala 
na osnovi Zakona o združevanju dela sredstev družbene 
reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo. 

Dokler ta sredstva ne bodo vključena v ceno storitev, lahko 
ta sredstva združuje le določen del uporabnikov telefonskih 
storitev, in sicer le organizacije združenega dela s področja 
gospodarstva, ki razpolagajo z ustreznimi poslovnimi viri. To 
pa pomeni, da so iz združevanja sredstev izločeni tisti uporab- 
niki storitev, ki opravljajo največ telefonskih pogovorov ozi- 
roma impulzov, in pri katerih je interes za razvojem ptt pro- 
meta zelo velik. To so delovne skupnosti, bančne organiza- 
cije, zavarovalništva, samoupravne in družbenopolitične 
skupnosti, kakor tudi vsi pbčani. Zato je možno zajeti v zago- 
tavljanje sredstev za razvoj ptt prometa vse zainteresirane 
uporabnike le z vključitvijo 20% vrednosti telefonskega 
impulza v ceno impulza, ki bo predstavljal del cene namenjen 
za razvoj. 

3. V ptt prometu je težko zagotoviti uporabnikom, ki združu- 
jejo sredstva za razvoj, uveljavitev pravice do posebnih pred- 
nosti in ugodnosti. Zaradi določil Zakona o ptt storitvah in 
tehnično-tehnološke enotnosti sistema diferenciacija uporab- 
nikov ni možna. Uvedba popolne avtomatizacije ptt prometa 
omogoča namreč vsakemu uporabniku nemoten dostop tako 
v medkrajevno in mednarodno telekomunikacijsko omrežje. 

Različne cene ptt storitev, kot oblika prednosti oziroma 
ugodnosti tudi ne pridejo v poštev, ker se cene ne določajo v 
samoupravnih interesnih skupnostih za ptt promet. 

4. V ptt prometu so občani vključeni v združevanje sredstev 
kot bodoči telefonski naročniki s tem, da združujejo sredstva 
kot delež od vrednosti izgradnje novega telefonskega prik- 
ljučka ter na podlagi posebnih sporazumov, ki jih sklepajo v 
okviru krajevnih skupnosti z organizacijami ptt prometa. Tako 
zbrana sredstva se usmerjajo za izgradnjo krajevnega telefon- 
skega omrežja oziroma v izgradnjo telefonskih priključkov. 

Združena sredstva se jim vračajo le na ta način, da se jim s 
priključitvijo na telefonsko omrežje izboljšujejo življenjski in 
delovni pogoji. Pri vključitvi na telefonsko omrežje pa imajo 
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prednost pred novimi telefonskimi naročniki, ki ne združujejo 
sredstev. 

Ustava in zakonodaja predvidevata zagotavljanje sredstev 
občanov za razširjeno reprodukcijo v obliki samoprispevka 
ter v obliki posojila na podlagi pogodb med občani in izva- 
jalci. Uvedbo samoprispevka v KS za financiranje izgradnje 
krajevnega telefonskega omrežja bi bilo zaradi različnih inte- 
resov (občani, ki so že telefonski naročniki, niso zainteresi- 
rani), kakor tudi postopka sprejemanja, težko uresničiti. 
Posojila občanov na osnovi pogodb pa za izvajalce niso 
sprejemljiva, ker gre v pretežni meri za naložbe, ki ne prina- 
šajo ustreznega dohodka. 

5. Glede na značaj ptt prometa se postavlja vprašanje, kako 
spodbujati delavce v organizacijah ptt prometa za smotrna 
vlaganja. Pri investicijskih odločitvah namreč ni mogoče 
vedno upoštevati kriterijev o povečanju dohodka, donosnosti 
in ekonomičnosti. Zaradi zadovoljevanja potreb uporabnikov 
je potrebno vlagati tudi v objekte, ki za izvajalce ptt prometa 
nimajo ekonomske upravičenosti, prav tako ne predstavljajo 
povečanje obsega storitev sorazmerno vlaganjem. Vendar pa 
so nujna in družbeno upravičena, ker posredno vplivajo na 
boljše ekonomske učinke v združenem delu kot celoti in na 
izboljšanje delovnih in življenjskih pogojev. S tem v zvezi se 
postavlja vprašanje odgovornosti za take odločitve in odgo- 
vornosti zaradi doseganja nižje rasti dohodka v organizacijah 
ptt prometa. Zato bi moralo biti to vprašanje podrobneje 
razdelano v Zakonu o razširjeni reprodukciji in minulem delu. 

6. Samoupravni sporazum o temeljih plana razvoja ptt pro- 
meta Slovenije predstavlja usklajen zbir elementov samou- 
pravnih sporazumov o temeljih planov razvoja območnih inte- 
resnih skupnosti za ptt promet. Na njegovi podlagi namreč 
uporabniki ne prevzemajo konkretnih materialnih obveznosti. 
Konkretne medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti 
za razvoj in delovanje ptt prometa na posameznih območjih v 
SR Sloveniji prevzemajo uporabniki in izvajalci s samouprav- 
nimi sporazumi o temeljih planov razvoja območnih interes- 
nih skupnosti. V teh dokumentih pa so na osnovi izhodišč in 
meril, dogovorjenih v samoupravnem sporazumu o temeljih 
plana razvoja ptt prometa Slovenije, zagotovljena sredstva 
potrebna za razvoj mednarodnih in magistralnih zmogljivosti 
Slovenije posameznim investitorjem. 

Predlog samoupravnega sporazuma o temeljih plana raz- 
voja ptt prometa Slovenije za obdobje 1986-1990 je s pro- 
gramskega in finančnega vidika usklajen s strokovnimi podla- 
gami za pripravo Dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990. Vendar je ob tem treba 
poudariti, da je skupni plan ptt prometa Jugoslavije, katerega 
načrtovani objekti so predmet ptt zmogljivosti republiškega 
pomena oziroma Dogovora o temeljih družbenega plana SRS, 
še v fazi priprav in usklajevanja, prav tako je še nedorečen 
način finansiranja in način same izgradnje teh zmogljivosti. 
Stališča posameznih republik in pokrajin do navedenih odpr- 
tih vprašanj pa so zelo različna. Dogovarjanje poteka le v 

okviru Skupnosti JPTT, brez vpliva in udeležbe samoupravnih 
interesnih skupnosti za ptt promet. 

Menimo, da naj skupni plan zajema mednarodne zmogljivo- 
sti in le tiste magistralne zmogljivosti, ki povezujejo posa- 
mezne republike in pokrajini. Opredelitev obsega zmogljivosti 
je pomembna tudi glede na način finansiranja izgradnje 
zmogljivosti. Težnje po skupnem finansiranju skupnega plana 
na ravni Skupnosti JPTT lahko med drugim pripeljejo tudi do 
sprememb že dogovorjenih srednjeročnih planov. 

7. V zvezi z organiziranostjo interesnih skupnosti za ptt 
promet, ki temelji na Zakonu o samoupravnih interesnih skup- 
nostih za ptt promet, ocenjujemo, da je primerna. Na podlagi 
zakona je v SR Sloveniji organiziranih 9 območnih interesnih 
skupnosti in republiška interesna skupnost za ptt promet. 
Območja območnih interesnih skupnosti se prekrivajo z 
območji delovnih organizacij za ptt promet in so tako te 
skupnosti organizirane za eno ali več regij. V nekaterih 
območnih interesnih skupnostih so organizirane tudi enote 
po posameznih občinah (npr. območna SIS za ptt promet 
Celje). Območne interesne skupnosti za ptt promet se s samo- 
upravnim sporazumom povezujejo v republiško interesno 
skupnost za ptt promet, ki v bistvu deluje kot zveza teh 
skupnosti, saj ne razpolaga z izvirnimi sredstvi in se v njej ne 
združujejo sredstva za izvrševanje plana, ampak se v njej le 
usklajujejo predvsem planski in drugi dokumenti za izvajanje 
planov. 

8. Glede članstva pa pripominjamo, da so v SIS za ptt 
promet Slovenije poleg območnih interesnih skupnosti še 
nekateri nosilci splošnih in pomembnejših funkcionalnih 
sistemov zvez in večje OZD in njihove asociacije oziroma je 
članstvo interesno, medtem ko je v drugih SIS materialne 
proizvodnje članstvo obvezno. S tem v zvezi predlagamo, da 
se vprašanje članstva enotno uredi za vse SIS materialne 
proizvodnje. 

9. V Združenih ptt organizacijah Slovenije potekajo aktivno- 
sti proučevanja izboljšanja samoupravne organiziranosti, saj 
dosedanja organiziranost ptt organizacij temelji na kriterijih iz 
leta 1973. Tako se v sodelovanju z Zavodom za organizacijo 
poslovanja iz Ljubljane pripravlja v okviru Združenih ptt orga- 
nizacij Slovenije poseben projekt makroorganiziranosti 
SOZD. Med drugim se v ptt organizacijah ocenjuje, da bi z 
združitvijo telekomunikacijskih sistemov v Sloveniji v 
posebno delovno organizacijo v okviru PTT dosegla racional- 
nejša izgradnja in uporaba telekomunikacijskih sistemov ter 
racionalnejša poraba družbenih sredstev za te potrebe. 

10. V samoupravnih splošnih aktih interesnih skupnosti za 
ptt promet so jasno opredeljene razmejitve med upravljal- 
skimi in strokovnimi odločitvami. Administrativno-strokovna 
dela opravljajo delovne skupnosti oziroma strokovne službe 
delovnih organizacij za ptt promet tako, da te skupnosti 
nimajo posebnih služb. Tudi ni potrebe, da bi se ta dela za 
interesne skupnosti za ptt promet prenašala na posebne 
delovne skupnosti več SIS-ov, kot npr. te službe organizirajo v 
nekaterih občinah. 

Poročilo Samoupravne interesne skupnosti za letališko 

dejavnost SR Slovenije Priloga 5 

1. V družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976-1980 
je bila določena in z vsakoletno resolucijo o politiki izvajanja 
plana opredeljena naloga, da mora iniciativni odbor pri 
Gospodarski zbornici Slovenije nadaljevati akcijo za ustanovi- 
tev Samoupravne interesne skupnosti za letališki promet. 

2. Vsi organi, ki so sodelovali pri organiziranju Samou- 
pravne interesne skupnosti za letališko dejavnost SR Slove- 
nije kakor tudi tisti družbeni subjekti, ki so se odzvali s 
pripombami in predlogi v času javne razprave so bili enotnega 
mnenja, da je le,na osnovi samoupravne povezanosti uporab- 
nikov in izvajalcev letaliških storitev mogoče izvajati ustrezen 
razvoj letališke infrastrukture, ki bo usklajen s potrebami 
združenega dela in tehnološkimi zahtevami po varnosti v 
zračnem prometu. 

3. V letu 1981 se je 67% vseh TOZD v Sloveniji prostovoljno 
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opredelilo za Samoupravni sporazum o temeljih plana SlS-a 
za letališko dejavnost. 

4. Od vseh republik in pokrajin v Jugoslaviji edino republika 
Slovenija še nima Zakona o letališčih odnosno letališki infra- 
strukturi, s katerim bi bil opredeljen družbeno-ekonomski 
status zagotavljanja varnosti zračnega prometa na slovenskih 
letališčih, kljub temu, da so bili v Jugoslaviji zadnja tri leta 
sprejeti obširni in podrobni tehnični predpisi o varnosti zrač- 
nega prometa. Tako imamo v republiki Sloveniji situacijo, ko 
so tehnični in organizacijski vidiki varnosti podrobno zakon- 
sko urejeni s strani federacije, ki je pristojna za urejanje 
varnosti, nimamo pa urejenih družbeno-ekonomskih pogojev 
za zagotavljanje predpisane varnosti, kar pa bi moralo biti 
urejeno v okviru republiške zakonodaje. Od vse prometne 
infrastrukture edino zagotavljanje letališkega prometa nima 
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statusa posebnega družbenega pomena, čeprav sta varnost in 
ekonomičnost prav v letališki dejavnosti diametralni. 

5. Na osnovi analize pristopanja v Samoupravno interesno 
skupnost za letališko dejavnost SR Slovenije, podpisovanja 
planskih dokumentov in na osnovi analize materialnih možno- 
sti gospodarstva je Izvršilni odbor oblikoval Osnutek reba- 
lansa Samoupravnega sporazuma o temeljih plana za 
obdobje 1981-1985. Z rebalansom samoupravnega spora- 
zuma je Izvršilni odbor predlagal skupščini Samoupravne 
interesne skupnosti za letališko dejavnost zmanjšanje obsega 
interesnega združevanja sredstev za razvoj s 455.000 mio din 
na 207.431 mio din, odnosno za 54,51%. Skladno s tem je 
predlagal tudi skrčitev prvotnega programa razvoja letališke 
infrastrukture za srednjeročno obdobje 1981-1985 tako, da so 
bile zagotovljene samo najnujnejše investicije, potrebne za 
zagotovitev varnosti zračnega prometa in najnunjenše idejne 
študije nadaljnjega razvoja letališča Ljubljana. Osnovni raz- 
vojni cilj Aerodroma Ljubljana: Izgradnja južnega potniškega 
terminala se je tako prenesel v tekoče srednjeročno obdobje. 

6. Po dolgoročnem programu gospodarske stabilizacije je 
predvideno, da se v letališki infrastrukturi zagotavlja eno- 
stavna reprodukcija s cenami, dočim se naj bi sredstva za 
razširjeno reprodukcijo združevala. 

Ob tem velja povdariti, da se je do leta 1973 letališka 
infrastruktura večinoma finansirala s sredstvi družbenopoli- 
tičnih skupnosti, predvsem republike, del infrastrukture pa se 
je finansiral s krediti, za katere je Skupščina SR Slovenije leta 
1980 sprejela odlok o usmeritvi dela depozitov družbenopoli- 
tičnih skupnosti pri Narodni banki Slovenije Ur. list SRS št. 
8l80, s katerim je letališčem v SR Sloveniji (Ljubljana, Maribor, 
Portorož, Slovenj Gradec) odloženo do 1.6.1986 odplačeva- 
nje kreditov v znesku 530 mio din za že zgrajeno letališko 
infrastrukturo, podaljšan rok odplačila na 15 let in znižano 
obrestno mero. 
Normativna ureditev izkoriščanja letališč je urejena. 

7. Z Zveznim zakonom o zračni plovbi in na njegovi podlagi 
izdanimi predpisi in se ureja: 

- klasifikacija letališč glede na njihov namen, funkcijo, sta- 
tus, tehnične značilnosti in stopnjo opremljenosti; 

- čas v katerem mora biti letališče odprto; 
- pogoji o projektiranju, gradnji in rekonstrukciji letališč; 
- pogoji o gradnji, postavljanju in zaznamovanju objektov, 

instalacij in naprav v coni letališča; 
-način obdelave in uporabe zemljišča na območju leta- 

lišča; 
- način vzdrževanja letališke infrastrukture in opreme; 
- drugi pogoji varnosti zračnega prometa na letališču (pro- 

tipožarna služba, služba prve pomoči, služba sprejema in 
odprave potnikov, služba oskrbovanja letal z gorivom, služba 
varova,ija pregledov potnikov in njihove strokovne in šte- 
vilčne kadrovske zasedbe. 

Organizacija združenega dela za letališke storitve mora za 
opravljanje svoje dejavnosti zagotoviti zelo zahtevne pogoje 
varnosti zračne plovbe. Ti pogoji pa se ne nanašajo le na 
letališče kot objekt opravljanja prevoza, temveč so vezani tudi 
na opravljanje nekaterih služb, ki so v neposredni povezavi z 
varnostjo in kvaliteto letaliških storitev. Te storitve se oprav- 
ljajo na način, ki ga določa zakon o zračni plovbi in na njegovi 
podlagi izdani predpisi. 

Organizacija združenega dela za letališke storitve mora 
organizirati gasilsko službo na način, ki ga določa pravilnik o 
gasilski službi na letališču (Ur. list SFRJ št. 13/79). Tako mora 
imeti zelo drago opremo in sredstva za gašenje požarov ter 
določeno število gasilcev, odvisno od vrste letal, ki jih leta- 
lišče sprejema oziroma odpravlja. 

Zvezni komite za promet in zveze določa čas, v katerem 
mora biti letališče odprto za javni promet. Organizacija zdru- 
ženega dela za letališke storitve da Zveznemu komiteju za 
promet in zveze predhodno mnenje, Zvezni komite za promet 
in zveze pa pri dokončni določitvi časa upošteva tudi zahteve 
drugih zainteresiranih organov, organizacij in skupnosti. 

Pravilnik o službi za prvo pomoč na letališču (Ur. list SFRJ 
št. 57/78) določa način opravljanja službe prve pomoči, ki jo 
mora organizirati in financirati OZD za letališke storitve. To 
službo opravlja s tem pravilnikom določeno število zdravstve- 
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nih delavcev, njihovo število zavisi od kategorije letališč brez 
obzira na število potnikov. 

Na podlagi določil uredbe o varnosti in redu na javnem 
letališču (Ur. list SFRJ št. 35/81) mora OZD za letališke storitve 
zavarovati javno letališče pred nekontroliranim dostopom 
ljudi, vozil in živali. Prav tako uredba določa, da mora osebje 
na letališču nositi predpisano službeno oziroma delovno 
obleko. 

Zakon o zračni plovbi obvezuje OZD za letališke storitve, da 
mora zagotoviti tehnično opremo (v SR Sloveniji ie nakup te 
opreme financiral leta 1979 republiški proračun) za pregled 
potniške prtljage, ki je namenjena za zavarovanje pred terori- 
stičnimi napadi. 

8. Samoupravna interesna skupnost za letališko dejavnost, 
ki je bila ustanovljena 1981. leta, ima najvišji organ upravlja- 
nja skupnosti Skupščino, kjer zbor uporabnikov in zbor izva- 
jalcev enakopravno odločata o vseh zadevah iz pristojnosti 
Skupščine. Izvršilni organ skupnosti je Izvršilni odbor. Skupš- 
čina je imenovala tudi nadzorni odbor, kateri vsako leto vrši 
nadzor nad potrošenimi združenimi sredstvi. 

V skladu s Samoupravnim sporazumom o ustanovitvi 
Samoupravne interesne skupnosti (Ur. list SRS št. 14/81), so 
uporabniki letališč in letaliških storitev delavci tistih temeljnih 
in drugih OZD, ki opravljajo prevoz potnikov, blaga in pošte v 
mračnem prometu, ki opravljajo turistično dejavnost, posredo- 
vanje blaga in storitev in ki opravljajo trgovinsko dejavnost ter 
delavci proizvodnih in drugih OZD, ki uporabljajo letališke 
storitve pri opravljanju svojih dejavnosti. Izvajalci letaliških 
storitev so delavci temeljnih in drugih OZD, ki upravljajo z 
letališči in opravljajo letališko dejavnost. Planiranje v skupno- 
sti poteka skladno z določili zveznega in'republiškega zakona 
o sistemu družbenega planiranja in v družbenem planu ter 
zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela. Na pod- 
lagi teh določil je bil sprejet Samoupravni sporazum o teme- 
ljih srednjeročnega plana skupnosti za obdobje 1981-1985 in 
aneks k temu sporazumu, s katerim so se uporabniki in 
izvajalci sporazumeli o prevzemu konkretnih obveznosti pri 
razvoju letališke infrastrukture in letališke dejavnosti za 
obdobje 1981-1985. 

Osnovni cilji organiziranja v Samoupravno interesno skup- 
nost za letališko dejavnost so bili: 

- vsklajeni dolgoročni, srednjeročni in letni plani vsklaje- 
nega razvoja letališke mreže v Sloveniji, zlasti načrtovanja 
dinamike razvoja letališč s poudarkom na varnosti zračnega 
prometa in uslug na letališčih 

- načrtovanje vrste (tovorni, potniški, domači, kontinen- 
talni, interkontinentalni) obsega letaliških storitev 

- vključevanje letališč v enotni koncept integralnega tran- 
sporta 

- vsklajeno dogovarjanje o pogojih in kriterijih za izvajanje 
letaliških storitev 
- prostorsko razmestitev, obseg in lokacijo zmogljivosti 

letališč. 
S pripravami na srednjeročni plan 1986-1990 je Samou- 

pravna interesna skupnost za letališko dejavnost pričela že v 
letu 1984 zavedajoč se, da je s hitrim razvojem zračnega 
prometa v svetu in pri nas povezan tudi razvoj letališke infra- 
strukture (v svetu se obravnava kot javni objekt in se finansira 
iz proračuna t- država, regija ali mesto). Modernizacija letališč 
je nujno potrebna za zadovoljevanje potreb gospodarstva ter 
za boljše politično, znanstveno, kulturno in turistično sodelo- 
vanje. Razvoj letališke infrastrukture je sestavni del razvojnih 
planov SR Slovenije. 

Skupščina samoupravne interesne skupnosti je že sprejela 
predlog Samoupravnega sporazuma o temeljih planov v kate- 
rem je opredelila glede na bilančne okvire SR Slovenije naj- 
nujnejše naložbe v srednjeročnem obdobju 198&-1990, 
predvsem neobhodno potrebne za zagotavljanje varnosti na 
letališčih in pripravljalna dela za izgradnjo novega potniškega 
terminala na Brniku. 

Za zadovoljitev teh najnujnejših naložb bi gospodarstvo 
združevalo po stopnji 0,15% od enotnih osnov in meril. 

9. Cene letaliških storitev že od samega začetka delovanja 
te dejavnosti niso temeljile na ekonomskih osnovah. Pogla- 
vitni razlog neekonomskih cen letaliških storitev so bile 
zamrznjene cene v letu 1971 in od tedaj dalje odvisne od 
enostranega sporazumevanja med prevozniki in letališči, ki je 
potekalo v obdobju od leta 1971 do leta 1980, kakor tudi 
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dejstvo, da v ceno letaliških storitev niso vključeni stroški 
opravljanja storitev gasilske službe in službe prve pomoči. V 
skladu z Dogovorom o določitvi proizvodov in storitev 
pomembnih za vso državo (Ur. list SFRJ št. 70/80) sodijo 
letališke storitve med tiste, ki so pomembne za vso državo. 

V letu 1985 je prišlo do spremembe oblikovanja cen. Leta- 
lišča so bila dolžna v skladu z novim zakonom o cenah 
pripraviti pravilnike o načinu in postopku oblikovanja cen, 
katere so potrdili organi upravljanja v DO letališč, vendar jih 
prevozniki niso sprejeli tako, da se nadaljuje stara praksa 
oblikovanja cen. Tako se dogaja, da v strukturi cene letališke 
karte nenehno pada delež stroškov za letališke storitve. Leta- 
lišča uspevajo z bilaterarnimi sporazumi delno omiliti padanje 
tega deleža. Da bi se uresničil ukrep dogovorjen v dolgoroč- 
nem stabilizacijskem programu, kjer naj bi cene letaliških 
storitev pokrile enostavno reprodukcijo, bi se morale cene že 
v letu 1986 povečati za 300% in to domačim prevoznikom. 

10. Sedanjo organiziranost Samoupravne interesne skup- 
nosti za letališko dejavnost so delegati Skupščine ocenili kot 
najbolj racionalno. Saj šteje število delegatov v Skupščini le 

27 delegatov, ki so jih delegirale vse medobčinske gospodar- 
ske zbornice v Sloveniji. Izvršilni odbor šteje 9 delegatov in je 
zelo operativen. 

Strokovnih služb SIS nima, ker vsa strokovna opravila opra- 
vijo na osnovi sporazuma o svobodni menjavi dela strokovne 
službe Aerodroma Ljubljana. 

11. Izvajalci letaliških storitev so organizirani v dveh delov- 
nih organizacijah. DO Aerodrom Ljubljana in DO Aerodrom 
Maribor ter letališče Portorož v sestavi Turistično hotelskega 
podjetja Portorož, TOZD Igralnica Casino. 

Delavci obeh letališč so dali pred 5 leti pobudo, da bi prišlo 
do Samoupravne organiziranosti v eno DO. Vendar so po 
temeljitih proučitvah in analizah sprejeli preko družbeno poli- 
tičnih aktivov obeh letališč sklep, da ni pogojev za samou- 
pravno reorganizacijo. Delavci so utemeljevali svojo odločitev 
z naslednjim, da so še vedno odprta sistemska vprašanja kot 
so: status cen letaliških storitev, opredelitev dela dejavnosti 
kot dejavnosti posebnega družbenega pomena, odplačila kre- 
ditov za že zgrajeno infrastrukturo, nov zakon o zračni plovbi, 
nov zakon o ugotavljanju dohodka. 

Poročilo Republiškega komiteja za varstvo okolja in 

urejanje prostora priloga 6 

STANOVANJSKO GOSPODARSTVO 

S sprejetjem zakona o stanovanjskem gospodarstvu so 
skupnosti stanovalcev postale osnovni subjekt gospodarjenja 

-s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini. Posledica takš- 
nega zakonskega določila je poleg pravic stanovalcev v zvezi 
z gospodarjenjem s stanovanjskimi hišami in stanovanji tudi 
prevzem številnih pomembnih nalog oz. obveznosti na 
področju planiranja, finančno materialnega poslovanja in pre- 
moženjsko pravnih ter drugih nalog v zvezi z gospodarjenjem 
s stanovanjskimi hišami in stanovanji. Skupne naloge gospo- 
darjenja s stanovanjskimi hišami in stanovanji v družbeni 
lastnini se urejajo preko samoupravnih stanovanjskih skup- 
nosti. Le te so opravile potrebne postopke in sprejele 
ustrezne planske dokumente za srednjeročno obdobje. Skup- 
nosti stanovalcev v večini primerov svojih nalog v zvezi z 
gospodarenjem s stanovanjsko hišo ali stanovanjem niso 
opravile ali jih ne opravljajo. 

Tako skupnosti stanovalcev v velikem številu ne pristopajo 
k samoupravnemu sporazumu o temeljih planov, ne spreje- 
majo svojih programov in finančnih načrtov gospodarjenja s 
stanovanjsko hišo, ne vodijo finančno materialnega poslova- 
nja skupnosti stanovalcev oz. organizacije združenega dela, 
ne zbirajo stanarine oz. ne pooblaščajo ustreznih strokovnih 
služb, da le te v njihovem imenu in za njihov račun to opravijo, 
ne dajejo zahtev stanovanjskih skupnostim za izterjavo stana- 
rin in prispevkov etažnih lastnikov in ne dajejo stanovanjskim 
skupnostim za uvedbo postopka izvršbe. 

Navedena dejstva opozarjajo, da je izvajanje zakona o sta- 
novanjskem gospodarstvu v delu, ki se nanaša na gospodarje- 
nje s stanovanjskimi hišami in stanovanji v družbeni lastnini 
onemogočeno in ogroženo, zato je nujno ukrepati. Pristojni 
občinski upravni organi pooblaščeni za nadzor nad zakoni- 
tostjo dela zbora stanovalcev in hišnih svetov morajo ugoto- 
viti stanje posameznih skupnosti stanovalcev ali stanovanjski 
hiši v občini in v skladu s 77. členom zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu ukrepati. Takoj je treba analizirati stanje, ugo- 
toviti vzroke in predlagati ustrezne rešitve vključno z oceno 
primernosti, da so skupnosti stanovalcev poleg samouprav- 
nih funkcij pri gospodarjenju s stanovanji in stanovanjskimi 
hišami v družbeni lastnini obremenjene z gospodarjenjem s 
stanovanji in stanovanjskimi hišami, ki so strokovno zahtevne 
in jih ne zmorejo. 

Če skupnost stanovalcev ne pristopi k samoupravnemu 
sporazumu o temeljih plana stanovanjske skupnosti nima 
osnov za izdelavo svojega plana gospodarjenja (vzdrževanje, 
prenova) in finančnega načrta. Tako ni osnov za gospodarje- 
nje s stanovanjsko hišo in za določanje akontacij sorazmer- 
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nega dela stroškov gospodarjenja s stanovanjsko hišo in 
prenove za etažnega lastnika. Če skupnost stanovalcev ne 
določi izvajalca administrativno tehničnih, strokovnih in dru- 
gih opravil oz. ne pooblasti za ta dela ustrezno strokovno 
službo ali ne reagira na opozorila o nerednih dolžnikih ni 
mogoče izvajati sankcij pri urejanju finančne discipline. 

V Ljubljani je na primer 64039 stanovanjskih enot v družbe- 
nem upravljanju. Od tega ima 35572 stanovanj urejene pogod- 
bene odnose za opravljanje strokovnih nalog s stanovanjskim 
podjetjem, 12425 stanovanj izvaja strokovne storitve v lastni 
režiji (pogodbeno z različnimi izvajalci in honorarno v stano- 
vanjski hiši), 16042 stanovanj pa nima urejenega finančno 
materialnega poslovanja oz. ni znano kako ga izvaja (ne 
sodeluje s stanovanjsko skupnostjo). Stanarino od cca 1/3 
stanovanj, ki so v družbeni lastnini od navedenih 16042 stano- 
vanj pobira brez pooblastila stanovanjsko podjetje, etažni 
lastniki pa urejajo medsebojne odnose med etažnimi lastniki 
oz. zasebni lastniki stanovanj. 

Osnutke planskih aktov za posamezno hišo je od 2606 
skupnosti stanovlcev sprejelo 1346 ali 51,7%. Če se pri tem 
upošteva 805 skupnosti stanovalcev pod začasno upravo (77. 
člen) je le 30% aktivnih skupnosti stanovalcev pristopilo k 
srednjeročnemu planskemu dokumentu. Od 1271 skupnosti 
stanovalcev (5298 dolžnikov) je le 210 skupnosti stanovalcev 
ali 16,7% dalo zahtevo za postopek izterjave dolžnikov itd. 

KOMUNALNO GOSPODARSTVO 

1. Obseg finančnih sredstev potrebnih za investicije na 
področju komunalnega gospodarstva se iz leta v leto zmanj- 
šuje in ne zadošča potrebam. Razlogi za to so v tem, da 
uporabniki komunalnih storitev: 
- ne pristopajo k samoupravnemu sporazumu o združevanju 
sredstev iz čistega dohodka; 
- če pristopijo k samoupravnemu sporazumu prevzetih 
obveznosti ne izpolnjujejo (deloma ali v celoti); 
- banke ne sodelujejo v zadostni meri pri zagotavljanju 
finančnih sredstev za investicije v komunalnem gospodar- 
stvu. 

Spremeniti je treba ustavne in druge pravne podlage, ki bi 
omogočale pravočasno intervencijo družbeno politične skup- 
nosti, da zagotovi združevanje sredstev iz dohodka v prime- 
rih, kadar gre za izpolnjevanje s planom družbeno politične 
skupnosti in komunalne skupnosti opredeljenih nalog, kate- 
rih realizacija je nujen pogoj za življenje in delo in v primerih, 
kadar organizacije združenega dela ne pristopajo k takim 
sporazumom oz. se na tej podlagi ne zagotavlja s planom 
dogovorjen obseg sredstev. 
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S tekočo bančno politiko je potrebno v okviru razpoložljivih 
finančnih sredstev zagotoviti sredstva tudi za kreditiranje 
izgradnje komunalnih objektov in naprav, pod pogoji, kot 
veljajo za primarne dolgoročne naložbe. 

2. Na komunalnem področju niso sprejeti ustrezni standardi 
in normativi za graditev, oskrbo in gospodarjenje s komunal- 
nimi objekti in napravami. To povzroča težave pri planiranju, 
izvajanju enostavne in razširjene reprodukcije in oblikovnaju 
cen. 

Zagotoviti je treba nosilce priprave, vsebino in rok za spre- 
jem standardov in normativov za področje komunalnega 
gospodarstva, odpraviti indeksiranje cen in povračil ter uve- 
ljaviti oblikovanje cen v skladu z družbeno dogovorjenimi 
merili in kriteriji ter obsegom in kvaliteto storitev. 

3. Pri pripravi planskih dokumentov je prisoten problem 
neusklajenosti (časovno in vsebinsko) planskih dokumentov v 
samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje. 

Zakonsko je potrebno opredeliti nosilca, ki naj bo zadolžen 
za sprejem samoupravnih sporazumov o usklajevaju planov in 
obvezno vsebinsko in časovno usklajevanje. Prav tako je 
potrebno zagotoviti sprejem planskih dokumentov pred izte- 
kom prejšnjega planskega obdobja oziroma pravočasno spe- 
jeti planske dokumente za naslednje srednjeročno obdobje 
oziroma tekoče leto ter tako zagotoviti kontinuiteto združeva- 
nja sredstev. 

VODNO GOSPODARSTVO 

Programi vodnega gospodarstva za vzdrževanje vodnega 
režima pripravljeni v skladu z veljavnim zakonom o vodah, 
zagotavljajo samo izvajanje storitev, potrebnih za vzdrževanje 
vodno gospodarskih objektov in naprav v splošni rabi in 
naravnih vodotokov. Ne obravnavajo pa drugih posegov, ki so 
potrebni za vzdrževanje vodnega režima (obramba pred 
poplavami, eruzijo itd), ki bi imela značaj investicije. 

Potrebno bi bilo veljavni zakon o vodah dopolniti tako, da 
bo mogoče tudi sredstva za investicije, ki so vezane na vzdr- 
ževanje vodnega režima zbirati iz materialnih stroškov upo- 
rabnikov oziroma dohodka, ne pa iz čistega dohodka. 

VARSTVO ZRAKA 

1. Zakon o varstvu zraka (Ur. I. SRS, št. 13/75 in 35/79) je 
določil obvezno ustanovitev samoupravnih interesnih skup- 
nosti za varstvo zraka na območjih III. in IV. stopnje onesnaže- 
nosti zraka, na manj onesnaženih pa se te skupnosti lahko 
ustanovijo. Skupnosti za varstvo zraka v občinah ustanovijo 
zvezo skupnosti za varstvo zraka Slovenije za opravljanje 
nalog skupnega pomena. 

Skupnosti za varstvo zraka po zakonu usmerjajo in organi- 
zirajo varstvo zraka, pripravljajo predloge in ukrepe za varstvo 
zraka in predloge sanacijskih programov, zbirajo sredstva za 
varstvo zraka in gospodarijo z njimi ter opravljajo še druge 
naloge. 

Sredstva za financiranje nalog skupnosti za varstvo zraka in 
njihove zveze se po zakonu zagotavljajo s prispevki zaradi 
onesnaževanja zraka, ki ga plačujejo temeljne organizacije 
združenega dela in imetniki cestnih motornih vozil kot upo- 
rabniki virov onesnaževanja zraka, pri čemer naj bi bila višina 
prispevka odvisna od obsega in stopnje onesnaževanja in od 
sprejetih programov skupnosti za varstvo zraka. 

Finančna sredstva iz omenjenih virov se zbirajo pri skupno- 
stih za varstvo zraka, ki jih razporejajo za pripravo sanacijskih 
programov, kreditiranje in dotiranje rekonstrukcij objektov v 
okviru sanacijskega programa, za strokovno službo za nadzor 
in evidenco emisij in imisij v občini in podobno. 

2. Na podlagi odloka o razvrstitvi območij v SR Sloveniji v 
območja onesnaženosti zraka (Ur. I. SRS. št. 21/75) bi morale 
biti skupnosti za varstvo zraka ustanovljene v 31 občinah, 
dejansko pa je bilo ustanovljenih le 9 skupnosti v 13 občinah 
ter Zveza skupnosti za varstvo zraka Slovenije leta 1977. Kar 2/ 
3 občin na območjih III. in IV. stopnje onesnaženosti zraka 
skupnosti ni ustanovilo. Ustanovljene skupnosti niso nikoli 
popolnoma zaživele, večina pa jih je že prenehala delovati. 
Prav tako je svojo delegatsko bazo izgubila Zveza skupnosti 
za varstvo zraka Slovenije in prenehala z delovanjem. 

Z zakonom določen sistem financiranja dejavnosti skupno- 

sti za varstvo zraka na podlagi prispevkov ni bil realiziran. 
'Nekatere skupnosti so se ga delno posluževale, predvsem v 
zvezi s spremljanjem onesnaževanja in onesnaženosti zraka, 
za izvajanje skupnih sanacijskih programov na prekomerno 
onesnaženih območjih pa ne. 

3. Vzroki, da skupnosti za varstvo zraka niso zaživele, so- 
sistemske in vsebinske narave. Kot zadeva posebnega druž- 
benega pomena naj bi se zadeve varstva zraka prvenstveno 
reševale s sporazumevanjem in dogovarjanjem v skupnostih 
za varstvo zraka. Pri tem pa je odločilnega pomena dejstvo, da 
gre na tem področju za predmet varovanja zraka pred škodlji- 
vimi učinki iz proizvodnje, porabe in prometa, ki jo je mogoče 
in nujno zagotavljati za vse in vsakogar hkrati. Tako ni 
mogoče ugotoviti neposrednih uporabnikov in ni izpolnjen 
eden od temeljnih pogojev za ustanovitev teh posebnih samo- 
upravnih interesnih skupnosti. Edini opravičljivi razlog za 
ustanovitev teh skupnosti tudi ne more biti le zbiranje sred- 
stev za določen namen, kar sledi tudi iz vrste analiz in spreje- 
tih stališč v zvezi z nadalnjim razvojem družbenoekonomskih 
odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne 
proizvodnje. 

Zakon o varstvu zraka je skupnostim za varstvo zraka dolo- 
čil različne upravne, samoupravne in strokovne naloge. V 
sistemu samoupravnega družbenega planiranja so samou- 
pravne interesne skupnosti enakopravni nosilci planiranja, ki 
odločajo o elementih razvoja na posameznem področju, kar 
pri skupnostih za varstvo zraka ni opredeljeno. Tako na pri- 
mer sanacijske programe za varstvo zraka te skupnosti le 
pripravljajo, sprejemajo pa jih kot elemente planskih doku- 
mentov le občinske skupščine. 

Skrb za dopolnilno mrežo v okviru analitično-nadzornega in 
alarmnega sistema za varstvo zraka naj bi po zakonu prevzele 
skupnosti za varstvo zraka in zagotavljala zanjo sredstva iz 
prispevkov. Vendar pa omenjena dopolnilna mreža predstav- 
lja po vsebini in funkciji podaljšek,republiške osnovne mreže 
in služi v prvi vrsti družbenopolitičnim skupnostim in njihovim 
organom. Sredstva za delo republiške službe za varstvo zraka 
in vzdrževanje osnovne mreže zagotavlja SR Slovenija iz 
republiškega proračuna, zato ni logično, da bi za dopolnilno 
mrežo zbirale sredstva skupnosti za varstvo zraka. 

Kot vir in oblika financiranja je v tem pogledu zlasti vprašljiv 
prispevek, ki naj bi ga po odloku Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije plačevali imetniki cestnih motornih vozil. Imet- 
niki teh vozil so glede na tehnične pogoje in možnosti zmanj- 
ševanja emisij izpušnih plinov brez moči. Ta problem lahko 
rešijo le rafinerije (z zmanjšanjem vsebnosti svinca v bencinu) 
in avtomobilska industrija (z napravami za katalitsko čiščenje 
izpušnih plinov), kar pa je stvar urejanja na zvezni in medna- 
rodni ravni. Zato Izvršni svet tega predloga odloka ni sprejel. 

Z določbami zakona o ustanovitvi in nalogah skupnosti za 
varstvo zraka so se delno razbremenili neposredne odgovor- 
nosti za varstvo zraka ostali nosilci planiranja, ki upravljajo z 
objekti in napravami kot viri onesnaževanja zraka v proizvod- 
nji, porabi in prometu. 

4. Zakon sicer določa, da je zrak pod posebnim družbenim 
varstvom, zato zavezuje delovne ljudi in občane, organizacije 
združenega dela, družbenopolitične skupnosti in druge 
samoupravne organizacije in skupnosti ter SR Slovenijo, da 
skrbijo za varstvo zraka pred onesnaženjem (preventiva) in za 
sanacijo virov onesnaževanja. 

Kar zadeva ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje ones- 
naženosti zraka, pridejo v poštev najbolj individualni ukrepi, 
ki jih morajo izvajati onesnaževalci sami. Skupni preventivni 
in sanacijski ukrepi pa so mogoči v glavnem le na področjih 
komunale in energetike, na področju prometa v večjih nase- 
ljih in na nekaterih drugih že samoupravno organiziranih 
področjih. Za uresničevanje teh in podobnih nalog niso 
potrebne skupnosti za varstvo zraka. Ob sodelovanju družbe- 
nopolitičnih skupnosti so te naloge v domeni obstoječih smo- 
upravnih interesnih skupnosti zlasti na področju komunalnih 
dejavnosti, energetike in prometa, ki v okviru obstoječih siste- 
mov planiranja in interesnih povezav opredeljujejo preven- 
tivne in sanacijske ukrepe ter v skladu s sistemi financiranja, 
ki so določeni na njihovih področjih, po načelih vzajemnosti 
in solidarnosti zagotavljajo potrebna sredstva. 

Za opredeljevanje in zagotavljanje izvajanja preventivnih 
ukrepov na normativnem, planskem, plansko-izvedbenem in 
upravno-pravnem področju so pristojne družbenopolitične 
skupnosti in njihovi organi. 
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Tudi sanacija prekomerno onesnaženega zraka je kot plan- 
ska institucija v pristojnosti družbenopolitičnih skupnosti, ki 
morajo v svojih planskih dokumentih kvantitativno in kvalita- 
tivno opredeliti skupni cilj sanacije v času in prostoru. Kot 
posebnost družbenega planiranja na področju varstva zaraka 
bi morale občine, tako kot je SR Slovenija, v svojih dolgoroč- 
nih planih določiti obvezna izhodišča za pripravo srednjeroč- 

nih in dolgoročnih planov samoupravnih organizacij in skup- 
nosti v zvezi s sanacijo onesnaženosti zraka in jih opredeliti 
tudi v kartografskih sestavinah planov. Bistveno je seveda 
opredeljevanje nalog, nosilcev in sredstev v dogovorih o 
temeljih planov in sporazumih o temeljih planov samouprav- 
nih nosilcev planiranja, ki naj temeljijo na ustreznih informa- 
cijskih in strokovnih osnovah. 

/ 
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DRUŽBENI PRAVOBRANILEC SAMOUPRAVLJANJA SR SLOVENIJE 

POROČILO 

o delu družbenih pravobranilcev 

samoupravljanja v SR Sloveniji v letu 1985* 

UVOD 
i 

V letu 1985 je minilo 10 let od ustanovitve družbenih 
pravobranilcev samoupravljanja v SR Sloveniji, preko 
kate/ih uresničujejo skupščine družbenopolitičnih skup- 
nosti posebno družbeno varstvo samoupravnih pravic in 
družbene lastnine. Ob tej priložnosti smo v prostorih 
Skupščine SR Slovenije pripravili širši delovni razgovor, ki 
so se ga poleg družbenih pravobranilcev samoupravljanja 
udeležili tudi predstavniki Skupščine SR Slovenije in 
nekaterih njenih organov, republiških pravosodnih orga- 
nov, Ustavnega sodišča SR Slovenije, Gospodarske zbor- 
nice Slovenije in družbenopolitičnih organizacij. Na raz- 
govoru smo razpravljali o položaju in vlogi družbenega 
pravobranilca samoupravljanja ter o aktualnih vprašanjih 
varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene 
lastnine, o čemer smo družbeni pravobranilci samouprav- 
ljanja pripravili tudi posebno poročilo (poročilo in zapis z 
razprave je bilo objavljeno v Biltenu družbenih pravobra- 
nilcev samoupravljanja SR Slovenije, št. 51, julij 1985). 

Na delovnem razgovoru smo udeleženci posebej pouda- 
rili vlogo družbenega pravobranilca samoupravljanja kot 
samostojnega organa družbene skupnosti, ki ni ne državni 
organ in ne organ družbenopolitične skupnosti. Tako 
opredeljena vloga pomeni, da družbeni pravobranilec 
samoupravljanja pri opravljanju svoje funkcije deluje in se 
vključuje neposredno v združeno delo. To daje družbe- 
nemu pravobranilcu samoupravljanja specifično vlogo 
tudi pri varstvu družbene lastnine in samoupravnih pravic. 
Njegova vloga se razlikuje od vloge večine drugih orga- 
nov, ki se vključujejo v varstvo Samoupravnih pravic in 
družbene lastnine ob njihovih kršitvah, medtem ko je 
funkcija družbenega pravobranilca samoupravljanja 
predvsem preventivno delovanje. Vključuje se v postopek 
odločanja v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter 
preprečuje pojave kršitev, oziroma ukrepa tedaj, ko pri- 
haja do ogrožanja družbene lastnine in samoupravnih 
pravic. 

V vsem desetletnem delu smo družbeni pravobranilci 
samoupravljanja sodelovali z družbenopolitičnimi organi- 
zacijami, predvsem sindikatom, s skupščinami družbeno- 
političnih skupnosti, njihovimi izvršnimi sveti in upravnimi 
organi, s službo družbenega knjigovodstva, inšpekcijskimi 
službami, sodišči združenega dela ter organi samouprav- 
nih in drugih organizacij in skupnosti. Sodelovanje je bilo 
uspešnejše, če je temeljilo na pravočasnem in celovitem 
medsebojnem obveščanju ter odgovornem, agrumentira- 
nem in pogloboljenem razčiščevanju spornih vprašanj, kar 
je prispevalo ne le k učinkovitemu reševanju zadev v 
organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih, ampak tudi k splošni krepitvi 
ustavnosti in zakonitosti. 

Ob obravnavanju desetletnega delovanja družbenega 
pravobranilca samoupravljanja je bilo ugotovljeno, da se ti 
organi uveljavljajo v političnem sistemu. Pri svojem delo- 
vanju smo bili v preteklem obdobju sicer deležni podpore 
širše družbene skupnosti, vendar pa še vedno lahko ugo- 
tovimo, da v nekaterih družbenopolitičnih skupnostih ni 
pravega razumevanja in podpore. To se kaže tudi v neu- 
streznih kadrovskih, finančnih in drugih materialnih pogo- 
jih za delo. Funkcija družbenega pravobranilca samou- 
pravljanja je zelo zahtevna, pa tudi izpostavljena, saj se 
mora glede na pooblastila pogosto vključevati v izredno 

konfliktne razmere v posameznih družbenopolitičnih 
skupnostih, zlasti pa v samoupravnih organizacijah in 
skupnostih. 

Položaj in vlogo družbenih pravobranilcev samouprav- 
ljanja je potrebno še nadalje krepiti, kar je poudarjeno tudi 
v Kritični analizi delovanja političnega sistema socialistič- 
nega samoupravljanja. 

Na splošno lahko ocenimo, da je družbeni pravobranilec 
v praksi sprejet in uveljavljen kot organ z širokimi mož- 
nostmi in pooblastili za ukrepanje v primerih že storjenih 
nepravilnosti. Vlogo in pomen družbenega pravobranilca 
samoupravljanja bi morali v praksi povečati v preventiv- 
nem delu, to je pri dograjevanju in razvijanju samouprav- 
nih družbeno-ekonomskih odnosov. Določbe zakona o 
družbenem pravobranilcu samoupravljanja, ki opredelju- 
jejo njegovo preventivno vlogo, se v praksi prepočasi 
uveljavljajo. 

Nedosledno se tudi uresničujejo določbe zakona o dolž- 
nostih subjektov glede obveščanja družbenih pravobranil- 
cev samoupravljanja o pojavih kršitev samoupravnih pra- 
vic delovnih ljudi in družbene lastnine, kar pomembno 
vpliva na učinkovito izvrševanje njegove funkcije. 

V letu 1985 smo uspešno sodelovali z zveznim in repu- 
bliškimi ter pokrajinskimi družbenimi pravobranilci samo- 
upravljanja. Na posveitih smo se dogovorili za skupno oz. 
poenoteno delovanje na nekaterih področjih. Med drugim 
smo izdelali posebni analizi o problematiki cen in o neza- 
koniti gradnji in prilaščanju družbenih zemljišč. Vsi druž- 
beni pravobranilci samoupravljanja republik in pokrajin 
smo SP'-'^sui posebno oceno o pojavih in oblikah poseb- 
nih ugodnosti delavcev na podlagi družbenih sredstev. 
Izdelali smo tudi teze za izdelavo kritične analize delova- 
nje družbenega pravobranilca samoupravljanja, sama 
analiza pa bo pripravljena v letu 1986. Medsebojno smo 
sodelovali tudi pri izdelavi pripomb in predlogov k 
osnutku zakona o postopku pred sodišči združenega dela. 

Uspešno smo sodelovali z družbenimi pravobranilci 
samoupravljanja v drugih republikah in v avtonomnih 
pokrajinah pri razreševanju spornih vprašanj v enotah 
organizacij združenega dela ali v temeljnih organizacijah 
združenega dela s sedežem v drugi republiki oz. pokrajini, 
kot je sedež organizacije združenega dela. Menimo, da 
smo družbeni pravobranilci samoupravljanja v SR Slove- 
niji uspešno uresničili naloge, ki smo si jih zastavili oz. 
predvideli s programsko usmeritvijo družbenih pravobra- 
nilcev samoupravljanja v SR Sloveniji za leto 1985. Tako 
mnenje lahko podamo na podlagi vsebine tega poročila, ki 
zajema sintezo aktivnosti družbenega pravobranilca 
samoupravljanja SR Slovenije in družbenih pravobranil- 
cev samoupravljanja za območje ene ali več občin v SR 
Sloveniji. 

V poročilu smo na strnjen način prikazali stanje in 
bistveno problematiko s področja dela družbenih pravo- 
branilcev samoupravljanja. S tem poročilom želimo sezna- 
niti skupščine družbenopolitičnih skupnosti ter družbeno' 
politične organizacije o stanju, pojavih in problemih s 
področja varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi in 
družbene lastnine. Družbeni pravobranilci samoupravlja- 
nja predlagamo, da se organi in organizacije v razpravi o 
poročilu opredelijo do nakazhih problemov in odprtih 
vprašanj, ker bi to pripomoglo k naši večji učinkovitosti pri 
uresničevanju varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi 
in družbene lastnine. 

» Poročilu je bil priložen tudi statističen pregled dejavnosti, ki je na razpolago v dokumentaciji Skupščine SR Slovenije 
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I. ORGANIZACIJSKI IN KADROVSKI RAZVOJ 
DRUŽBENIH PRAVOBRANILCEV 
SAMOUPRAVLJANJA V SR SLOVENIJI 

Že v letih 1983 in v prvem polletju 1984 so bili organizirani 
sestanki s predstavniki občinskih skupščin, ki so se jih udele- 
žili tudi predstavniki družbenopolitičnih organizacij v občinah 
in regijah. Na teh sestankih je bila dana podpora usmeritvam 
glede kadrovskega in organizacijskega razvoja teh organov. 
Oblikovana so bila priporočila občinskim skupščinam, naj 
zagotovijo ustrezne materialne pogoje za delo družbenih pra- 
vobranilcev samoupravljanja. 

V letu 1984 je bil sprejet zakon o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja (Ur. 
I. SRS, št. 31/84), s katerim so bile uveljavljene novosti v zvezi 
z aktom o notranji organizaciji in aktom o sistematizaciji del 
in nalog. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja v SR Sloveniji smo 
v začetku leta 1985 omenjene akte uskladili z novimi določ- 
bami zakona. Izvršni sveti pristojnih skupščin družbenopoli- 
tičnih skupnosti so podali svoja soglasja k omenjenim aktom, 
kar pomeni, da so soglašali s številom potrebnih kadrov tako 
glede imenovanih kot tudi strokovnih in administrativno-teh- 
ničnih delavcev. 

Stanje sistemiziranih in dejansko zasedenih mest imenova- 
nih in strokovnih delavcev je naslednje: 

delavci sistemizir. 
1985 

zasedeno 
31.12.84 31.12.85 

razlika 
3-2 

razlika 
3-1 

DPS 
namestniki 
pomočniki 
strok. del. 

26 
23 
15 
15 

26 
11 

9 
10 

26 
15 

8 
11 

+4 
-1 
+ 1 

-8 
-7 
-4 

Glede na stanje na dan 31. 12. 1985 bi bilo potrebno na 
novo zaposliti 8 namestnikov, 7 pomočnikov in 4 strokovne 
delavce. Samo pri Družbenem pravobranilcu samoupravljanja 
SR Slovenije, kjer naj bi bilo 5 namestnikov, 2 pomočnika in 6 
strokovnih delavcev, niso zasedena 3 prosta mesta, in sicer 2 
namestnikov in 1 strokovnega delavca. V nekaterih občinah 
so kadrovsko zasedbo ustrezno izpopolnili, oziroma jo izpo- 
polnjujejo v letošnjem letu. V nekaterih občinah pa celotna 
zasedba po sprejeti sitemizaciji ni možna, ker občinske 
skupščine ne zagotavljajo za to potrebnih materialnih sred- 
stev. V neposrednih razgovorih sicer načelno podpirajo zah- 
teve po potrebnih kadrovskih krepitvah družbenega pravobra- 
nilca samoupravljanja na določenem območju, nato pa ne 
zagotovijo potrebnih materialnih sredstev. 

Tako niso zasedena naslednja sistemizirana mesta: 
- enega pomočnika družbenega pravobranilca samou- 

pravljanja za območje občin Celje, Slovenske Konjice, Laško, 
Šmarje pri Jelšah in Šentjur pri Celju, 

- dveh pomočnikov družbenega pravobranilca samou- 
pravljanja za območje občin Koper, Izola, Piran in Sežana, 

- enega namestnika družbenega pravobranilca samou- 
pravljanja za območje občin Krško, Brežice in Sevnica, 

- enega pomočnika družbenega pravobranilca samou- 
pravljanja za območje občin Murska Sobota, Lendava, Gornja 
Radgona in Ljutomer, 

- enega pomočnika družbenega pravobranilca samou- 
pravljanja za območje občin Novo mesto, Črnomelj, Metlika in 
Trebnje, 

- enega namestnika družbenega pravobranilca samou- 
pravljanja za območje občin Cerknica, Ilirska Bistrica in Po- 
stojna, 

- enega pomočnika družbenega pravobranilca samou- 
pravljanja za območje občin Ribnicđ in Kočevje, 

- enega namestnika družbenega pravobranilca samou- 
pravljanja za območje občin Vrhnika in Logatec. 

Ugotavljamo, da se kadrovska struktura glede stopnje stro- 
kovne izobrazbe izboljšuje (tabeli 1 in 2). 

Z uresničitvijo predvidene kadrovske zasedbe bi okrepili 
vlogo družbenega pravobranilca samoupravljanja, tako da bo 
učinkovitejši in uspešnejši pri varstvu samoupravnih pravic 
delovnih ljudi in družbene lastnine. 

II. SAMOUPRAVNA ORGANIZIRANOST 
ZDRUŽENEGA DELA IN DRUŽBENOEKONOMSKI 
ODNOSI 

1. Spremembe samoupravne organiziranosti 
združenega dela v letu 1985 

V letu 1985 se je trend »ukinjanja« temeljnih organizacij 
nadaljeval in celo krepil. Dobil je namreč novo »kvaliteto«, ki 
je v tem, da se je povečalo število delovnih organizacij, ki so 
se z reorganizacijo spremenile iz delovnih organizacij s 
temeljnimi organizacijami v enovite delovne organizacije. Te 
spremembe so nastale tako, da so se vse temeljne organiza- 
cije v delovni organizaciji združile in s tem prenehale obsta- 
jati. Takih primerov je bilo sedem, med njimi so bile tudi take 
delovne organizacije, ki so imele pet oz. šest temeljnih organi- 
zacij. Odločilno vlogo pri spremembah samoupravne organi- 
ziranosti imajo poslovodni organi delovnih organizacij ter 
vodilni in strokovni delavci v skupnih službah, in sicer ne 
samo pri strokovni pripravi predloga sprememb, ampak tudi 
pri odločanju delavcev, ker odklanjajo širšo kritično presojo 
svojih predlogov. 

Iz gradiv, v katerih utemeljujejo upravičenost »ukinjanja« 
temeljnih organizacij (težko jih je poimenovati elaborati) je 
moč ugotoviti, da niti v enem primeru ne razčlenjujejo ozi- 
roma ne ugotavljajo sprememb glede obstoja pogojev za 
organiziranje temeljnih organizacij po 320. členu zakona o 
združenem delu. Elaborati sicer navajajo vrsto vprašanj, za 
katera bi lahko ocenili, da posredno zadevajo vsebino zakon- 
skih pogojev, vendar jasnega analitičnega prikaza oziroma 
dokaza o spremembi zakonskih pogojev ni. Gre za opisovanje 
problemov, ki izvirajo iz organiziranosti in se največkrat ome- 
jujejo na težave v finančnem poslovanju (gospodarjenje z 
denarjem), na (ne)možnost eotnega nastopanja na trgu ter na 
neučinkovitost oziroma neracionalnost samoupravnega oz. 
delegatskega odločanja. Prav tako niso izkazane spremembe 
pogojev, ki so obstajali ob organiziranju temeljnih organiza- 
cij, glede materialne osnove dela, tehnično tehnoloških in 
naravnih pogojev, proizvodnih usmeritev ali kraja, kjer se 
opravlja dejavnost. Pogosto se ti razlogi nadomestijo s 
splošno ugotovitvijo obstoja zaostrenih pogojev gospodar- 
jenja. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja smo na to 
pomanjkljivosti opozarjali, če smo bili o nameravani reorgani- 
zaciji sploh obveščeni in če smo imeli možnost pravočasnega 
pregleda gradiva. Ta opozorila pa niso bila upoštevana. 

Res pa je tudi, da v navedenih primerih delavci niso ugovar- 
jali oziroma nasprotovali ne takemu gradivu ne postopku in 
tudi ne dejstvu, da so ostali brez temeljne organizacije. Ugo- 
tovimo lahko, da delavci temeljne organizacije ne pogrešajo! 
Verjetno je eden osnovnih razlogov za takšen odnos vsako- 
dnevna ekononomska in razvojna politika, ki pospešuje pro- 
ces odtujevanja delavcev od bistvenih odločitev v družbeni 
reprodukciji, s čimer se omejuje vloga temeljne organizacije 
le na vlogo osnovne proizvodne celice, motiviranost delavcev 
za uspešnejše gospodarjenje pa se zmanjšuje. 

Pri dislociranih temeljnih organizacijah pa obstaja močna 
težnja po »ukinitvi« take temeljne organizacije in po preo- 
brazbi bivše temeljne organizacije v delovno enoto. Ko pa se 
dislocirana delovna enota hoče organizirati kot temeljna 
organizacija, praviloma druge temeljne organizacije sprožijo 
spor pred sodiščem združenega dela o tem, da ne obstoje 
pogoji za organiziranje temeljne organizacije. Tam, kjer ne 
prihaja do sprememb v organiziranosti dislociranih temeljnih 
organizacij, pa je zaznati težnje matične delovne organizacije 
po zmanjševanju števila ali obsega dejavnosti, ki se opravlja v 
tej temeljni organizaciji, s tem pa se seveda zmanjšuje tudi 
možnost novih zaposlitev. Občinski in republiški plotovi so 
torej še vedno dokaj trdni! 

Vzrok za izločitev temeljne organizacije in njene osamosvo- 
jitve v delovno organizacijo so največkrat neurejeni odnosi pri 
skupnem prihodku, svobodni menjavi dela ter neustrezna 
razmejitev med poslovodnimi, strokovnimi in administrativ- 
nimi funkcijami. 

Pri izločitvah temeljnih organizacij je treba izpostaviti 
ustreznost oziroma smotrnost zadnjega odstavka 341. člena 
zakona o združenem delu, po katerem se v primeru spora 
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temeljna organizacija formalno ne more izločiti do odločitve 
arbitraže oziroma pravnomočne sodne odločbe. Tako morajo 
sprte strani složno in strpno poslovati skupaj vse do odločitve 
v sporu, do česar pa po sedanjih izkušnjah pride praviloma 
šele po letu in več. V praksi pa je takšno skupno poslovanje 
težko izvedljivo. Tako prihaja do zastojev in neusklajenosti 
proizvodnje, do podvajanja dejavnosti, do nelojalnega konku- 
riranja, do nezakonitega stanja na področju uveljavljanja 
samoupravnih splošnih aktov, ker se dejansko samoupravno 
življenje odvija povsem v nasprotju z njimi. Z vsem tem pa 
prihaja do direktne ali indirektne škode na družbenem premo- 
ženju. 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije si je 
v letu 1985 prizadeval, da bi se energetsko gospodarstvo 
Slovenije samoupravno organiziralo v skladu z zakonom o 
energetskem gospodarstvu in določili družbenega dogovora 
o natančnejši razčlenitvi meril za uporabo v zakonu o združe- 
nem delu določenih pogojev za organiziranje oziroma za 
spremembe v organiziranju temeljnih organizacij energetskih 
dejavnosti. Pobuda je bila potrebna zaradi dolgotrajnosti in 
zavlačevanja postopkov za samoupravno organiziranost v 
skladu z družbenimi usmeritvami iz leta 1981 in 1982 ter 
zaradi uveljavitve celovitih družbenoekonomskih odnosov v 
energetskem gospodarstvu. Ugotavljamo, da so delavci zavr- 
nili organiziranje temeljnih in delovnih organizacij po pogojih 
za organiziranje temeljnih organizacij, razčlenjenih v družbe- 
nem dogovoru. Pri tem so se opirali tudi na stališča oziroma 
podporo k takemu ravnanju, ki je bila izoblikovana v osnovnih 
organizacijah sindikata. Ne smemo spregledati, da bi bilo 
treba spremembe v organiziranosti temeljnih organizacij 
opraviti zaradi ureditve drugačnih družbenoekonomskih 
odnosov v medsebojnih odnosih pri ustvarjanju in razporeja- 
nju skupnega prihodka. Zakon o energetskem gospodarstvu 
namreč določa, da delavci v temeljnih organizacijah, ki 
ustvarjajo skupen proizvod, pridobivajo dohodek po načelih 
skupnega prihodka. Zato je pomembno, kako so organizirane 
temeljne organizacije glede na glavno dejavnost in tiste stran- 
ske dejavnosti, ki so neposredno namenjene in trajno 
potrebne za opravljanje glavne dejavnosti, da bi dosegli učin- 
kovito in racionalno organiziranost ter učinkovito gospodar- 
jenje z družbenimi sredstvi. Tako delavci npr. v stranskih 
dejavnostih niso organizirali svojih temeljnih organizacij, 
temveč so praviloma združeni z delavci glavne dejavnosti, t. j. 
elektrodistribucije, v eni temeljni organizaciji. Zagotovili pa so 
ločeno knjigovodsko ugotavljanje stroškov za glavne in stran- 
ske dejavnosti. 

Glede na takšno stanje je Družbeni pravobranilec samou- 
pravljanja SR Slovenije predlagal, da skupni organ iz družbe- 
nega dogovora oceni stanje in ugotovi potrebo po eventual- 
nih spremembah oziroma dopolnitvah družbenega dogovora. 
Do sprememb dogovora še ni prišlo. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja ugotavljamo, da 
po ustavi in zakonu o združenem delu nihče, razen prizadetih 
delavcev oz. namesto njih, ne more organizirati temeljne 
organizacije, če je delavci nočejo. Postavlja se načelno vpra- 
šanje o umestnosti družbenega dogovarjanja o merilih za 
samoupravno organiziranje oziroma o kvaliteti in ustreznosti 
dogovorjenih meril, če ostajajo mrtva črka na papirju. 

V zadnjem času prihaja v posamičnih primerih tudi do 
redne likvidacije delovne ali temeljne organizacije v dejavno- 
stih, kjer so predimenzionirane kapacitete, npr. v gradbeni- 
štvu, industriji gradbenega materiala, v lesni industriji, s tem 
da je socialna varnost delavcem zagotovljena. S takšnimi 
postopki se odpira pot k večjemu delovanju ekonomskih 
zakonitosti. Vendar proces prestrukturiranja proizvodnje za 
ekonomsko ustreznejše obnašanje in boljšo izrabo družbenih 
sredstev za proizvodnjo še vedno poteka prepočasi. Kot prvi 
ukrep za iskanje finančnih in drugih rezerv ter za preživetje se 
ponuja prav »ukinjanje« temeljne oranizacije. 

2. Družbeno planiranje 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja smo se v letu 1985 
v okviru svojih pristojnosti vključevali tudi v aktivnosti na 
področju pripravljanja in sprejemanja srednjeročnih planskih 
dokumentov nosilcev planiranja. Novi zvezni znakon o teme- 
ljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu 
Jugoslavije je bil sprejet konec avgusta 1985, torej sredi 
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pripravljanja planskih aktov za srednjeročno obdobje 1986 do 
1990, kar je povzročilo pri subjektih planiranja veliko zmedo. 
Zaradi bistvenih novosti, uveljavljanih z novim zakonom, so se 
postavljala vprašanja, kako planirati, da bi dosegli želene 
cilje, oziroma kako nadaljevati s planskimi aktivnostmi, ko je 
bil zakon sprejet sredi največje aktivnosti nosilcev planiranja, 
to je tik pred rokom za sprejem samoupravnih in družbenih 
planov. Dileme so se pojavljale predvsem v zvezi s tem, ali naj 
se skupni temelji za pripravo srednjeročnih planov sprejmejo 
na zborih delavcev ali z referendumom, ker je zvezni zakon 
kot obliko sprejema le splošno opredelil osebno izjavljanje. V 
tedaj veljavnem zakonu o sistemu družbenega planiranja in o 
družbenem planu SR Slovenije pa je bil kot oblika sprejema 
še vedno predpisan referendum. Družbeni pravobranilci 
samoupravljanja smo zato svoje delovanje usmerili predvsem 
na opozarjanje na pravilnost postopkov sprejemanja planskih 
dokumentov v organizacijah združenega dela. Pri tem smo 
zastopali stališče, da je potrebno pri sprejemanju planskih 
dokumentov upoštevati 463. člen zakona o združenem delu, 
ki predpisuje za sprejem osnov plana temeljne organizacije 
izvedbo referenduma, čeprav so se organizacije združenega 
dela pogosto zavzemale za enostavnejšo obliko sprejemanja 
planskih dokumentov (na zborih delavcev). 

Zakon o planiranju prav tako ne govori več o temeljih 
planov temeljnih organizacij, ampak predpisuje kot obvezni 
planski akt skupne temelje za pripravo srednjeročnih planov. 
Zato so se nosilci planiranja v tistih organizacijah združenega 
dela, ki so že sprejele temelje planov, znašli v določeni nego- 
tovosti: ali morajo pričeti ves postopek znova, kar bo imelo za 
posledico kasnitev s sprejetjem srednjeročnih planov v letu 
1986, ali pa lahko temelji plana temeljne organizacije služijo 
kot podlaga za pripravo skupnih temeljev. 

Da bi subjekti planiranja lažje nadaljevali s svojimi plan- 
skimi aktivnostmi, je bil novembra 1985 sprejet začasni zakon 
o sprejemanju planskih aktov v organizacijah združenega 
dela v SR Sloveniji za obdobje 1986-1990, ki opredeljuje kot 
način spejemanja za skupne temelje referendum. S tem zako- 
nom je tudi določeno, da se samoupravni sporazum o teme- 
ljih planov temeljne organizacije oz. sestavljene organizacije 
združenega dela šteje za skupne temelje, če vsebuje vse 
sestavine, ki jih zvezni zakon določa za skupne temelje. 

Kljub temu, da so bile s tem zakonom odpravljene nekatere 
bistvene nejasnosti na področju planiranja, je prišlo zaradi 
vseh navedenih vzrokov do določenih časovnih zamikov pri 
sprejemanju planskih aktov v organizacijah združenega dela. 
Tako je bilo konec leta 1985 stanje na področju sprejemanja 
srednjeročnih planskih dokumentov za obdobje 1986-1990 v 
posameznih občinah na območju SR Slovenije zelo različno 
(srednjeročni planski dokumenti so ponekod še v fazi osnut- 
kov, ponekod pa so že sprejeti). Vendar lahko trdimo, da je v 
večini občin zaradi zamude pri sprejemanju zakonov s 
področja planiranja in poznega sprejetja planskih dokumen- 
tov na zvezni in republiški ravni čutiti zaostanek tudi pri 
oblikovanju planskih aktov v organizacijah združenega dela 
in pri ostalih nosilcih planiranja, zlasti pa pri samoupravnih 
interesnih skupnostih materialnih in družbenih dejavnosti. Ta 
časovni zamik, ki ga ocenjujemo na pet do šest mesecev, ima 
za posledico sprejemanje nekaterih začasnih oblik financira- 
nja predvsem pri samoupravnih interesnih skupnostih (zakon 
o združevanju dela sredstev družbene reprodukcije za gospo- 
darsko infrastrukturo v letu 1986 ter zakon o začasnem finan- 
ciranju samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejav- 
nosti za območje SR Slovenije), s čimer je ovirano uresničeva- 
nje svobodne menjave dela. 

V organizacijah združenega dela, kjer so bili planski akti 
sicer pravočasno sprejeti, ne moremo biti zadovoljni z njihovo 
vsebino. Ponovno namreč ugotavljamo, da plani niso realni 
glede na organizacijske, kadrovske, finančne in druge spo- 
sobnosti subjektov družbenega planiranja ter da so plani 
posameznih temeljnih organizacij združenega dela, drugih 
organizacij združenega dela in samoupravnih interesnih 
skupnosti ter drugih organizacij in skupnosti pogosto neus- 
klajeni. Zato bomo tudi v letu 1986 na tem področju nadalje- 
vali z usmeritvami iz leta 1985 in ukrepali v vseh tistih organi- 
zacijah združenega dela, ki ne bodo imele pravočasno oz. po 
predpisanem postopku sprejetih planskih aktov (skrajni rok 
za sprejem planskih aktov je 30.6.1986). Zlasti pa bomo 
ugotavljali kvaliteto sprejetih planskih dokumentov oz. opo- 
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zarjali na vsebinske pomanjkljivosti teh dokumentov. Svoje 
aktivnosti bomo družbeni pravobranilci samoupravljanja 
usklajevali s komiteji za družbeno planiranje in gospodarstvo 
skupščin občin. 

3. Razširjena reprodukcija in minulo delo 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja smo tudi v letu 
1985 nadaljevali z aktivnostmi pri uresničevanju zakona o 
razširjeni reprodukciji in minulem delu (v nadaljnjem bese- 
dilu: ZRRMD) in vztrajali na realizaciji pobud, ki smo jih 
posredovali organizacijam združenega dela. 

Pri usklajevanju samoupravnih splošnih aktov z II. pogla- 
vem ZRRMD, ki je podlaga za urejanje odnosov pri gospodar- 
jenju z investicijskimi sredstvi, smo poudarili predvsem nuj- 
nost realizacije tega poglavja pred sprejemanjem samouprav- 
nih sporazumov o temeljih plana organizacije združenega 
dela. 

Pri uresničevanju tega dela ZRRMD ugotavljamo, da osta- 
jajo še vedno odprta vprašanja glede opredelitve kriterijev za 
veliko oziroma malo investicijo, kar vodi k velikim razlikam v 
izvajanju zakonskih določil. Tu mislimo predvsem na posto- 
pek sprejemanja investicijskih odločitev, ki je povezan z dolo- 
čanjem velikosti investicije, zlasti glede odgovornosti delav- 
cev pri odločanju o posamezni investiciji v združenem delu. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja ugotavljamo, da je 
problem pri uresničevanju družbenoekonomskih odnosov, ki 
se nanašajo tudi na izvajanje ZRRMD v praksi, tudi pri oprede- 
litvah osnov in meril za določanje izjemnega dohodka, dose- 
ženega v organizacijah združenega dela. Organizacije združe- 
nega dela so to vprašanje le izjemoma uredile v svojih aktih, 
čeprav smo mnenja, da lahko le organizacije združenega 
dela, ne pa zunanji dejavniki, kakovostno opredelijo kriterije 
za določanje tega dela dohodka. S tem pa postavijo tudi 
stvarnejšo in kakovostnejšo podlago za določanje enotnejših 
kazalcev za posamezne dejavnosti, pa tudi za združeno delo 
kot celoto. Seveda pa bi bilo potrebno v določeni meri izpe- 
ljati tudi nekatere obveznosti, ki jih ZRRMD (zadnji odstavek 
11. člena) nataga posameznim subjektom. 

Obsežna aktivnost družbenih pravobranilcev samoupravlja- 
nja, da se v samoupravnih splošnih aktih in v praksi dosledno 
uveljavijo določila ZRRMD glede odnosov pri gospodarjenju z 
družbenimi sredstvi, je med drugim povzročila tudi to, da je 
družbeni pravobranilec samoupravljanja prejel več zahtev za 
posredovanje glede dogovora o družbeni in strokovni aktiv- 
nosti na področju investicij in o ustanovitvi Komisije za oceno 
investicij v SR Sloveniji. Ta dogovor ni skladen zlasti z določili 
ZRRMD, ki sicer na celovit način ureja gospodarjenje z inve- 
sticijskimi sredstvi. Zahteve so posredovali celo nekateri ude- 
leženci omenjenega dogovora. 

Na podlagi celovite proučitve razmer in pozitivne zakono- 
daje je Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije 
posredoval vsem udeležencem dogovora pobudo za njegov 
ponovni preizkus, zlasti glede njegove skladnosti z 11. in 14. 
členom ustave SFRJ ter 13. in 22. členom ZRRMD. Družbeni 
pravobranilec samoupravljanja je namreč ocenil, da je praksa 
družbeno in ekonomsko nesmotrne uporabe družbenih sred- 
stev na področju investicij, ki je bila prisotna že na začetku 
osemdesetih let, bistveno spremenjena in bi si zato vsi dejav- 
niki morali prizadevati, da se odločanje o razširjeni reproduk- 
ciji dejansko prenese na delavce v organizacijah združenega 
dela. Večina udeležencev je izjavila, da sprejema pobudo 
družbenega pravobranilca samoupravljanja za ponovni preiz- 
kus. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa je menil, da ne bi 
bila smotrna morebitna razveljavitev dogovora, temveč je 
treba pospešiti postopek za izdajo zakona, ki bo uredil vpra- 
šanje obveznega dajanja mnenj o družbeni in ekonomski 
upravičenosti investicijskih vlaganj. Z uveljavitvijo tega 
zakona v letu 1986 bi udeleženci dogovora ugotovili, da je le- 
ta prenehal veljati. 

V izvajanju določb III. poglavja ZRRMD, ki določa pravico 
delavcev do dela osebnega dohodka na podlagi minulega 
dela, ugotavljamo večji zastoj. Organizacije združenega dela v 
tem delu predvsem povzemajo splošno opredeljene osnove iz 
62., 63. in 70. člena ZRRMD, zelo malo pa je izvirnih ter jasnih 
rešitev. 

Tudi sporazumi dejavnosti, na katere so organizacije zdru- 
ženega dela čakale, niso dali ustreznih rezultatov. V nekaterih 

dejavnostih so zelo kasnili s sprejetjem teh sporazumov, prav 
tako pa so zaradi nedorečenosti posameznih določil spora- 
zumi v praksi skoraj neuporabni in povzročajo veliko nejevo- 
lje med delavci. V mnogih organizacijah združenega dela pa 
obenem opozarjajo, da modelov za izračun minulega dela iz 
posameznih sporazumov dejavnosti ni mogoče uporabiti, ker 
so prezahtevni in premalo konkretni. Posledica navedenega 
je, da v organizacijah združenega dela še naprej kot kriterij za 
vrednotenje rezultatov minulega dela v večini primerov upo- 
rabljajo le delovno dobo. 

V zvezi z uresničevanjem določil ZRRMD je potrebno 
poudariti, da je za ustrezno uskladitev samoupravnih splošnih 
aktov organizacij združenega dela s tem zakonom treba upo- 
števati ZRRMD kot celoto, ne pa samo njegovih posameznih 
delov. Menimo pa, da je bistvo ideje uresničevanja pravice 
delavcev do dela osebnega dohodka na podlagi minulega 
dela povezano predvsem z doslednim izvajanjem ZRRMD vsaj 
v tistem delu, ki govori o odnosih pri gospodarjenju z investi- 
cijskimi sredstvi kot eno izmed osnov, po kateri se lahko 
ugotavlja ta pravica delavcev do dela osebnega dohodka. 
Obenem pa se moramo zavedati, da je ugotavljanje tega dela 
osebnega dohodka možno obravnavati le v okviru celotne in 
dejanske realizacije nagrajevanja delavcev po rezultatih dela, 
ki jih dosežejo na podlagi upravljanja in gospodarjenja z 
družbenimi sredstvi. 

Gledano v celoti pa neuresničevanje temeljnih določb 
ZRRMD v velikem delu lahko pripisujemo dejstvu, da organi- 
zacije, skupnosti in organi, ki bi si po svoji zakonsko oprede- 
ljeni vlogi morali prizadevati za izvajanje zakonskih določb, 
svoje naloge niso bpravili ali pa izredno pomanjkljivo. 

4. Razporejanje dohodka in čistega dohodka 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja ugotavljamo, da 
zaradi številnih objektivnih in subjektivnih dejavnikov druž- 
bene usmeritve glede razporejanja dohodka in čistega 
dohodka v organizacijah združenega dela niso bile dosledno 
uresničevane. Ocenjujemo, da so bile razmere na področju 
raporejanja dohodka in čistega dohodka v letu 1985 predv- 
sem odraz nizke stopnje uspešnosti družbe pri uresničevanju 
z resolucijo o politiki uresničevanja usmeritev družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1985 zastav- 
ljenih ključnih ciljev družbenega in gospodarskega razvoja. 
Kvantitativni kazalci o gibanju družbenega proizvoda, indu- 
trijske proizvodnje, zaposlenosti, produktivnosti, naložb v 
osnovna sredstva, sredstev samoupravnih interesnih skupno- 
sti in splošne porabe ter obsega akumulacije kažejo, da 
zastavljenih ciljev oziroma sorazmerij, razen delnega poveča- 
nja izvoza (vendar plan tudi tu ni dosežen), v letu 1985 nismo 
dosegli. 

Ugotovitev velja predvsem za rast sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo ter za globalno rast sredstev 
samoupravnih interesnih skupnosti in splošnih potreb (repu- 
bliški in občinski proračuni), ki bi se smela povečevati le do 
višine 90% celotne nominalne rasti dohodka. V resnici pa 
takšno razmerje ni bilo upoštevano, oziroma je bilo precej 
prekoračeno. Posebej to velja za akumulacijo, ki naj bi ohra- 
nila realno vrednost obsega iz leta 1984, v resnici pa je za temi 
resolucijskimi predvidevanji zaostala za približno 40%. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja smo skladno s 
svojo zakonsko opredeljeno pristojnostjo in odgovornostjo 
posredovali pobude oziroma ukrepali v primerih, ko smo bili 
seznanjeni oziroma obveščeni o kršitvah. Vendar pa so bile 
možnosti doslednega in učinkovitega ukrepanja omejene zla- 
sti zaradi naslednjih razlogov: 

- ker so gospodarska gibanja v letu 1985 bistveno odsto- 
pala od pričakovanih oziroma planiranih kazalnikov pogojev 
ter rezultatov dela in poslovanja, 

- ker udeleženci dogovora o nalogah pri uresničevanju 
družbene usmeritve razporejanja dohodka in čistega 
dohodka v letu 1985 niso dosledno uresničili svojih nalog 
glede samoupravnega urejanja družbenoekonomskih odno- 
sov in uresničevanja usmeritev, opredeljenih z resolucijo, 

- ker nekateri samoupravni sporazumi dejavnosti oprede- 
ljujejo takšne kazalnike za planiranje in primerjanje razporeja- 
nja dohodka in čistega dohodka, s katerimi organizacije zdru- 
ženega dela kršijo resolucijske usmeritve. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja menimo, da je 
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učinkovitost našega ukrepanja oziroma preventivnega delo- 
vanja v primerih neupoštevanja letnih usmeritev odvisna 
predvsem od tega, ali so resolucijska previdevanja o politiki 
uresničevanja družbenega plana SR Slovenije v posameznem 
letu dovolj realna, oziroma tudi vsestransko podprta s celo- 
vito ekonomsko oziroma gospodarsko politiko. Izkušnje iz 
leta 1985 kažejo, da v primeru velikih neskladij med planskimi 
predvidevanji na eni strani ter stvarnimi ekonomskimi gibanji 
na drugi nastane nekakšno, lahko bi rekli, anarhično stanje. V 
takšnih pogojih se bistvene družbene usmeritve o razporeja- 
nju dohodka in čistega dohodka tudi objektivno ne morejo, ali 
pa tudi nočejo dosledno upoštevati. Namesto načrtnega 
zavestnega usmerjanja raporejanja dohodka in čistega 
dohodka so ključna vprašanja uresničevanja družbene repro- 
dukcije v takšnih okoliščinah prepuščena bolj stihijskemu 
urejanju. 

V letu 1985 so takšne razmere poglabljali še sila skromni 
uspehi pri omejevanju virov porabe fiktivnega (inflacijskega) 
dohodka ter pri razbremenitvi in finančni utrditvi gospodar- 
stva. Ukrepanje družbenih pravobranilcev samoupravljanja v 
takšnih pogojih ni bilo dovolj učinkovito, pa tudi sicer ni bilo 
deležno podpore drugih socialističnih subjektivnih sil. V pri- 
hodnje bi se torej morali otresti pretiranega oziroma nestvar- 
nega optimizma pri planiranju, ter si prizadevati za čimhi- 
trejše uveljavljanje bistvenih značilnosti tržno-biagovne proiz- 
vodnje. V nasprotnem primeru se bo nujno krepilo državno - 
administrativno poseganje v družbeno reprodukcijo, ozirom^ 
še bolj bo omejena relativna ekonomska samostojnost orga- 
nizacij združenega dela kot osnovnih proizvodnih celic ozi- 
roma v njej združenih delavcev. Jasno je namreč, da bi 
dosledno uveljavljanje globalnih resolucijskih usmeritev v sle- 
herni (od več kot 3.300) organizaciji združenega dela v odsot- 
nosti tržnega vrednotenja družbene koristnosti dela pomenilo 
le administriranje z vsemi negativnimi posledicami za razvoj 
družbe in družbenoekonomskega položaja delavcev. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja smo v letu 1985 na 
področju razporejanja dohodka in čistega dohodka sodelo- 
vali zlasti z izvršnimi sveti skupščin občin, službo družbenega 
knjigovodstva ter organizacijami Zveze sindikatov. Vendar pa 
naše preventivno delovanje pogosto ni bilo možno ali učinko- 
vito iz dveh formalnih razlogov: ker številne organizacije 
združenega dela resolucijskih usmeritev niso na primeren 
način vnesle v svoje lastne samoupravne splošne akte, to je 
planske akte, in ker družbeni pravobranilci samoupravljanja 
nismo imeli pravočasno na razpolago ustreznih podatkov. 
Izvršni sveti skupščin občin naj bi skladno z dogovorom o 
nalogah pri uresničevanju družbene usmeritve razporejanja 
dohodka in čistega dohodka v letu 1985 objavljali ustrezne 
podatke o razmerah v posamezni organizaciji združenega 
dela do konca maja, avgusta in novembra 1985, česar pa kljub 
temu, da je to pogoj za učinkovito preventivno delovanje vseh 
subjektov, praviloma niso uresničili. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja ocenjujemo, da so 
številni problemi povezani tudj s samoupravnimi sporazumi 
dejavnosti. Doslej je bilo sprejetih 41 takšnih samoupravnih 
sporazumov različnih dejavnosti. Rok za uskladitev samou- 
pravnih splošnih aktov organizacij združenega dela s 34 
samoupravnimi sporazumi dejavnosti je že potekel, vendar 
številne organizacije združenga dela še niso pristopile k tej 
aktivnosti, ali pa usklajevanje izvajajo izredno počasi. Po 
drugi strani nekateri samoupravni sporazumi dejavnosti vse- 
bujejo tudi takšna določila, ki niso skladna z resolucijo o 
politiki uresničevanja usmeritev družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1981-1985 v letu 1985. V takšnih primerih 
organizacije združenega dela izbirajo ugodnejšo varianto, 
predvsem glede možnosti povečevanja osebnih dohodkov, 
družbeni nadzor pa ostaja precej nemočen in neučinkovit. 
Svoj delež k takšni praksi prispevajo tudi napovedi korenitih 
sprememb obstoječe zakonodaje, ki ureja vprašanje pridobi- 
vanja in razporejanja dohodka in čistega dohodka. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja ugotavljamo, da se 
zaradi sedanje vsebine določil samoupravnih sporazumov 
dejavnosti v praksi pojavljajo nejasnosti. Čeprav naj bi samou- 
pravni sporazumi dejavnosti imeli zgolj usmerjevalno, uskla- 
jevalno in primerjalno vlogo, pa nekateri dejansko vsebujejo 
precej neposredno zavezujoče določbe glede razporejanja 
dohodka in čistega dohodka. 
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Takšne določbe v samoupravnih sporazumih dejavnosti pa 
so v nasprotju s temeljnim načelom urejanja družbenoeko- 
nomskih odnosov, po katerem se o vprašanjih razporejanja 
dohodka in čistega dohodka lahko sporazumevajo le repro- 
dukcijsko medsebojno povezane oziroma pri ustvarjanju nove 
vrednosti vzajemno soodvisne organizacije združenega dela. 

5. Delitev sredstev za osebne dohodke in skupno 
porabo 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja ugotavljamo, da je 
bilo v letu 1985 število obravnavanih primerov zaradi različnih 
vprašanj, povezanih z osebnimi dohodki, v porastu, pobude 
zanje pa so posredovali predvsem neposredno delavci sami. V 
letu 1985 je večina organizacij združenega dela že pristopila k 
samoupravnim sporazumom dejavnosti, vendar usklajevanje 
samoupravnih splošnih aktov, ki urejajo področje osebnih 
dohodkov, s samoupravnimi sporazumi dejavnosti poteka 
izredno počasi. Eden od razlogov so tudi preveč zapletena 
oziroma načelna določila ali preveč abstraktne metodologije 
v samoupravnih sporazumih dejavnosti. Predvsem pa za 
usklajevanje samoupravnih splošnih aktov v organizacijah 
združenega dela ni pravih ekonomskih spodbud, saj se doho- 
dek v veliki meri še vedno lahko pridobiva inflacijsko. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja menimo, kar potr- 
juje tudi praksa, da v takšnih razmerah organizacije združe- 
nega dela niso ekonomsko dovolj motivirane, da bi oblikovale 
kakovostne samoupravne splošne akte o delitvi sredstev za 
osebne dohodke. Zato ni naključje, da so določila samouprav- 
nih splošnih aktov v organizacijah združenega dela pogosto 
neživljenjska oziroma preveč načelna. Nekatere organizacije 
združenega dela pa sploh še niso pripravile in sprejele razvida 
del in nalog. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja smo v takšnih pri- 
merih, oziroma kadar gre za neprimerne določbe v samou- 
pravnih splošnih aktih o delitvi sredstev za osebne dohodke, 
posredovali ustrezne pobude, toda pogosto kaj več kot le 
formalna uskladitev samoupravnih splošnih aktov s takšnimi 
zahtevami ni bilo doseženo. Kakšen je dejanski učinek dela in 
poslovanja pri takšni nizki stopnji organiziranosti, si lahko le 
predstavljamo. Razumljivo pa je, da je predvsem inflacijsko 
pridobivanje oziroma netržno prerazporejanje ustvarjanega in 
prihodnjega dohodka tisti dejavnik, ki spodbuja oziroma 
ohranja takšno negativno prakso. 

Odnos med tekočim delom delavcev (živo delo) ter (tržno 
vrednotenimi) rezultati tega dela (minulo delo) je bolj ali manj 
nejasen, kar povečuje nezadovoljstvo delavcev zaradi defor- 
macij, ki jih takšen (ne)sistem vnaša v prakso oziroma v 
družbenoekonomski položaj delavcev. Delavci v takšnih raz- 
merah na referendumih zavračajo celo tudi bolj stimulativne 
sisteme delitve osebnih dohodkov, kar kaže, da se krepi tako 
imenovani sindrom egalitarnosti. Družbeni pravobranilci 
samoupravljanja ugotavljamo, da ob izredno skromnem delo- 
vanju tržnih oziroma ekonomskih zakonitosti delavci vidijo 
večjo »pravičnost« v uporabi načel, ki težijo k ekonomski in 
socialni enakosti. Težnje po uveljavljanju takšnega sistema, v 
katerem se osebni dohodki prilagajajo le inflacijskim giba- 
njem oziroma rasti življenjskih stroškov, ter po linearni delitvi 
osebnih dohodkov (zlasti ob periodičnih in ob dokončnih 
obračunih osebnih dohodkov) so v praksi vse pogostejše. 
Družbeni pravobranilci samoupravljanja smo sicer v vseh 
primerih, kadar je šlo za namero ali za že izplačane linearne 
osebne dohodke, posredovali ustrezne pobude za odpravo 
nezakonite prakse. Vendar je po mnenju družbenih pravobra- 
nilcev samoupravljanja treba upoštevati, da je takšno spon- 
tano reagiranje oziroma zahteve delavcev mogoče razumeti 
tudi kot družbenoekonomsko smiselno ravnanje. Ob večlet- 
nem odlaganju uresničevanja protinflacijskega programa je 
namreč to največkrat edino sredstvo, ki ga imajo delavci na 
razpolago, da bi omejili poglabljanje tistih razlik, ki ne temelje 
na delu in rezultatih dela. Dejstvo pa je, da se na ta način 
odpravljajo tudi vse možnosti, da bi delavec delil usodo svo- 
jega dela in njegovih rezultatov. 

Zapletene gospodarske in družbene razmere so povzročile, 
da pozornost do samoupravnih splošnih aktov, ki urejajo 
delitev sredstev za osebne dohodke, slabi. Družbeni pravo- 
branilci samoupravljanja smo zaradi nepravilnosti večkrat 
posredovali, ker so delavci v organizacijah združenega dela 
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odločitve o samoupravnih splošnih aktih, ki urejajo delitev 
sredstev za osebne dohodke, sprejemali kar na zboru delav- 
cev ali na delavskih svetih. Ugotavljamo tudi, da organizacije 
združenega dela v svojih samoupravnih splošnih aktih pogo- 
sto nimajo opredeljenih meril za ugotavljanje delovne uspeš- 
nosti delavcev. Osebni dohodki se torej pogosto delijo le na 
podlagi zahtevnosti del in nalog iz analitične ocene, ne pa po 
dejanskem delu in njegovih rezultatih. 

V večini organizacij združenega dela kot merilo za izplačilo 
osebnih dohodkov na podlagi minulega dela uporabljajo le 
kriterij delovne dobe. Za način, ki ga prinašajo samoupravni 
sporazumi dejavnosti, pa večina ugotavlja, daje preveč zahte- 
ven, komajda uporaben, skratka neučinkovit. To seveda 
pomeni, da se bo treba v prihodnje resno, tudi z ustreznim 
znanstveno raziskovalnim delom, lotiti razjasnitve tega vpra- 
šanja. 

Posebej velja opozoriti tudi na uporabo instituta zajamče- 
nega osebnega dohodka. Nekatere organizacije združenega 
dela so namreč izplačevale po svojih samoupravnih splošnih 
aktih osebne dohodke, ki so bili nižji od zajamčenih, in so šele 
po intervenciji družbenih pravobranilcev samoupravljanja 
izplačale zajamčeni osebni dohodek. Takšni, sicer redki, pri- 
meri, kažejo, da v nekaterih organizacijah združenega dela 
sploh ne spremljajo gmotnega in socialnega položaja de- 
lavcev. 

Ugotavljamo, da v letu 1985, kljub jasnim načelnim stališ- 
čem o izrednem pomenu spodbujanja ustvarjalnega delova- 
nja večine delavcev, pomembnih premikov nismo dosegli. 
Ocenjujemo, da je stanje na tem področju predvsem odraz 
dejanske izredno nizke stopnje uresničenosti temeljnega 
ustavnega načela, po katerem lahko le delo in rezultat dela na 
podlagi enakih pravic in odgovornosti določata materialni in 
družbeni položaj človeka. To pomeni, da brez korenitih spre- 
memb v sedanji praksi delitve sredstev za osebne dohodke ne 
bo napredka na poti v inovacijsko družbo. Družbeni pravobra- 
nilci samoupravljanja smo v obravnavanem obdobju posredo- 
vali vrsto pobud organizacijam združenega dela z zahtevo, da 
v svojih samoupravnih splošnih aktih odpravijo neustrezne 
določbe. Nekatere organizacije združenega dela, resda 
izjeme, pa so inovacijsko dejavnost delavcev tudi uspešno 
vključile v vsakodnevni poslovni in delovni proces. 

6. Motnje in izgube v poslovanju organizacij 
združenega dela 

Že v poročilu za leto 1984 smo družbeni pravobranilci 
samoupravljanja ugotavljali, da se ukrepi za odpravo motenj v 
poslovanju glede na njihov pomen v odnosih gospodarjenja 
in upravljanja z družbeno lastnino v organizacijah združenega 
dela prepočasi uveljavljajo. Nasploh se v samoupravnih sploš- 
nih aktih namenja premalo pozornosti opredeljevanju vsebine 
motenj, izvajanju programov za njihovo odpravo ter s tem 
povezane odgovornosti poslovodnih in drugih organov. Prav 
tako smo poudarili, da obstaja potreba po uvedbi informacij- 
skega sistema, ki bo omogočal večjo enotnost pri spremljanju 
in primerjanju rezultatov poslovanja organizacij združenega 
dela ter ugotavljanju motenj. 

Poleg potrebe po enotnem informacijskem sistemu, s kate- 
rim bi organizacije združenega dela nenehno spremljale svoje 
poslovanje, pa bi morale le-te bolj upoštevati tudi vse specifič- 
nosti svojega dela in poslovanja ter ugotovljene negativne 
rezultate gospodarjenja obravnavati ne le kot odraz objektiv- 
nih okoliščin pač pa iskati vzroke tudi v subjektivnih razlogih, 
to je v pomanjkljivostih poslovanja. 

Tudi v letu 1985 smo družbeni pravobranilci samoupravlja- 
nja nadaljevali z aktivnostmi na tem področju. Pri tem ugotav- 
ljamo, da smo s pobudami dosegli spremembe predvsem v 
normativni ureditvi aktov organizacij združenega dela, vendar 
še vedno obstaja razkorak med normativno ureditvijo in 
prakso. 

Zakonsko predpisani preventivni ukrepi za primer pojava 
motenj se namreč v organizacijah združenega dela še vedno 
ne izvajajo. Poglabljanje negativnosti v gospodarjenju in 
samoupravljanju se največkrat stihijsko dopušča do tiste 
skrajnosti, ko na razpolago kot edino sredstvo ostane le še 
začasni ukrep družbenega varstva. 

Poleg ugotovljenih odstopanj je vzrok za neustrezno stanje 
tudi presplošnost oziroma odsotnost nekaterih dokumentov 

(letne resolucije, samoupravni sporazumi dejavnosti, druž- 
beni dogovor o osnovah in merilih za samoupravno urejanje 
odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v SR Sloveniji), s 
katerimi na republiški ravni opredeljujemo odnose pri prido- 
bivanju in razporejanju dohodka in čistega dohodka, in so 
pomembni za uveljavljanje ukrepov za odpravo motenj v 
poslovanju oz. za njihovo preventivno vlogo. Glede na dileme 
v zvezi s sprejemanjem teh dokumentov pa tudi glede na 
druge probleme na področju razporejanja dohodka, kot je 
npr. neopredeljena stopnja akumulativnosti v nekaterih spo- 
razumih dejavnosti, ocenjujemo, da odnos družbe do akumu- 
lacije kot pogoja za reproduktivno sposobnost gospodarstva, 
hkrati pa tudi ene pomembnih mejnih kategorij še uspešnega 
poslovanja organizacij združenega dela, ni povsem ustrezen. 

Destimulativno na uporabo teh ukrepov pa vplivajo tudi 
kraktoročni ekonomski motivi, ki v razmerah inflacije organi- 
zacije združenega dela usmerjajo bolj k sprotni porabi kot pa 
k varčevanju oz. gospodarnemu ravnanju z družbenimi sred- 
stvi. 

Tudi akcija za izvajanje predsanacijskega postopka v zvezi z 
izgubami ob 9-mesečnem poslovanju organizacij združenega 
dela, ki smo jo organizirali ob koncu leta 1985, je pokazala, da 
moramo k izdelavi programov za odpravo vzrokov za motnje 
in izgube v poslovanju in k njihovem izvajanju pristopiti do- 
sledneje. 

Kot je bilo pričakovati že pred začetkom akcije, je takšnih 
organizacij združenega dela, ki ob 9-mesečnem poslovanju 
nimajo izdelanih predsanacijskih programov, izredno malo 
(končnega števila še nimamo), bolj pa je vprašljiva realnost in 
kvaliteta programov, kar ugotavljamo že več let zapored.1 

Največji problem v predsanacijskih in sanacijskih progra- 
mih predstavlja opredelitev pravih vzrokov za izgube v poslo- 
vanju, saj se preveč razlogov za negativno poslovanje pripi- 
suje objektivnim vzrokom, bistveno manj pa subjektivnim. 
Zaradi takšnega pristopa pri ugotavljanju vzrokov za izgube 
so programi za odpravo vzrokov težko ali celo neizvedljivi. 
Pomankljivost programov je tudi v tem, da ni predvideno 
ugotavljanje odgovornosti posameznih delavcev in organov 
upravljanja za motnje in izgube v poslovanju, ali pa je to 
posplošeno. Značilnost sprejetih programov je tudi v predla- 
ganih ukrepih, ki so predvsem kratkoročne narave, to je bolj 
ali manj v smeri ohranjanja nespremenjenih proizvodnih pro- 
gramov in poslovne politike, ni pa zaslediti veliko predlogov 
za dolgoročnejše ukrepanje. Bistveno večja kot v letu 1984 je 
v primerih motenj in izgub v poslovanju organizacij združe- 
nega dela aktivnost izvršnih svetov skupščin občin in drugih 
odgovornih subjektov, kar je tudi posledica vse večjih proble- 
mov zaradi neučinkovitega poslovanja v gospodarstvu. 

Celovite ocene o posebnostih izplačevanja akontacij oseb- 
nih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslujejo z 
izgubo, nimamo, po okvirni oceni pa akontacije osebnih 
dohodkov v takšnih primerih večinoma izplačujejo v okviru 
tistih zakonskih določb, ki omogočajo, da družbenopolitične 
skupnosti dovoljujejo izplačevanje akontacij osebnih dohod- 
kov med letom nad dovoljeno mejo, torej tako kot da bi 
organizacije združenega dela poslovale brez izgube. 

Dejavnost družbenih pravobranilcev samoupravljanja na 
področju ugotavljanja in odpravljanja motenj in izgub se bo 
nadaljevala tudi v letu 1986. Mnenja smo, da bi predvsem 
učinkovito in pravočasno izvajanje ukrepov v primerih motenj 
v poslovanju in izboljšanje programov z določanjem pravih 
vzrokov za motnje ali izgube v poslovanju ter uresničevanje 
tudi drugih iz zakona izhajajočih obveznosti v zvezi s predsa- 
nacijskim postopkom, predstavljalo velik napredek v kvaliteti 
gospodarjenja, s tem pa tudi prispevek k doslednejšemu 
uresničevanju usmeritev iz dolgoročnega programa ekonom- 
ske stabilizacije. 

7. Svobodna menjava dela 

Urejanju družbenoekonomskih odnosov s svobodno 
menjavo dela je bil v zadnjem obdobju dan velik poudarek, 
tako glede razčlenitve problematike kot tudi stališčem in 

Po podatkih SDK ]e ob 9-mesečnem poslovanju izgubo izkazalo 264 OZD, od 
katerih je 99 (37%) takšnih, ki so že leta 1984 ob devetih mesecih poslovale z 
izgubo. 
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usmeritvam za njihovo hitrejše uveljavljanje. V preteklem letu 
je bilo analizirano stanje uresničevanja svobodne menjave 
dela na področju družbenih dejavnosti in materialne proiz- 
vodnje. Ugotavljamo pa, da nimamo celovite analize odnosov 
svobodne menjave dela med delavci temeljnih organizacij in 
delavci delovnih skupnosti v organizacijah združenega dela. 

Prav tako bi bilo potrebno tudi celovito analizirati medse- 
bojna razmerja glede svobodne menjave dela med delavci 
temeljne organizacije, ki opravlja skupna dela po 403. členu 
zakona o združenem delu, in delavci združenih temeljnih 
organizacij, za katere jih opravljajo. Ugotavljamo namreč, da v 
posameznih primerih medsebojne pravice, obveznosti in 
odgovornosti niso ustrezno urejene. 

Pojavljajo pa se tudi predlogi za organiziranje temeljnih 
organizacij skupnega pomena za opravljanje del, kot na pri- 
mer orodjarskih, vzdrževalnih, del varnostne službe itd., glede 
katerih po našem mnenju veljavna zakonodaja ne predvideva 
takšne rešitve. 

Aktivnost družbenih pravobranilcev samoupravljanja je bila 
v letu 1985 usmerjena v razreševanje posameznih problemov 
v odnosih svobodne menjave dela v okviru samoupravne 
interesne skupnosti in svobodne menjave dela med delavci 
temeljnih organizacij in delavci delovne skupnosti delovne oz. 
sestavljene organizacije združenega dela. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja smo v posameznih 
delovnih in sestavljenih organizacijah združenega dela s 
pobudami pristojnim organom spodbujali celovito urejanje 
medsebojnih razmerij v odnosih svobodne menjave dela. Pri 
tem smo opozarjali na pomen spremljanja pridobivanja in 
razporejanja dohodka tako v temeljnih organizacijah kot tudi 
v delovni skupnosti, zato da bi urejanje in dograjevanje teh 
odnosov potekalo skupno ter sočasno. Celovita ter z zakoni in 
samoupravnimi splošnimi akti skladna izpeljava odnosov med 
delavci temeljnih organizacij in delavci delovne skupnosti v 
svobodni menjavi dela je namreč pomembna podlaga tako za 
utrjevanje delavčevega položaja kot tudi za učinkovitejše 
gospodarjenje z družbenimi sredstvi in poslovanje pri uresni- 
čevanju določenih skupnih ciljev. 

Na podlagi sodelovanja pri urejanju odnosov med temelj- 
nimi organizacijami in delovnimi skupnostmi ugotavljamo in 
opozarjamo na naslednje: 
- pogosti so primeri necelovite, z zakoni in samoupravnimi 

splošnimi akti neskladne, izpeljave odnosov na podlagi svo- 
bodne menjave dela ter počasnega razreševanja odprtih vpra- 
šanj med temeljnimi organizacijami in delovno skupnostjo. To 
pa je v posameznih primerih lahko vzrok oz. posledica zao- 
strenim razmeram v delovni organizaciji in med temeljnimi 
organizacijami. Nestabilne gospodarske razmere, spreme- 
njeni pogoji poslovanja, ki premalo upoštevajo ekonomska in 
tržna merila, bistveno omejujejo oziroma spreminjajo možno- 
sti za učinkovito in racionalno opravljanje nalog delovnih 
skupnosti skupnih služb ter povečujejo administrativna opra- 
vila, stroške, itd.; vse navedeno pa se v posledici kaže v 
»neuporabnosti« meril in standardov za ugotavljanje pri- 
spevka delovne skupnosti k skupnim rezultatom oz. v zahtevi 
po pogostem spreminjanju meril in standardov zaradi prilaga- 
janja spremenjenim gospodarskim razmeram; 

- pogosti so »spori« med temeljnimi organizacijami in 
delovno skupnostjo glede vsebine (vrsta, obseg, kakovost 
dela), ki naj bi jo delovna skupnost opravljala za temeljne 
organizacije, in glede vrednotenja prispevka delovnih skup- 
nosti skupnih služb k uspehu pri poslovanju in zadovoljevanju 
potreb in interesov organizacij, za katere delovna skupnost 
opravlja dela in naloge. Spremenjene razmere poslovanja 
zahtevajo prilagajanje osnov in meril v samoupravnem spora- 
zumu, česar pa v praksi ne izvedejo. Zato se krepi »proračun- 
ski sistem financiranja« delovne skupnosti (ob močni uravni- 
lovski tendenci pri delitvi sredstev) neodvisno od gibanja 
dohodka temeljnih organizacij in dejanskega prispevka dela 
delavcev delovne skupnosti k uresničevanju skupnih ciljev in 
nalog pri povečevanju družbene produktivnosti in dohodka. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja smo sodelovali pri 
razreševanju družbenoekonomskih odnosov in samoupravne 
organiziranosti v okviru samoupravnih interesnih skupnosti v 
letu 1985 na področjih energetike, vzgoje in izobraževanja ter 
zdravstva. 

Na področju energetike smo delovali v organizacijah zdru- 
ženega dela za distribucijo električne energije in v delovni 

organizaciji Toplarna Ljubljana za realizacijo možnosti, pred- 
videnih v zakonu o energetskem gospodarstvu in družbenem 
dogovoru za uporabo določenih pogojev za organiziranje 
temeljnih organizacij združenega dela. Ugotavljamo, da se na 
podlagi pobud delavci niso opredelili za nove rešitve, temveč 
za ohranjanje obstoječe organiziranosti. 

Na področju vzgoje in izobraževanja smo družbeni pravo- 
branilci samoupravljanja izdelali analizo o delovanju delegat- 
skega sistema pri upravljanju v šolah usmerjenega izobraže- 
vanja za mladino in študentskih centrih. Bistvene ugotovitve 
analize se nanašajo na nepravilno sestavljenost in odločanje v 
svetu teh izobraževalnih organizacij. V skladu z določbami 
ustave in zakona sodelujejo pri upravljanju organizacij, ki 
opravljajo določene dejavnosti oziroma zadeve posebnega 
družbenega pomena, tudi delegati družbene skupnosti, tako 
da soodločajo o vprašanjih, ki so določena z zakonom oz. z 
odlokom skupščine družbenopolitične skupnosti, ki temelji 
na zakonu. To velja pretežno za družbene dejavnosti, torej 
tudi za področje vzgoje in izobraževanja. Za upravljanje v teh 
organizacijah velja posebnost, da poleg delavcev teh organi- 
zacij, ob sodelovanju delegatov družbene skupnosti, sodelu- 
jejo še delegati učencev oz. študentov in staršev otrok. To 
specifiko razlagamo z naravo izobraževanja, ker učencev oz. 
študentov ne moremo uvrstiti niti med delavce šole niti med 
zainteresirane dejavnike družbene skupnosti (t. i. tripartitni 
sistem). Vprašljiv je način sodelovanja staršev, ki so se po 
sami pravni regulativi in praksi uveljavili kot posebna skupina 
delegatov (štiripartitni sistem), ki enakopravno soodloča z 
ostalimi tremi. Starši namreč ne morejo imeti takega položaja. 
Tudi novela zakona o usmerjenem izobraževanju, ki je bila 
izvedena na podlagi odločbe Ustavnega sodišča SR Slovenije, 
ne pomeni legalizacije takega odločanja. Novela predpisuje 
samo to, da morajo v skladu z ustavno določbo sodelovati pri 
upravljanju tudi starši učencev. Iz obrazložitve te odločbe 
Ustavnega sodišča SR Slovenije izhaja, da učenci zaradi mla- 
dosti nimajo take pravne sposobnosti, da bi lahko sprejemali 
nekatere obveznosti, posebej materialne narave. Kar zadeva 
strukturo in delovanje sveta izobraževalne organizacije, je 
končno vseeno, če ima v praksi štiri skupine, vendar pa je pri 
odločanju treba upoštevati tripartitni sistem. To pomeni, da 
odločajo učenci in starši otrok enakopravno z drugima dvema 
skupinama delegatov. 

Izkazalo se je, da mnogi delegati sveta ugotavljajo, da je 
sistem odločanja prezapleten, področja, ki jih našteva zakon, 
ko morajo soodločati pri odločitvah tudi delegati družbene 
skupnosti, pa preobširna. Ugotovljeno je bilo, da obstaja 
splošna praksa sprejemanja odločitev na takoimenovanih 
korespondenčnih sejah ali z vnaprejšnjim soglasjem ali pa 
naknadno potrditvijo po posamezni skupini delegatov. To 
zelo deformira delegatsko odločanje, kjer je bistveno prav to, 
da se eventualni različni interesi konfrontirajo in uskladijo. 
Ugotavljamo tudi nepravilnosti pri odločanju z večino vseh 
članov sveta, pri čemer posamezna skupina delegatov ni 
sklepčna. Problem se nanaša na udeležbo skupine delegatov 
družbene skupnosti. Vprašljiva je tudi njihova trajna poveza- 
nost z delegatsko bazo, to je skupnostmi, organi in organiza- 
cijami, ki so jih delegirale, tako da bi izrazili interese te baze, 
ne pa delovali kot nekakšni predstavniki. Morda bi bilo pri- 
merno, da bi bili ti delegati nestalni, torej da bi bila izvoljena 
cela delegacija (t. i. fleksibilni mandat). 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije in 
Družbeni pravobranilec samoupravljanja Ljubljana sta dala 
pobudo Izobraževalni skupnosti Slovenije, da se s progra- 
mom aktivnosti določi uveljavljanje delegatskega sistema in 
uresničevanje svobodne menjave dela v skladu z zakonom in 
samoupravnimi splošnimi akti, da v prihodnje ne bi nastajali 
spori v delovanju skupščine te skupnosti. S tem v zvezi je 
zlasti pomembno zagotoviti delegatsko sestavo skupščine in 
njenih organov. Na področju uveljavljanja družbenoekonom- 
skih odnosov s svobodno menjavo dela pa je treba vzpostaviti 
informacijski sistem, določiti in izvajati enotne osnove stan- 
dardov in normativov za opravljanje vzgojnoizobraževalne 
dejavnosti kot tudi za pridobivanje sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo ter za pokrivanje materialnih stro- 
škov. 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja Maribor že od leta 
1984 opravlja vrsto aktivnosti za izboljšanje razmer v zdrav- 
stvenih organizacijah združenega dela v Mariboru. V posebni 
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analizi so bile izpostavljene naslednje ugotovitve: 
- da dogovarjanje o obsegu, vrsti in kakovosti programa 

zdravstvenih storitev poteka prepočasi, 
- da je potrebno zagotoviti večjo zanesljivost izhodišč za 

pripravo plana v zakonitem roku, 
- da je treba v okviru sestavljene organizacije združenega 

dela Združeno zdravstvo doseči dosledno izvajanje dogovora 
o delitvi dela, 
- da je potrebno zagotoviti sočasno in kontinuirano plani- 

ranje, pri čemer naj sodeluje strokovna služba samoupravne 
interesne skupnosti družbenih dejavnosti z upravnimi organi 
skupščin občin, pristojnimi za družbene dejavnosti, za zadeve 
borcev in vojaških invalidov, 
- da je treba preizkusiti možnost vključitve v sestavo celot- 

nega prihodka tudi del poslovnega sklada, vsaj za zagotavlja- 
nje minimalnega dogovorjenega obsega, 

- da je treba tudi v letu 1985 nadaljevati s približevanjem 
osebnih dohodkov delavcev v zdravstvu osebnim dohodkom 
delavcev v gospodarstvu. 

Navedene ugotovitve so se realizirale le v manjšem obsegu. 
Zato Družbeni pravobranilec samoupravljanja Maribor nada- 
ljuje z analizo dohodkovnih odnosov, delitve dohodka in 
osebnih dohodkov v zdravstvenih organizacijah združenega 
dela tudi v letu 1986 in z ugotovitvami sproti seznanja pri- 
stojne organe zdravstvenih organizacij združenega dela, 
Skupščine mesta Maribor in vodstva družbenopolitičnih orga- 
nizacij. 

8. Cene 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja smo tudi v letu 
1985 nadaljevali z ukrepanjem proti kršilcem na področju 
politike cen. 

Na področju premogovništva oziroma energetike smo v letu 
1985 ugotovili pojav dvojnega obračunavanja cen oziroma 
nezakonit način zbiranja sredstev za razvoj in modernizacijo 
premogovnikov, ki ga je podpirala tudi Samoupravna inte- 
resna skupnost energetike SR Slovenije. Zato je Družbeni 
pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije njenemu odboru 
za plan in razvoj posredoval pobudo, naj odpravi prakso 
dodatnega zaračunavanja cen premoga končnim uporabni- 
kom kot delež za razvoj premogovnikov. Hkrati je obvestil tudi 
Zveznega družbenega pravobranilca samoupravljanja in mu 
predlagal, naj posreduje pobudo Zveznemu izvršnemu svetu 
za odpravo ugotovljene nepravilnosti (ker je takšna praksa v 
vseh republikah in pokrajinah). 

Tudi na področju črne in barvne metalurgije smo ugotovili, 
da so se pojavili samoupravni sporazumi o združevanju dela 
in sredstev za razširitev zmogljivosti oziroma za financiranje 
dolgoročnega in stabilnega zagotavljanja surovin. Običajno 
se ta sredstva združujejo v odstotku na fakturno ceno ali v 
fiksnem znesku za tono surovine. Ker proizvajalci dobavo 
surovin pogojujejo z združevanjem teh dodatnih sredstev, 
uporabniki sprejemajo te pogoje, da bi si zagotovili nemoteno 
proizvodnjo. Seveda pa se je to odrazilo na cenah proizvodov, 
saj so trgovske organizacije celo neposredno končnim 
potrošnikom poleg cene zaračunavale še prispevek za razvoj 
(npr. železarne). Ker takšno zaračunavanje »dvojnih« cen 
kupcem ni skladno z vrsto zakonov, smo družbeni pravobra- 
nilci samoupravljanja ustrezno ukrepali proti kršilcem in je 
bila takšna praksa odpravljena. 

Skupna značilnost omenjenih samoupravnih sporazumov 
je v tem, da nimajo jasnih določb o udeležbi v skupno ustvar- 
jenem dohodku, o skupnem riziku, o vrnitvi združenih sred- 
stev in nadomestilu za gospodarjenje z njimi, oziroma o 
odpovedi tej pravici. Iz tega lahko sklepamo, da gre v teh 
primerih dejansko bolj za prakso obveznega kot pa svobod- 
nega združevanja sredstev oziroma za uveljavljanje monopol- 
nega položaja proizvajalcev. Družbeni pravobranilec samou- 
pravljanja SR Slovenije je zato nekaj takšnih sporazumov 
posredoval Zveznemu družbenemu prvobranilcu samouprav- 
ljanja s predlogom, da se na ravni federacije zagotovi enotna 
akcija vseh družbenih prvobranilcev samoupravljanja in osta- 
lih dejavnikov za razreševanje tega problema. Očitno je 
namreč, da takšna praksa omogoča in ohranja inflacijsko 
financiranje velikih investicijskih projektov predvsem na 
račun omejevanja življenjskega standarda delavcev. 

Naslednji negativni pojav je povezan z nastankom tržnih 

razmer, ko zaradi zmanjševanja, realnih osebnih dohodkov 
pada povpraševanje po določenih izdelkih, zaradi česar pri 
proizvajalcih nastajajo večje zaloge določenih skupin izdel- 
kov. Trgovske organizacije se skušajo zalog kritičnega blaga 
rešiti na različne nezakonite načine, kot so npr. prodaja blaga 
brez pologa in z obrestnimi merami, nižjimi od veljavnih, ali 
brez obrestnih mer, plačilo z gotovinskimi čeki brez označitve 
datuma vnovčljivosti, obročno odplačevanje neposredno v 
poslovalnici brez zavarovanja plačila itd. Poleg tega se vse 
pogosteje pojavljajo »kvazi« samoupravni sporazumi, ki ure- 
jajo razmerja med trgovskimi delovnimi organizacijami in 
potrošniškimi sveti glede prodaje nekaterih vrst blaga na 
obročno odplačevanje. Ti akti so v nasprotju z zakonom o 
blagovnem prometu in uredbo o potrošniških posojilih, zato 
smo se družbeni pravobranilci samoupravljanja skupaj z osta- 
limi pristojnimi organi dogovorili za enotno akcijo za prepre- 
čevanje oziroma odpravo takšnih pojavov. 

V sodelovanju s Službo družbenega knjigovodstva in 
inšpekcijskimi službami smo družbeni pravobranilci samou- 
pravljanja spremljali uresničevanje majskega odloka Zvez- 
nega izvršnega sveta o vrnitvi cen določenih proizvodov na 
raven februarja 1985 (Uradni list SFRJ, št. 2485). Ugotovljeno 
je bilo, da je trgovina nekatere cene znižala ter da kakšnih 
posebnih kršitev ni bilo. Vendar so proizvajalne organizacije 
združenega dela za proizvode, katerih cene so bile z odlokom 
vrnjene na določeno raven, takoj sklenile s kupci, ki te proiz- 
vode uporabljajo v naslednji fazi reprodukcije, »kvazi« samo- 
upravne sporazume o cenah, s katerimi so cene teh proizvo- 
dov ponovno dvignili (odlok o načinu oblikovanja cen določe- 
nih proizvodov in o dajanju soglasja k cenam določenih 
proizvodov), tako da odlok žal ni imel svojega učinka. Prav 
tako so zlasti trgovske organizacije združenega dela imele 
velike količine zalog blaga, katerih cen pa po odloku niso bile 
dolžne vrniti na raven februarja 1985. 

Glede na to, da so morale organizacije združenega dela do 
30. 3. 1985 svoje samoupravne splošne akte s področja cen 
uskladiti z določili zveznega zakona o sistemu družbene kon- 
trole cen in republiškega zakona o cenah, smo družbeni 
pravobranilci samoupravljanja v letu 1985 pristopili k vzorčni 
analizi (200 primerov) samoupravnih splošnih aktov, t. j. pra- 
vilnikov organizacij združenega dela o cenah. 

Nameri te analize je bil ugotoviti, ali so v pravilnikih upošte- 
vana vsa bistvena določila zakona in ali so jih organizacije 
združenega dela sprejele pravočasno. Do zakonsko oprede- 
ljenega roka je z zakonom uskladilo svoj samoupravni splošni 
akt o cenah 76% proučevanih organizacij združenega dela. 
Preostalim organizacijam združenega dela smo družbeni pra- 
vobranilci samoupravljanja posredovali pobudo za takojšnjo 
uskladitev njihovih aktov z zakonom. 

Glede samoupravnih splošnih aktov organizacij združe- 
nega dela, ki so bili usklajeni z zakonom, ugotavljamo, da so 
formalno sicer pravilni, saj upoštevajo vsa bistvena zakonska 
določila. Glede njihove vsebine pa takšne ocene ne moremo 
podati, saj so dejansko bolj odraz družbenih razmer na 
področju cenovne politike, ki ima ob skromnem vplivu trga in 
ob anarhičnosti, ki jo to poraja, številne značilnosti centrali- 
stično etatističnega urejanja razmer na tem področju. Iz posa- 
meznih pravilnikov je moč sklepati, da strokovnim službam, ki 
so po zakonu dolžne pripravljati kakovostne strokovne pod- 
lage za odločanje o spremembah cen, pogosto niso jasno 
opredeljene njihove dolžnosti glede posredovanja celovitih in 
razumljivih analiz o uresničevanju planiranega dohodka, kar 
je ena izmed podlag za oblikovanje politike cen v organizaci- 
jah združenega dela. Delavci, ki naj bi odločali o cenah, tako 
pogosto nimajo objektivne informacije o tem, kaj pomeni 
sprememba cen proizvodov in storitev ter ali je res potrebna, 
oziroma kakšen vpliv imajo te spremembe na ekonomske 
razmere v družbi in s tem tudi na njih same. 

Posebno mesto med problemi na področju cen predstav- 
ljajo protislovja, s katerimi se soočamo v stanovanjski gradnji. 
Ob tem ugotavljamo, da družbeni pravobranilci samoupravlja- 
nja z zakonskimi ukrepi, ki jih imamo na voljo, ne moremo 
sami razreševati sporov, ki se sicer že več let dosledno pojav- 
ljajo pri vsakem oblikovanju cen stanovanjskih objektov. Ne 
glede na to pa smo se angažirali pri razreševanju omenjeni 
problematike v smislu varstva samoupravnih pravic organizi- 
ranih pričakovalcev stanovanj, ki na samoupraven način niso 
imeli možnosti vplivati na oblikovanje cen stanovanjske grad- 
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nje. Izvajalci stanovanjske gradnje so namreč v razmerah, ko 
je povpraševanje večje od ponudbe, v monopolnem položaju. 
Konfrontacija različnih interesov med investitorji in izvajalci 
stanovanjske gradnje je bila v razmerah, ko tržne zakonitosti 
ne delujejo, neuspešna. Soinvestitorji in samoupravne stano- 
vanjske skupnosti kot pooblaščeni investitorji družbeno 
usmerjene stanovanjske gradnje praviloma niso vzpostavili 
takšne oblike medsebojne povezanosti, da bi se lahko pravo- 
časno in uspešno sporazumevali z izvajalci o končni ceni 
gradnje. Odnosi pri oblikovanju končnih cen stanovanjske 
gradnje so se posebno zaostrili po uveljavitvi obeh sistemskih 
zakonov o cenah, ki sta narekovala spremembo družbenega 
dogovora o oblikovanju cen v stanovanjski graditvi v SR 
Sloveniji, ki je sicer do sprejema zakonov o cenah služil kot 
solidna osnova za oblikovanje cen. 

Nedvomno je, da predstavlja družbeno usmerjena stano- 
vanjska gradnja širši družbeni interes in zato ni moč oblikova- 
nje cen prepustiti le izvajalcem in tržnim zakonitostim. Druž- 
beni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije je opozoril 
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije na nujnost takojš- 
nje spremembe družbenega dogovora oziroma na nujnost 
sprejema novega dokumenta, ki naj bi oblikoval enotna izho- 

* dišča in merila za oblikovanje cen stanovanjske gradnje. 
Ugotavljamo, da udeleženci družbenega dogovora o cenah 
niso pokazali pripravljenosti za pravočasno ureditev tega 
občutljivega področja. Nova izhodišča za oblikovanje cen na 
ravni republike še niso oblikovana, zaradi česar lahko spore 
na tem področju pričakujemo tudi v prihodnje. Ugotavljamo, 
da bi bilo potrebno pri urejanju oblikovanja cen stanovanjske 
gradnje izhajati predvsem iz usmeritev dolgoročnega pro- 
grama ekonomske stabilizacije, ki temu vprašanju posveča 
veliko pozornost in zahteva, da je treba zaostajanje v razvoju 
samoupravljanja v stanovanjski in komunalni dejavnosti 
odpravljati z usklajevanjem samoupravnega interesa do orga- 
niziranja s potrebami konkretnih investitorjev in uporabnikov 
stanovanj ter da je v skladu s tem potrebno spreminjati tudi 
predpise, družbene dogovore in samoupravne sporazume. 

Glede na številne predpise in zakone lahko trdimo, da je 
pravno zagotovljeno ustrezno varstvo pred tržnimi zlorabami, 
to je monopolizacijo trga. Vendar pa zaradi velikega razko- 
raka med formalno zamišljenim gospodarskim sistemom na 
eni strani (na njem temelji pozitivna zakonodaja) ter številnimi 
deformacijami le-tega v praksi na drugi, kršenje protimono- 
polnih določb, v smislu koristnih malverzacij, postaja pravilo, 
ne izjema. To potrjuje ohranjanje in celo poglabljanje nekate- 
rih gibanj, kot so visoka stopnja inflacije, velika medsebojna 
zadolženost organizacij združenega dela, kronično pomanj- 
kanje določenih vrst blaga, inflacijsko financiranje velikih 
investicijskih projektov v celotnem jugoslovanskem gospo- 
darstvu, itd. Vse to ekonomsko sili ali celo naravnost spod- 
buja organizacije združenega dela, da se z zavestnim krše- 
njem ustavnih in zakonskih določb prilagajajo dejanskim 
gospodarskim razmeram. 

Ugotavljamo, da je eden osnovnih razlogov za takšno 
prakso dejanski gospodarski sistem, ki ga kljub jasnim usme- 
ritvam v dolgoročnem programu ekonomske stabilizacije in 
drugih političnih dokumentih nismo pripravljeni korenito 
spremeniti na način, da bi bil skladen z ustavo, zakonom o 
združenem delu in drugimi sistemskimi zakoni Brez tega 
pogoja bo tudi ravnanje in ukrepanje družbenih pravobranil- 
cev samoupravljanja glede na prakso protislovno in omejeno 
na kratkoročne učinke. 

9. Prekinitve dela 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije je bil 
seznanjen o 241 primerih nezadovoljstev delavcev, izsiljenih 
sestankih in prekinitvah dela v letu 1985. Od tega so bili 
družbeni pravobranilci samoupravljanja za območje ene ali 
več občin obveščeni le o 17 primerih. V vseh teh oblikah je 
bilo zajeto oziroma je sodelovalo preko 10.000 delavcev.2) Do 
teh pojavov je prihajalo predvsem v gospodarskih dejavno- 
stih, v družbenih dejavnostih pa le v 15 primerih. 

2) Natančnega števila ne moremo posredovati, ker nimamo podatkov o Ste-' 
vilčni udeležbi delavcev za vse primere prekinitev dela oz. drugih oblik izraže- 
nega nezadovoljstva. Po razpoložljivih podatkih je v 155 primerih sodelovalo 
10.336 delavcev. 
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Družbeni pravobranilci samupravljanja ugotavljamo, da gre 
pri vsaki prekinitvi dela za motnje v delovnem procesu, za 
motnje v samoupravnih odnosih in za nastanek škode, ki je 
največkrat ni mogoče povsem nadoknaditi z nadomeščanjem 
izgubljenih delovnih ur. Ob takšni oceni je treba ugotoviti, da 
so v primerih prekinitev dela podane razmere, ko mora druž- 
beni pravobranilec samoupravljanja ukrepati glede na nje- 
govo ustavno opredeljeno vlogo pri uresničevanju posebnega 
družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene last- 
nine. Res je sicer, da to varstvo ni samo funkcija družbenega 
pravobranilca samoupravljanja, temveč je naloženo tudi dru- 
gim subjektom, vendar je neizogibno, da se družbeni pravo- 
branilec samoupravljanja aktivno vključi s primernimi ozi- 
roma ustreznimi ukrepi in pooblastili, ki jih ima po zakonu. 

V večini primerov se kot neposredni vzrok oziroma povod 
navaja nezadovoljstvo delavcev zaradi nizkih osebnih dohod- 
kov oziroma neinformiranost o tem, zakaj so osebni dohodki 
nizki, kot tudi neustrezno vrednotenje del in nalog in visoki 
življenjski stroški. Zato so bile postavljene zahteve za poviša- 
nje osebnih dohodkov ne glede na ekonomsko in družbeno 
upravičenost. 

Posamično pa se navajajo še drugi razlogi kot: neurejeni 
odnosi, delo ob sobotah, zvišanje delovnih norm, uvedba 
večizmenskega dela, zahteve po zamenjavi vodilnih delavcev, 
slaba kvaliteta in povišana cena prehrane, zvišanje osebnih 
dohodkov vodilnih delavcev in osebnih dohodkov funkcionar- 
jev. Bili so tudi primeri, da so delavci prekinili delo in odšli na 
piknik, v gostilno, ovirali druge pri delu oziroma onemogočili 
delo drugim, zahtevali takojšnje izplačilo določenega ena- 
kega zneska vsem na račun povišanja osebnih dohodkov. 

Znani so trije epilogi prekinitev dela: najpogosteje delna 
zadostitev zahtevam delavcev in umiritev položaja z oblju- 
bami, le redko kdaj pa dokončna rešitev problema, ki je 
povzročil prekinitev dela. Zlasti v drugi polovici leta opažamo 
posebne oblike izražanja nezadovoljstva na referendumih, na 
katerih so delavci glasovali proti predlaganim novim metodo- 
logijam vrednotenja del in nalog oziroma sistemom delitve 
osebnih dohodkov. Pojavljajo pa se tudi primeri izkoriščanja 
monopolnega položaja skupine delavcev v temeljni organiza- 
ciji ali cele temeljne organizacije v odnosu do drugih delavcev 
oziroma drugih temeljnih organizacij v delovni organizaciji. 
Tako so znani primeri npr. orodjarjev in temeljne organizacije 
vzdrževalcev, energetikov ipd., ki izsiljujejo sprejem svojih 
predlogov na ta način, da se negativno opredeljujejo do vseh 
rešitev in samoupravnih splošnih aktov, ki jih drugi delavci 
oziroma druge temeljne organizacije v delovni organizaciji 
sprejemajo, in na ta način zavirajo njihov sprejem vse do 
takrat, dokler niso njihove rešitve in predlogi sprejeti. 

V nobenem primeru ni bilo zaslediti ocene, da bi do prekini- 
tve dela prišlo iz sovražnih pobud, ali da bi bile le-te naperjene 
proti socialističnemu samoupravljanju. 

Iz teh splošnih podatkov o neposrednih vzrokih in motivih 
za prekinitve dela sledi tudi posplošena ocena, da so bile 
prekinitve dela izzvane z zaostrovanjem gospodarskih proble- 
mov in socialnih protislovij. Od neposrednih povodov bi bilo 
treba ločiti globje vzroke za nezadovoljstva delavcev. Zani- 
mivo pa je, da namesto ugotavljanja bistvenih vzrokov ob 
prekinitvah dela, prevladujejo težnje, da bi ugotovili le to, kdo 
so pobudniki in organizatorji. 

Nadaljnja ugotovitev družbenih pravobranilcev samouprav- 
ljanja ob prekinitvah dela je, da nastajajo in se odvijajo izven 
institucionalnega sistema, ki je predviden v posebnem 
poglavju zakona o združenem delu kot reševanja sporov, ki se 
niso mogli rešiti po redni poti (členi 636 do 640). Zato smo še 
posebej, ob proučevanju Kritične analize delovanja politič- 
nega sistema socialističnega samoupravljanja, izpostavili raz- 
mišljanja o eventualni spremembi tega poglavja v zakonu o 
združenem delu in o potrebi urejanja navedenih situacij s 
pravili obnašanja, ki bi jih delavci vgradili v svoje samou- 
pravne splošne akte. Na ta način bi dosegli, da bi delavci ta 
pravila obnašanja ob prekinitvah dela poznali. Morda bi tudi 
lažje uresničili določbo zakona o združenem delu, da gre pri 
reševanju nastalega spora na način, ki ni skladen s predvide- 
nim, za kršitev delovne obveznosti oziroma za kršitev samou- 
pravljalske funkcije. V sedanji situaciji pa se dogaja, da so na 
disciplinsko odgovornost pozvani le nekateri posamezniki 
izmed delavcev, ki so prekinili delo, ker seveda ni primerno in 
ne oportuno poklicati na disciplinsko odgovornost naprimer 
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vse delavce temeljne organizacije ali vse delavce določene 
izmene, vse delavce v obratu ipd. Hkrati pa je težko argumen- 
tirano odgovoriti na ugovore delavcev, ki so poklicani na 
disciplinsko odgovornost, »zakaj ravno jaz, saj sem počel 
samo to, kar vsi drugi.« 

Glede na vsebino zahtev, ki jih delavci ob takšnih manife- 
stacijah nezadovoljstva postavljajo, je moč oceniti, ali gre pri 
uporabi metod pritiska za edino možno obliko reševanja spo- 
rov oziroma konfliktnosti v določenem okolju ter ali gre za 
uveljavljanje naprednih idej ali pa za negativne tendence 
oziroma nesprejemljive zahteve. Zakon o združenem delu teh 
dveh situacij ne loči in zahteva odgovornost zaradi neuporabe 
predpisanega načina reševanja konfliktnih situacij tako v 
prvem kot v drugem primeru. 

Tudi družbeni pravobranilci samoupravljanja moramo pri 
svojem delu potegniti ostrejšo ločnico med nesprejemljivimi 
pritiski in zahtevami ob prekinitvah dela in ostreje reagirati, 
tudi z zahtevami po disciplinski in materialni odgovornosti 
delavcev, ki so onemogočili delovni proces, npr. z ustavitvijo 
žage in šli na piknik, do skladiščnikov, ki so onemogočili 
drugim dostop v skladišče. Gotovo je, da gre v navedenih in v 
drugih podobnih primerih za nesprejemljive reakcije in 
načine reševanja sporov ter za objestnost, ki je ni mogoče z 
ničemer opravičiti. 

Tudi ne moremo molče mimo opažanj, kateri samoupravni 
organi in kako se vključujejo v reševanje konfliktne situacije 
ob prekinitvi dela. Ni sprejemljivo, da se najprej in v prvi vrsti 
sestane komite za splošni ljudski odpor in družbeno samozaš- 
čito, razglasi izredno stanje in naroči delavskemu svetu, da se 
sestane. Razglasitev izrednega stanja je po ustavi v pristojno- 
sti državnih organov. Po določbah zakona o združenem delu 
je tudi v konfliktni situaciji delavski svet tisti organ, ki je 
dolžan takoj začeti postopek, ga hitro končati in o svoji 
odločitvi obvestiti delavce. Komite za splošni ljudski odpor in 
družbeno samozaščito pa naj se vključi v ukrepanje za zavaro- 
vanje družbenega premoženja ter samoupravnih pravic in 
dolžnosti delavcev v okviru svojih pooblastil in pristojnosti 
glede na vsakokratne razmere in okoliščine. 

Ker smo družbeni pravobranilci samoupravljanja ugotovili, 
da različno reagiramo ob prekinitvah dela, smo svoje ravnanje 
poenotili. Dogovorili smo se, da družbeni pravobranilec 
samoupravljanja mora ukrepati v skladu s pooblastili, ki jih 
ima po zakonu, če se ob reševanju navedenih konfliktnih 
situacij sprejemajo sklepi, ki niso skladni oziroma so v 
nasprotju z določbami v samoupravnih splošnih aktih in zako- 
nih. V primerih, ko je prekinitev dela večjega obsega, mora 
pristojni družbeni pravobranilec samoupravljanja oceniti 
vzroke zanjo. V vseh primerih prekinitev dela mora družbeni 
pravobranilec samoupravljanja dajati pobude pristojnim 
organom za odpravo vzrokov in zahtevati ugotovitev višine 
škode in odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi prekinitve 
dela oziroma v zvezi z njo. Če je vzrok oziroma povod za 
prekinitev dela samovolja posameznika, mora zahtevati 
uvedbo disciplinskega postopka. Družbeni pravobranilec 
samoupravljanja mora tudi zahtevati, da se izgubljeni delovni 
čas ob prekinitvi dela nadoknadi z delom. 

III. DRUGA PODROČJA AKTIVNOSTI 
DRUŽBENIH PRAVOBRANILCEV 
SAMOUPRAVLJANJA 

1. Začasni ukrepi družbenega varstva 
samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene 
lastnine 

Število sprejetih začasnih ukrepov družbenega varstva, s 
katerimi nastopi skupščina družbenopolitične skupnosti, če 
nastanejo v organizaciji združenega dela bistvene motnje v 
samoupravnih odnosih ali so huje prizadeti družbeni interesi 
ali če organizacija združenega dela ne izpolnjuje z zakonom 
določenih obveznosti kaže, da se nadaljuje že v letu 1980 
začeti trend postopnega zmanjševanja. V letu 1985 se število 
ni povečalo, temveč ostaja na ravni leta 1984. 

Zal pa družbeni pravobranilci samoupravljanja ugotav- 
ljamo, da se pri uvedbi in uporabi teh ukrepov še vedno 
pojavljajo iste nesprejemljive okoliščine oziroma dejstva, na 
katera smo opozarjali že v naših prejšnih letnjih poročilih. 

Tako družbeni pravobranilci samoupravljanja zavračamo 
prakso, ki je še vedno navzoča, da se ti ukrepi sprejemajo 
zaradi slabega gospodarjenja in izgub. V primerih slabega 
gospodarjenja gre, kot izhaja iz sklepov o uvedbi ukrepov 
družbenega varstva, za slabe poslovne odločitve, strokovno 
nesposobnost, zastarelo tehnologijo, za slabe programe ipd. 
in v manjši meri za nedisciplino, nedelavnost in neučinkovito 
delo samoupravnih organov. Pri takšnih razlogih je iluzorno 
pričakovati, da bo intervencija družbene skupnosti z začas- 
nimi ukrepi družbenega varstva, ki po zakonu ne smejo trajati 
več kot eno leto, lahko odstranila vzroke izgub in sanirala 
stanje v organizaciji združenega dela, ki je trajalo leta in leta. 
Med temi nalogami se redno pojavlja zahteva za pripravo 
sanacijskega programa, oziroma po predložitvi tega pro- 
grama izvršnemu svetu. Vse to pa bi bilo lahko opravljeno v 
postopku ugotavljanja motenj po 152. členu zakona o združe- 
nem delu ali v predsanacijskem ali sanacijskem programu, 
seveda če bi bili ti postopki in ukrepi pravočasni, odločni in 
strokovno izvedeni. V takih primerih se ne bi dogajalo, da se 
sanacija izvaja šele pod začasnim ukrepom družbenega var- 
stva. 

Seveda pa je od te situacije treba ločiti primer, ko so 
medsebojni odnosi med vodilnimi delavci tako zaostreni, da 
niso bili sposobni izvesti predsanacijskega programa za 
odstranjevanje motenj v poslovanju in so kot taki slabo vpli- 
vali tudi na delo delavskega sveta in disciplinske komisije. V 
takih primerih, ko ni možna predčasna razrešitev, je pač treba 
poseči po začasnem ukrepu družbenega varstva, da se 
odstavi tak poslovodni organ oziroma delavec s posebnimi 
pooblastili in odgovornostmi, ki ovira uspešno poslovanje. 

Začasni ukrepi družbenega varstva, tako kot so sedaj opre- 
deljeni v 622. členu zakona o združenem delu, niso primerni 
za gospodarsko sanacijo organizacij združenega dela, zato se 
družbeni pravobranilci samoupravljanja tudi ne zavzemamo 
za takšno uporabo teh instrumentov in bomo v prihodnje še 
bolj odločni in dosledni pri preverjanju utemeljenosti in zako- 
nitosti začasnih ukrepov družbenega varstva. 

Pojavljajo se predlogi, da naj začasni organ, ki je po pravilu 
vedno imenovan, ko gre za uvedbo začasnega ukrepa družbe- 
nega varstva, odloča o nekaterih zadevah, ki se sicer urejajo s 
samoupravnimi splošnimi akti. Najpogosteje gre za vrednote- 
nje del in nalog in delitev sredstev za osebne dohodke po 
delu. Menimo, da ne moremo pristajati na to, da začasni 
organ v času trajanja ukrepa prevzame nase možnosti odloča- 
nja o neodtujljivih pravicah delavcev, o katerih le—ti odločajo z 
osebnim izjavljanjem, saj bi to pomenilo, da v času trajanja 
takšnega ukrepa odpravimo samoupravljanje. To pa, ne po 
črki in še manj po duhu, ne izhaja iz določb zakona o združe- 
nem delu, po katerih je možno »začasno omejiti uresničeva- 
nje posameznih samoupravnih pravic delavcev«. V javni raz- 
pravi o Kritični analizi delovanja političnega sistema sociali- 
stičnega samoupravljanja in ob spremembah zakona o zdru- 
ženem delu bi bilo treba proučiti, ali je treba te določbe 
zakona o združenem delu spremeniti v smeri, v kakršni se v 
praksi javljajo posamične zahteve, ki smo jih družbeni pravo- 
branilci samoupravljanja ocenili kot neustrezne. 

V tej zvezi se pojavlja tudi vprašanje, kateri izmed predvide- 
nih začasnih ukrepov družbenega varstva iz 622. člena 
zakona o združenem delu pride v poštev, ko temeljna organi- 
zacija združenega dela ne sprejme skupnih osnov za pripravo 
planov, do izločitve pa tudi ne pride (29. in 30. člen zakona o 
temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu 
Jugoslavije). Menimo, da tudi v takšnih primerih ni možno 
predvideti, da bi npr. začasni organ v času trajanja začasnega 
ukrepa družbenega varstva namesto delavcev te temeljne 
organizacije sprejel skupne osnove plana. 

V sklop teženj po krnjenju samoupravljanja spadajo tudi 
primeri, ko pride do razpustitve delavskega sveta, z volitvami 
novega pa se zavlačuje vse do prenehanja začasnega ukrepa 
družbenega varstva, namesto da bi že v sami odločitvi o 
razpustitvi delavskega sveta bile tudi določbe o razpisu voli- 
tev za nove člane delavskega sveta. Nobeden od v zakonu 
predvidenih začasnih ukrepov družbenega varstva ni usmer- 
jen proti instituciji samoupravljanja, torej zoper delavski svet 
ali drugi samoupravni organ kot tak, temveč le zoper kon- 
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kretno sestavo organa, ki onemogoča ali ne izvaja nalog, ki so 
mu po zakonu in samoupravnem splošnem aktu poverjene 
oziroma dane. 

Nesprejemljivo je tudi, da je poslovodni organ, ki je bil z 
začasnim ukrepom družbenega varstva odstavljen zato, ker je 
ali prekoračeval svoja pooblastila ali pa ni bil kos situaciji v 
organizaciji združenega dela, nato imenovan v začasni organ, 
češ sedaj, ko ni samoupravljanja, oziroma ko je le-to ome- 
jeno, bo pa pokazal svoje sposobnosti in bo učinkovit. 

Ugotavljamo, da so začasni ukrepi družbenega varstva v 
vseh primerih, ko so bili zakoniti in skladni z razlogi, zaradi 
katerih je bil ukrep potreben, dosegli svoj namen, to je, da je 
organizacija združenega dela po prenehanju ukrepa spo- 
sobna po samoupravni poti dalje urejati notranja razmerja. 

2. Delovna razmerja 

Delovanje družbenih pravobranilcev samoupravljanja je v 
letu 1985 na področju urejanja delovnih razmerij predstavljalo 
povečano angažiranost pri varstvu posamičnih samoupravnih 
pravic delavcev, kar je posledica neuresničevanja zakona o 
pravni pomoči v tistem delu, ki govori o zagotavljanju brez- 
plačne pravne pomoči v organizacijah združenega dela, 
samoupravnih interesnih skupnostih in drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih. Obravnavanih je bilo največ krši- 
tev oziroma zahtev za varstvo pravic s področja sklenitve 
delovnega razmerja, prenehanja delovnega razmerja, razpo- 
rejanja delavcev, postopkov za imenovanje individualnih 
poslovodnih organov, delitve sredstev za osebne dohodke in 
urejanja disciplinske odgovornosti. 

Ugotavljamo, da organizacije združenega dela vse pogo- 
steje kršijo samoupravne pravice delavcev, ki se prijavljajo na 
objavljena prosta dela in naloge, na primer objavljajo pogoje, 
ki niso skladni s samoupravnimi splošnimi akti, kljub prijavi 
kandidatov, ki izpolnjujejo objavljene pogoje, ne opravijo 
izbire, ampak sklenejo delovno razmerje za določen čas, 
delavcev ne obveščajo o izbiri. Gre torej za pojave, ki v vse 
večji meri onemogočajo enakopravno udeležbo delavcev v 
postopku sklenitve delovnega razmerja. 

Pogosto se med objavljenimi pogoji za zasedbo prostih del 
in nalog predvidevajo z delom pridobljene delovne izkušnje, 
organizacije združenega dela pa v svojih samoupravnih sploš- 
nih aktih nimajo urejenega načina in postopka za ugotavljanje 
tega pogoja, kar predstavlja temeljni vzrok kršitev na tem 
področju. 

Opažamo tudi, da se v praksi že vrsto let nepravilno uporab- 
lja institut poskusnega dela. Preverjanje delavčevih sposob- 
nosti z uvedbo poskusnega dela, ki naj bi bilo v skladu z 
zakonom le izjema, je postalo v praksi pravilo, predhodni 
preizkus znanja pa izjema. 

Prav tako pogosto opažamo vrsto nezakonitosti pri izbiri in 
imenovanju individualnih poslovodnih organov. Pri tem velja 
ponovno poudariti, da koordinacijski odbori za kadrovska 
vprašanja pri SZDL ne dajejo pravočasno mnenj o kandidatih 
in s tem otežujejo postopek imenovanja. Organizacije združe- 
nega dela tudi ne izvajajo pravočasno postopkov za imenova- 
nje individualnih poslovodnih organov, zaradi česar se vse 
pogosteje za ta dela in naloge imenujejo vršilci dolžnosti, tudi 
po večkrat zaporedoma. Organizacije združenega dela kljub 
opozorilom družbenih pravobranilcev samoupravljanja med 
pogoji za opravljanje del in nalog individualnih poslovodnih 
organov navajajo moralno-politično neoporečnost. 

Opozoriti velja tudi na prakso imenovanja vršilca dolžnosti 
za dela in naloge delavcev s posebnimi pooblastili in odgovor- 
nostmi, kar je v nasprotju z določili zakona o združenem delu. 

Pri razporejanju delavcev, ki je odraz prilagajanja organiza- 
cij združenega dela spreminjajočim se potrebam proizvodnje, 
so kršitve zelo pogoste. Družbeni pravobranilci samoupravlja- 
nja opažamo, da organizacije združenega dela ne spreminjajo 
sprotno razvida del in nalog, ga ne prilagajajo novi organiza- 
ciji, nekatere pa tega temeljnega samoupravnega splošnega 
akta sploh niso sprejele-vse to so bistveni vzroki nezakonitih 
razporeditev. 

Ugotavljamo, da organizacije združenega dela ne zagotav- 
ljajo varstva prgvic invalidov. Invalidom II. in III. kategorije se 
ne zagotavlja ustreznih del in nalog, pogoste so le formalne 

razporeditve. Še večji problem pa predstavlja neurejenost 
zagotavljanja pravic invalidnim osebam v samoupravnih 
splošnih aktih, saj določene pravice (do nadomestila oseb- 
nega dohodka pri spremenjeni delovni zmožnosti) invalid 
lahko uveljavlja le na podlagi normativne ureditve v organiza- 
ciji združenega dela. 

Na področju zagotavljanja delovne discipline in izpolnjeva- 
nja delovnih obveznosti so opaženi določeni premiki v smeri 
uvajanja disciplinskih postopkov tudi zoper delavce, ki oprav- 
ljajo zahtevnejša dela in naloge. Sicer pa ugotavljamo, da se 
disciplinski postopki v večini primerov, tako kot že vrsto let, 
uvajajo zoper delavce v neposredni proizvodnji. Kršitve se 
pojavljajo pri vodenju disciplinskih postopkov, kar je odraz 
nestrokovnega dela disciplinskih komisij. Iste ugotovitve 
veljajo tudi za uveljavljanje odškodninske odgovornosti, kjer 
so ukrepanja družbenih pravobranilcev samoupravljanja zelo 
pogosta. 

Za preteklo leto opažamo porast nezakonitosti pri planira- 
nju in razporejanju delovnega časa. Kršitve so v nezakonitem 
odrejanju nočnega in nadurnega dela ter v neprimernem 
planiranju sklada delovnega časa. Kot razlog za uvedbo noč- 
nega dela nosečnicam in materam z otroki do enega leta 
starosti ter uvajanje nadurnega dela mimo zakonsko oprede- 
ljenih primerov organizacije združenega dela navajajo neizo- 
gibno izpolnjevanje planskih in izvoznih obveznosti. Pri 
obravnavi te problematike smo zasledili, da organizacije zdru- 
ženega dela nimajo v samoupravnih splošnih aktih opredelje- 
nih primerov in pogojev za uvedbo nadurnega dela ter da ne 
izkoriščajo možnosti, ki jim jih daje delovnopravna zakono- 
daja za prerazporejanje delovnega časa in za ustrezno 
zasedbo del in nalog. Nadalje opažamo, da organizacije zdru- 
ženega dela ne planirajo delovnega časa racionalno in smo- 
trno, saj zmanjšujejo sklad delovnih ur s planiranjem delovnih 
obveznosti na praznične sobote, ko se ne dela, kar predstavlja 
izpad dohodka ter nepravilno izplačilo nadomestil osebnega 
dohodka. 

Poseben problem predstavlja urejanje delovnih razmerij 
delavcev, ki delajo pri nosilcih samostojnega osebnega dela. 
Vzrok za vrsto kršitev na tem področju je nepoznavanje in 
nespoštovanje določb kolektivne pogodbe. Na tem področju 
je prisotno tudi nezakonito zaposlovanje delavcev, med njimi 
tudi mlajših od 15 let. Za ureditev te problematike bo potrebna 
skupna akcija pristojnih upravnih in inšpekcijskih organov, 
obrtnega združenja in sindikata. 

3. Uresničevanje samoupravne organiziranosti v 
stanovanjskem gospodarstvu 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja pri svojem delu 
opažamo, da so bili na področju gospodarjenja s stanovanji in 
stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini doseženi določeni 
rezultati pri vzpostavljanju zakonitega stanja v organizirano- 
sti. Sama izvedba gospodarjenja v skupnostih stanovalcev pa 
kaže na številne slabosti, ki so zlasti v nedoslednem planira- 
nju potrebnih sredstev, v nepovezanosti skupnosti stanoval- 
cev s strokovnimi službami samoupravnih stanovanjskih 
skupnosti, v neangažiranju stanovalcev za dobro gospodarje- 
nje itd, Neizpolnjevanje finančnih obveznosti nosilcev stano- 
vanjske pravice in etažnih lastnikov predstavlja oviro za delo- 
vanje skupnosti stanovalcev, ki kot pravni subjekti in nosilci 
vseh pravic odločanja o uporabi sredstev že tako razpolagajo 
z minimalnimi sredstvi. Ker je bilo naše delovanje na tem 
področju omejeno na posamezne probleme, ne razpolagamo 
s celotnim vpogledom v delovanje hišne samouprave, zaradi 
česar tudi ne moremo delati zaključkov o vzrokih za ome- 
njene slabosti. Mnenja pa smo, da bodo morale v prihodnje 
samoupravne stanovanjske skupnosti v večji meri zagotavljati 
strokovno pomoč skupnostim stanovalcev. 

4.Stanovanjska razmerja 

Za leto poročanja je značilno, da smo se družbeni pravobra- 
nilci samoupravljanja tako kot v preteklih obdobjih, v dokajš- 
nji meri ukvarjali z nadzorstvom urejanja stanovanjskih raz- 
merij v samoupravnih splošnih aktih organizacij združenega 
dela in z ukrepanjem v zvezi z nepravilnostmi, ki so se pojav- 
ljale pri dodeljevanju stanovanj in stanovanjskih posojil. Ugo- 

32 poročevalec 



tavljamo, da urejanje tovrstnih odnosov zaradi naraščanja cen 
stanovanjske gradnje in s tem omejenih materialnih možnosti 
za zadovoljevanje stanovanjskih potreb postaja vse bolj 
občutljivo. Da bi ohranjevali sklad družbenih stanovanj, bi 
morali delavci razporejati večji del čistega dohodka za zado- 
voljevanje stanovanjskih potreb. Organizacije združenega 
dela so zato prešle na reševanje stanovanjskih problemov z 
dodeljevanjem stanovanjskih posojil, kajti razpoložljiva sred- 
stva ne omogočajo nakupa vse dražjih stanovanj. Ugotav- 
ljamo, da se pojavlja določena zadržanost do združevanja 
sredstev iz sklada skupne porabe na ravni delovne oziroma 
sestavljene organizacije. Večji razmah takega načina poslova- 
nja zavira med drugim tudi skupinsko lastniško pojmovanje 
družbene lastnine. Nedvomno postaja združevanje sredstev 
za reševanje stanovanjskih potreb ob zaostrenih pogojih 
gospodarjenja in zmanjšanih možnostih reševanja stanovanj- 
skih potreb delavcev vedno pomembnejše v manjših organi- 
zacijah združenega dela. Družbeni pravobranilci samouprav- 
ljanja bomo skušali v prihodnje usmeriti svojo pozornost v 
normativno urejanje tega področja v samoupravnih splošnih 
aktih ter v iskanje ustreznih modelov za samoupravno prakso. 

Ugotavljamo tudi, da se v praksi še vedno nedosledno izvaja 
temeljno načelo zakona o stanovanjskem gospodarstvu, po 
katerem je vsak dolžan prispevati tudi lastna sredstva za 
pridobitev stanovanjske pravice na družbenem stanovanju. 
Tega načela niso upoštevale organizacije združenega dela v 
ustanavljanju, ki so financirale stanovanjski sklad iz investicij- 
skih sredstev. Takšne prakse družbeni pravobranilci samou- 
pravljanja ne moremo dopuščati, saj postavlja delavce v zdru- 
ženem delu v neenakopraven položaj. 

5. Samoupravna delavska kontrola 

V programski usmeritvi družbenih pravobranilcev samou- 
pravljanja vsako leto opredeljujemo sodelovanje in nuđenje 
potrebne pomoči organom samoupravne delavske kontrole 
kot svojo stalno in prioritetno nalogo. 

Uresničevanje samoupravne delavske kontrole v organiza- 
ciji združenega dela je pravica in dolžnost delavcev, organov 
upravljanja in posebnega organa samoupravne delavske kon- 
trole. V tem delu poročila navajamo ugotovitve družbenih 
pravobranilcev samoupravljanja glede sodelovanja z organi 1 

samoupravne delavske kontrole v organizacijah združenega 
dela in skupnostih. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja posredujemo 
organom samoupravne delavske kontrole kopije vseh pobud, 
opozoril, predlogov itd., ki so naslovljene na samoupravne in 
poslovodne organe organizacije združenega dela, s čimer naj 
bi vzpodbudili njihovo aktivnost. 

V letu 1985 smo družbeni pravobranilci samoupravljanja 
začeli postopek v 97 primerih (v letu 1984 pa v 198 primerih) 
na pobudo organa samoupravne delavske kontrole, v 76 pri- 
merih pa smo tem organom predlagali obravnavo v zvezi z 
uresničevanjem samoupravne delavske kontrole. Organom 
samoupravne delavske kontrole pa smo v letu 1985 posredo- 
vali s področja varstva samoupravnih pravic delavcev in druž- 
bene lastnine 261 pravnih in nepravnih sredstev. Prav tako 
smo v letu 1985 evidentirali v zvezi z obveščanjem delavcev 
115 primerov in v zvezi z odločanjem delavcev 242 primerov, v 
katerih je družbeni pravobranilec samoupravljanja v 138 pri- 
merih organom samoupravne delavske kontrole posredoval 
pobudo, da se vključijo v obravnavo konkretnih zadev. 

Primerjava podatov iz predhodnih let kaže na to, da organi 
samoupravne delavske kontrole nastopajo manj pogosto kot 
pobudniki za vključitev družbenega pravobranilca samou- 
pravljanja. Nasprotno pa družbeni pravobranilci samouprav- 
ljanja vse pogosteje predlagamo organom samoupravne 
delavske kontrole, da ugotovijo stanje in dajo predloge pri- 
stojnim organom, da ukrepajo za razrešitev posameznih vpra- 
šanj. V okviru oblik medsebojnega sodelovanja družbeni pra- 
vobranilci samoupravljanja ocenjujemo, da organi samou- 
pravne delavske kontrole svoje funkcije ne uresničujejo celo- 
vito tako da na vrsti vsebinskih področij niso doseženi priča- 
kovani rezultati. Ugotavljamo, da se ti organi ne vključujejo v 
razreševanje problematike odgovornega in gospodarsko 
smotrnega razpolaganja s sredstvi v družbeni lastnini na 

podlagi zasnovanih družbenoekonomskih odnosov (skupni 
dohodek, skupni prihodek, svobodna menjava) niti na 
področju varstva samoupravnih pravic z nadzorom nad izvaja- 
njem statuta, drugih samoupravnih splošnih aktov, samou- 
pravnih sporazumov in družbenih dogovorov v zvezi z uresni- 
čevanjem samoupravnih pravic, dolžnosti in interesov de- 
lavcev. 

Na podlagi sodelovanja z organi samoupravne delavske 
kontrole ugotavljamo, da so ti organi vse manj pobudniki za 
razreševanje spornih razmerij z vključitvijo zunanjih organov 
in organizacij (družbenega pravobranilca samoupravljanja, 
službe družbenega knjigovodstva, komisij za družbeno nad- 
zorstvo, sodišč združenega dela, organov odkrivanja in pre- 
gona, itd.), ki so pristojni za nadzorstvo nad zakonitostjo dela 
organizacije združenega dela. Nadalje ugotavljamo, da je tudi 
malo primerov njihove odzivnosti na informacije, predloge in 
pobude družbenih pravobranilcev samoupravljanja. To se 
kaže v »čakanju«, da bodo postopek začeli in vodili drugi 
organi v organizaciji združenega dela oz. zunanji organi. 
Razlago za taka ravnanja opirajo na bojazen za odkrito obrav- 
navanje zadev oz. na možne oblike šikaniranja članov orga- 
nov samoupravne delavske kontrole. 

V razpravi o Kritični analizi delovanja političnega sistema 
socialističnega samoupravljanja smo družbeni pravobranilci 
samoupravljanja v zvezi z delovanjem organov samoupravne 
delavske kontrole opozorili, da je treba spodbuditi obravnavo, 
zakaj je njihova »neuveljavljenost tiho sprejeta«, zakaj so 
zapostavljeni oz. je njihov vpliv »majhen«, zakaj so ti organi 
ponekod »blokirani« in kaj storiti, da se bo spremenila oz. 
ustvarila potrebna družbena klima za uveljavitev samou- 
pravne delavske kontrole v našem sistemu. 

6. Varstvo kmetijskih zemljišč 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije je na 
podlagi informativnega razgovora na Republiškem komiteju 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ugotavljal stanje spreje- 
manja družbenih planov v občinah in pri tem razvrščanje 
kmetijskih zemljišč po namembnosti oz. po kategorijah. 
Posebna recenzijska komisija je strokovno pregledovala druž- 
bene plane in na podlagi ugotovitev izdelala tudi posebno 
poročilo Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije. 

Opozoriti je treba, da so se ti plani izdelovali za obdobje 
1981 do 1985, vendar pa so jih nekatere občine sprejele šele 
proti koncu leta 1985. Družbeni pravobranilec samoupravlja- 
nja SR Slovenije se doslej ni aktivneje vključeval v to proble- 
matiko, v sedanjem srednjeročnem planskem obdobju pa 
predvidevamo zagotoviti ustrezno delovanje. 

V drugem polletju 1985 se je Družbeni pravobranilec samo- 
upravljanja SR Slovenije vključil v izdelavo analize o nezako- 
niti gradnji in prilaščanju zemljišč v družbeni lastnini, ki jo je 
obravnaval Odbor za pravosodje Skupščine SFRJ. Družbeni 
pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije je podatke o tej 
problematiki zbral v sodelovanju z Republiškim komitejem za 
varstvo okolja in urejanje prostora, Zadružno zvezo SR Slove- 
nije, Zvezo kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije, Repu- 
bliškim gozdarskim inšektoratom ter Republiškim urbanistič- 
nim in vodnogospodarskim inšpektoratom. 

Ugotovljeno je bilo, da je večina predpisov, ki urejajo raz- 
mere na tem področju, dovolj jasna, še posebej v tistem delu, 
ki določa konkretno ukrepanje, oz. ki daje pooblastila inšpek- 
cijskim organom. Problemi se pojavljajo predvsem pri izvaja- 
nju zakonskih določb in so praktične narave. Ugotovljeno je 
bilo tudi, da celovitega pregleda nad nezakonitimi gradnjami 
ni, ker se ne izvaja sistematični nadzor nad terenom. Razlog 
za to je predvsem nepopolna in neustrezna kadrovska 
zasedba inšpekcijskih služb. V določeni meri otežujejo delo 
inšpekcijskih služb tudi nesoglasja med inšpekcijskimi organi 
in drugimi upravnimi organi iste družbenopolitične skupnosti, 
kar je največkrat povezano s subjektivnimi mnenji pri izvaja- 
nju politike družbenopolitične skupnosti. Delo otežujejo tudi 
pogoste naknadne spremembe že sprejete urbanistične doku- 
mentacije (manjši odmiki od zazidalnih načrtov). V marsika- 
teri občini nimajo zagotovljenih sredstev za upravne izvršbe 
(odstranjevanje nezakonito zgrajenih objektov), poleg tega 
tudi nimajo sklenjenih pogodb z delovnimi organizacijami, ki 
bi odstranjevale »črne« objekte. V nekaterih družbenopolitič- 
nih skupnostih prihaja celo do neposrednih prepovedi 
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inšpekcijskim organom, da bi v nekaterih primerih (težak 
socialni položaj) opravili izvršbo. 

Z navedenimi splošnimi ugotovitvami je Družbeni pravobra- 
nilec samoupravljanja SR Slovenije seznanil Komisijo Skupš- 
čine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo, ki je obravnavala 
to problematiko v mesecu oktobru 1985. 

Glede na veljavno zakonodajo, ki ureja osnove in merila 
kmetijskih prostorsko ureditvenih operacij je Družbeni pravo- 
branilec samoupravljanja SR Slovenije v zadnjem četrtletju 
leta 1985 pričel proučevati vprašanja urejanja kmetijskih zem- 
ljišč v SR Sloveniji, pri čemer je dal poudarek melioracijam, 
komasacijam in odkupom kmetijskih zemljišč. Pri svojem delu 
je sodeloval z Zvezo vodnih skupnosti Slovenije, Republiškim 
komitejem za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter s kmetij- 
skimi organizacijami (kmetijski kombinati, kmetijske 
zadruge), predstavniki kmetijskih zemljiških skupnosti in za 
kmetijstvo pristojnih občinskih organov ter nekaterimi druž- 
benimi pravobranilci samoupravljanja za območje občine. 

Na ta način je Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR 

Slovenije spremljal pravno-ekonomske probleme pri gospo- 
darjenju z investicijami na področju kmetijskih prostorsko 
ureditvenih operacij v smislu varstva samoupravnih pravic in 
družbene lastnine, zlasti glede odnosov med družbenim in 
zasebnim sektorjem. S tem je pripravil podlago za strokovno 
oceno stanja na tem področju, ki bo izdelana v I. polletju 1986. 

Med letnimi poročili družbenih pravobranilcev samouprav- 
ljanja za območje ene ali več občin ni bilo zaslediti problema- 
tike na tem področju. Izjema je Družbeni pravobranilec samo- 
upravljanja Koper, ki je navedel, da kmetje opozarjajo na 
pomanjkljivosti pri delu kmetijske zemljiške skupnosti in na 
njene nedodelane samoupravne splošne akte. Poudaril je 
tudi, da še vedno ni rešeno vprašanje zemljišč v lasti občanov 
italijanske narodnosti, ki so se preselili v Italijo (optantska 
zemljišča). 

Nadaljnji problem, na katerega je opozoril, je v tem, da še 
vedno ni urejen zemljiškoknjižni prenos zemljišč v sklad kme- 
tijske zemljiške skupnosti, čeprav je to obveznost določil že 
leta 1979 zakon o kmetijskih zemljiščih. 
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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR OBČIN - 26. 3. 1986 

Povečan promet madžarskih 
prevozniških podjetij po naših cestah 

Na 61. seji Zbora občin Skupščine SR Slovenije, ki je biia 
26. marca 1986, je delegat Tone Luskovič iz občine Ormož 
zastavil naslednje delegatsko vprašanje: 

Nekatere občine v severovzhodni Sloveniji čutimo v zad- 
njih nekaj letih posledice izjemno povečanega tovornega 
cestnega prometa, predvsem iz smeri Madžarske. Gre za 
promet madžarskih prevozniških podjetij in, ker smo v zad- 
njem času na različnih posvetih ocenjevali situacijo na 
naših cestah in smo tudi pred tem, da bomo morali zapirati 
celo nekatere odseke magistralnih cest, prosimo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, da odgovori na vprašanje, na 
kakšen način imamo v Sloveniji in v Jugoslaviji urejene 
medsebojne odnose glede cestnega tovornega prometa z 
Ljudsko republiko Madžarsko in kakšno korist oziroma, 
kakšne materialne obveznosti imajo ta prevozniška 
podjetja do SR Slovenije, razen tega, da pravzaprav zasle- 
dujemo politiko odprtih meja, istočasno pa imamo uničene 
ceste? 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na delegatsko vpra- 
šanje posredoval pisni odgovor: 

Meddržavni cestni prevoz blaga se izvaja na podlagi 
posebnih dovolilnic, katerih količinski obseg in struktura 
(bilateralne, tranzitne, univerzalne, za prevoz blaga za tretje 
države in namenske, npr. za prevoz določene vrste blaga) se 
v skladu z določili sklenjenih dvostranskih sporazumov o 
prevozu potnikov in blaga med našo in neko drugo državo 
določa z letnimi kontingenti. Kontingentiranje posameznih 
vrst dovolilnic za prevoz blaga je torej tisti instrument, ki 
omogoča in zahteva od podpisnic sporazuma, da medse- 
bojno usklajujeta lastne interese na področju razvoja meddr- 
žavnega cestnega tovornega prometa. 

Na zasedanjih mešane jugoslovansko-madžarske komisije, 
opredeljene s sporazumom med vladama SFR Jugoslavije in 
Ljudske republike Madžarske o prevozu blaga s tovornimi 
vozili ter o carinskem postopku v zvezi s temi prevozi, so bili 
v preteklih dveh letih dogovorjeni naslednji kontingenti do- 
volilnic: 
Vrsta dovolilnic Plačilo 

cestne 
pristojbine 

št. dovolilnic za 
NR 

Madžarska 
SFRJ 

1984 
- bilateralne ne 7.000 
- tranzitne da 8.000 
- maloobmejne ne 2.000 
- za tretje države da 200 
- za luke ne 4.000 
1985 
- bilateralne ne 7.000 
- tranzitne da 11.000 
- maloobmejne ne 3.000 
- za tretje države da 200 
- za luke ne 3.000 

7.000 
8.000 
2.000 

200 

7.000 
11.000 
3.000 

200 

Iz gornje tabele je razvidno, da je pri dogovarjanju kontin- 
gentov posameznih vrst dovolilnic za prevoze blaga kot tudi 
glede piačila cestnih pristojbin uveljavljeno načelo reciproč- 
nosti. Izjema so dovolilnice za prevoz blaga do naših luk kot 
ene od oblik spodbujanja LR Madžarske k povečanemu 
koriščenju naših luških, pretovorno-skladiščnih ter transport- 
nih kapacitet v njeni zunanjetrgovinski blagovni menjavi (v 
letu 1983 je bilo v jugoslovanskih lukah Koper, Pula, Reka in 
Ploče pretovorjenih 952.000 ton blaga madžarske zunanjetr- 
govinske menjave, v letu 1984 pa 1,119.000 ton. V luki Koper 
znaša ta količina za leto 1983 325.441 ton, za leto 1984 
278.583 ton in za leto 1985 334.765 ton). 

Ne glede na uveljavljeno recipročnost pri kontingentiranju 
dovolilnic pa udeležba prevoznikov ene in druge države v 
naraščajočem obsegu prevozov ni izenačena. V letu 1984 so 
madžarski prevozniki porabili skoraj vse razpoložljive dovo- 
lilnice in jugoslovanski prevozniki dobrih 80%. V letu 1985 so 
slednji povečali izkoriščenost dovolilnic za 13%, izkorišče- 
nost skupnega kontingenta pa je bila 74%. Madžarska stran 
bo o izkoriščanju kontingenta dovolilnic za leto 1985 poro- 
čala na prihodnjem zasedanju mešane komisije. 

Zaradi stalnega naraščanja cestnega prevoza blaga v smeri 
Madžarske je Republiški komite za promet in zveze že dal 
pobudo, da se na bližajočem zasedanju mešane komisije 
posebno poudari nujnost preusmerjanja tovorov na železni- 
ški prevoz. Nadalje je predlagal, da naj bi madžarska stran 
odobrila stalni kontingent okoli vlakov dnevno v prometu 
med Italijo in Sovjetsko zvezo ter da se ponovno prouči 
možnost sočasne in usklajene priprave ter gradnje železni- 
ške proge Murska Sobota-Szentgotthard. Izgradnja direktne 
železniške povezave med SR Slovenijo in LR Madžarsko, ki 
je vključena v dolgoročni plan Železniškega gospodarstva 
Ljubljana kot tudi naše republike, bi omogočila večji pretok 
blaga po železnici med vzhodnoevropskimi državami ter 
jadranskimi lukami in Italijo. Jugoslovanska stran zato stalno 
odpira to vprašanje ob uradnih srečanjih in razgovorih z 
madžarskimi predstavniki. Gradnja nove železniške proge v 
smeri Murska Sobota-Monošter je bila tudi ena osrednjih 
tem ob obisku madžarskega državnega sekretarja za promet 
tov. Lajoša Urbana v SR Sloveniji 1984. leta. Vendar pa LR 
Madžarska doslej ni pokazala posebnega interesa za gradnjo 
te proge, ni pa tega tudi nikoli zavrnila. Tako bo SR Slovenija 
oziroma SFR Jugoslavija še v nadalje postavljala to vpraša- 
nje na dnevni red meddržavnih razgovorov in še odločneje 
zahtevala, da pride čimprej do usklajenega dogovora in pri- 
prave za gradnjo te proge. 

Materialne obveznosti tujih prevoznikov za uporabo naših 
cest so določene z odlokom o cestni pristojbini za tuja 
vozila, ki vozijo po cestah v SFR Jugoslaviji, ki ga je izdal 
Zvezni izvršni svet na podlagi soglasja pristojnih republiških 
in pokrajinskih organov (Uradni list SFRJ, štev. 25/81 in 21/ 
83). Druga točka tega odloka določa, da se cestna pristoj- 
bina določi v ZDA doiarjih in znaša 

- za tovorno motorno vozilo, tovorni priklopnik in polpri- 
klopnik, za vsak brutotonski kilometer 

- za vozilo do 15 ton skupne mase 0,0030 ZDA dolarjev 
- za vozilo nad 15 ton skupne mase 0,0041 ZDA dolarjev 
S samoupravnim sporazumom o delitvi sredstev, ki se 

zagotavljajo s povračili za uporabo cest, ki jih plačujejo upo- 
rabniki cest za tuja tovorna vozila (sprejetim v okviru Saveza 
samoupravnih interesnih zajednica za puteve Jugoslavije) je 
določeno, da se skupno zbrana sredstva delijo po kriteriju 
dolžine magistralnih cest v posamezni republiki in pokrajini. 
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POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

Stališče Izvršnega sveta skupščine SR 
Slovenije do delegatske pobude 
skupine delegatov iz občine Ljubljana 
Bežigrad za Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije. 

Skupina delegatov iz občine Ljubljana Bežigrad je na 60. 
seji dne 11. marca 1986 predložila naslednjo delegatsko po- 
budo: 

»Skupina delegatov je ponovno obravnavala delegatsko 
vprašanje delegacije za delegiranje delegatov v Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije iz občine Litija, ki je zastavila dele- 
gatsko vprašanje na previsoko raven obremenitve gospodar- 
stva. Skupina delegatov je s tem v zvezi izoblikovala nasled- 
njo pobudo: 

Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije iz občine Ljubljana Bežigrad pred- 
laga, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije čimprej izdela 
predlog ukrepov za razbremenjevanje gospodarstva v letu 
1986 in ga predloži Skupščini SR Slovenije.« 

V procesu planiranja v samoupravnih interesnih skupno- 
stih, družbenopolitičnih skupnosti in v drugih organizacijah, 
ki si sredstva zagotavljajo »s prerazdelitvijo« dohodka opre- 
deljujejo prpgrame in jih soočajo z materialnimi možnostmi. 
Hkrati določajo elemente cene za izvajanje posameznega 
programa, upoštevaje širše dogovorjene usmeritve (politiko) 
in orientacijsko opredeljena globalna razmerja na ravni repu- 
blike in občin. Na ta način sočasno z oblikovanjem letne 
resolucije oblikujejo nosilci svoje letne programe, s temi pa 
tudi obveznosti (»obremenitve«), ki so potrebne za izvedbo 
teh programov. 

Izvršni svet pri zasnovi letne resolucije izhaja iz celovitosti 
družbene reprodukcije ter svoje odgovornosti za skladen raz- 
voj v republiki. S tega stališča predlaga usmeritve in ukrepe 
ekonomske politike, skupaj s globalnimi'usmeritvami politike 
delitve dohodka. Ekonomsko politiko za leto 1986 smo zasno- 
vali kot nadaljevanje procesov za smotrnejše gospodarjenje s 
potroški in drugih aktivnosti v proizvodnji, ki vodijo v kako- 
vostnejše gospodarjenje. 

Hkrati s predlogom resolucije je Izvršni svet predložil tudi 
splošne bilance sredstev za leti 1985 in 1986 ter Pregled 
obveznosti gospodarstva iz dohodka, iz osebnih dohodkov ter 
združevanja sredstev iz čistega dohodka. Ta pregled je bil 
zasnovan kot usmeritev posameznim nosilcem aktivnosti in 
odločitev (na ravni republike in občin), da svoje letne pro- 
grame naravnajo v smeri uresničevanja resolucijskih usmeri- 
tev. S tem smo poleg resolucijskih nalog podali tudi okvir 
aktivnosti in ukrepov za nadaljnje »razbremenjevanje« gospo- 
darstva. Z vidika njegovih obveznosti (ali »obremenitev«) za 
zadovoljevanje širših družbenih potreb. 

Z letom 1986 začenjamo novo srednjeročno obdobje - tako 
se je v SIS materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti 
večinoma časovno zamaknilo oblikovanje letnih programov 
zaradi kasnitev pri sprejemanju srednjeročnih planskih doku- 
mentov. Zato letnih programov za leto 1986 ni bilo možno 
oblikovati sočasno z resolucijo. Začasno financiranje dejav- 
nosti do sprejema sporazumov omogočajo odloki občin in 
republiška zakona. 

Pregled veljavnih stopenj za obveznosti gospodarstva v 
prvih mesecih letos je sestavni del kratke ocene tekočih 
gospodarskih gibanj, ki jo je predložil Zavod SR Slovenije za 
družbeno planiranje, obravnaval pa Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije 10. 4. 1986. Kjer je bilo možno, so 
prikazane tudi stopnje, ki bodo uveljavljene s sprejetjem 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov samoupravnih 
interesnih skupnosti. Te so v nekaterih SIS višje od izhodišč 
za leto 1986 ob resoluciji, vendar bodo veljale večinoma le za 
drugo polletje. 

Do zaključka začasnega financiranja ni možno v celoti 
ugotoviti višine združevanja sredstev v letu 1986, za katero se 
uporabniki in izvajalci dogovarjajo s sprejemanjem pro- 
gramov. 

Ugotavljamo tudi, da ni možno primerjati zgolj mesečnih 
prispevnih stopenj, saj so te posledice vrste »sezonskih« 
vplivov (različna dinamika osnov, poračuni finančnih presež- 
kov in primanjkljajev, možnost različne dinamike v izvajanju 
programov itd.). Zato dajo ustrezno sliko v višini prispevkov in 
davkov le primerjave povprečnih letnih stopenj: 

Pomemben element, ki vpliva na višino potrebnih sredstev 
za izvedbo programov in usmeritev resolucije, zlasti v družbe- 
nih dejavnostih, pravosodju in upravi, je gibanje osebnih 
dohodkov v gospodarstvu SR Slovenije na prehodu v leto 
1986. Prvi podatki iz zaključnih računov potrjujejo, da je bilo 
to bistveno hitrejše, kot smo ocenjevali v strokovno-doku- 
mentacijskih podlagah k resoluciji. To zahteva ustrezno 
usklajevanje osebnih dohodkov delavcev v družbenih dejav- 
nostih, upravi in pravosodju, saj bodo sicer v celoti razvredno- 
teni prvi učinki opravljanja razlik v ravni osebnih dohodkov. 
Kolikor bi se takšna gibanja osebnih dohodkov v gospodar- 
stvu nadaljevala, bodo neposredno povečala »elemente 
cene« za uresničevanje programov na teh področjih. 

Ocenjujemo, da so bile z večletnim omejevanjem skupne in 
splošne porabe bistveno skrčene možnosti nadaljnjih kratko- 
ročnih racionalizacij, zaostrile pa so se razlike v družbeno- 
ekonomskem položaju delavcev teh dejavnosti v primerjavi z 
delavci v gospodarstvu. Nadaljnje kratkoročno krčenje sred- 
stev - kot oblika »razbremenjevanja« - je zato možno le na 
račun opuščanja dogovorjenih programov, neizvajanja dela 
zakonsko in sporazumno dogovorjenih pravic (z letom 1986 
so se te nekoliko povečale) ali ponovnega zaostajanja oseb- 
nih dohodkov delavcev v negospodarstvu. Zato Izvršni svet 
ocenjuje, da ne bi bilo smotrno z enostranskim programom - 
usmerjenim predvsem v nadaljnje omejevanje oziroma siro- 
mašenje družbenih dejavnosti in uprave - postavljati novih 
linearnih omejitev, kakršnim je SR Slovenija v preteklih letih 
pogosto nasprotovala. Težišče skupne aktivnosti bi moralo 
biti, da kot uporabniki ali izvajalci oblikujemo in uresničujemo 
programe, ki bodo čim bolj prispevali k zmanjšanju stroškov v 
proizvodnji, dvigu kakovosti gospodarjenja in preseganju 
sedanje gospodarske krize. To pa zahteva aktivnejše sodelo- 
vanje in dogovarjanje pri sprejemanju planskih dokumentov v 
SIS, kakor tudi pri oblikovanju programov v drugih asoci- 
acijah. 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO DELEGATSKE POBUDE 
SKUPINE DELEGATOV IZ OBČINE 
KRANJ ZA SANACIJO PROBLEMOV NA 
PODROČJU SPLOŠNE PORABE OBČIN 
OZIROMA ZA ODPRAVO ZAOSTAJANJA 
SPLOŠNE PORABE ZA RASTJO 
DOHODKA 

Med prvimi ukrepi izvajanja dolgoročnega programa 
gospodarske stabilizacije, se je začelo omejevati skupno in 
splošno porabo. To omejevanje je bilo najbolj drastično v 
prvih letih sprejetega programa, saj je, v skladu z družbenim 
dogovorom o splošni porabi na ravni občin v SR Sloveniji, 
splošna poraba zaostajala za rastjo dohodka za 20% v letu 
1981, za 10% v letu 1982, za 50% v letu 1983 in 33% v letu 
1984. 

Zaostajanje splošne porabe za rastjo dohodka se je v letu 
1985, zaradi velikih problemov na tem področju, znižalo na 
10% zaostajanje, v letu 1986 pa na 5%. Delež dogovorjene 
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splošne porabe v strukturi družbenega proizvoda gospodar- 
stva občine Kranj je od leta 1980 katastrofalno upadel in sicer 
od 1,8% v letu 1980 na 1,1% v letu 1984, kar pomeni 40% 
znižanje. 

Znižanje rasti splošne porabe je v občini Kranj povzročilo, 
da se je proračun vse bolj krčil, iz njega pa smo očistili 
zadeve, ki ne sodijo v splošno porabo. 

V občini Kranj so se razmere dokončno zaostrile v letoš- 
njem letu, ko prvič že v začetku leta proračunskim uporabni- 
kom ne moremo zagotavljati v celoti sredstev za njihovo 
dejavnost skladno z resolucijskimi planskimi izhodišči (50% 
rast materialnih stroškov, 53,7% rast osebnih dohodkov), tem- 
več v 11-12% zaostajanju. V preteklih letih smo vsaj v predlo- 
gih proračunov zagotavljali sredstva po resoiucijskih izhodiš- 
čih in šele ob rebalansih nismo uspeli dosegati inflacije in 
rasti osebnih dohodkov v gospodarstvu. V letu 1986 pa so 
veliki problemi nastali že v začetku leta in jih brez povečanja 
obsega dogovorjene splošne porabe ne bomo mogli rešiti. 

Zaradi vse večjega nezadovoljstva in zahtev proračunskih 
uporabnikov po dodatnih sredstvih, da bi lahko svojo dejav- 
nost nemoteno opravljali, smo gorenjske občine v letu 1985 
izdelale dve ovbsežnejši analizi in sicer: analizo materialnega 
položaja in osebnih dohodkov vseh proračunskih uporabni- 
kov v obodbju 1981-1984 ter analizo tehnične opremljenosti 
proračunskih uporabnikov. Iz obeh analiz je razvidno na- 
slednje: 

1) Fiksni stroški (ki predstavljajo predvsem stroške ogreva- 
nja, porabo električne energije, PTT storitve, najemnine, 
nujna vzdrževalna dela), na katere proračunski uporabniki 
nimajo nobenega vpliva, rastejo hitreje kot zagotovljena sred- 
stva. 

2) Variabilnih materialnih stroškov ni možno več zmanjše- 
vati, ker bi vsako nadaljnje zmanjševanje že negativno vpli- 
valo na učinkovitost dela. 

3) Tehnična opremljenost proračunskih uporabnikov je 
izredno slaba, saj so obstoječa osnovna sredstva povsem 
zastarela in v večini primerov v celoti iztrošena. Izrazito velik 
problem na področju tehnične opremljenosti predstavlja pri 
upravnih organih in strokovnih službah SO Kranj neodložljiva 
obnova računalniškega sistema, ker je računalnik ISKRA- 
DATA 18, ki ga uporabljamo že od leta 1979 popolnoma 
iztrošen in obenem premajhnih kapacitet za potrebe razvoja 
informacijskega sistema. 

4) Osebni dohodki so v letu 1980-1982 že po resoiucijskih 
usmeritvah morali zaostajati za rastjo osebnih dohodkov v 
gospodarstvu in sicer v letu 1980 za 20%, v letih 1981 in 1982 
za 10%, medtem ko se lahko od leta 1983 naprej osebni 
dohodki usklajujejo z rastjo osebnih dohodkov v gospodar- 
stvu. Ugotovili smo, da zaostajajo-osebni dohodki v letu 1984 
v primerjavi z letom 1979 v globalu za dovoljeno rastjo v 
gospodarstvu pa za 10% (pri tem moramo opozoriti na 
neenotnost metodoloških pristopov izračunavanja v SR Slo- 
veniji, zaradi katerih nekateri izračuni kažejo celo do 30% 
zaostajanje). Priporočil republiških organov, da zaostajanje 
osebnih dohodkov lahko nadomestimo postopoma v obdobju 
3 let, do sedaj, zaradi prenizkih proračunskih sredstev še 
nismo začeli uresničevati. Tudi v letu 1985 proračunskim 
uporabnikom nismo uspeli zagotoviti sredstev za osebne 
dohodke v skladu z rastjo v gospodarstvu. Zagotovili smo 
sredstva za 85% rast osebnih dohodkov, medtem ko je v 
gospodarstvu rast ocenjena na 104%. 

V letu 1985 bi morali tudi uskladiti samoupravhe splošne 
akte s področja delitve sredstev za osebne dohodke in skupno 
porabo z novim branžnim sporazumom (SaS o skupnih izho- 
diščih in nekaterih osnovah za delitev sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo delavcev delovnih skupnosti 
upravnih, pravosodnih in drugih organov družbenopolitičnih 
skupnosti), vendar za njegovo realizacijo proračunskim upo- 
rabnikom iz proračuna ne moremo zagotoviti potrebnih sred- 
stev. 

Poleg že navedenih problemov proračunskega financiranja 
se občina Kranj v letu 1986 srečuje še s specifičnimi problemi, 
ki so značilni za mandatno volilno in planska obdobja. 

V letu 1986 so dodatna proračunska obveznost stroški 
volitev, za katere smo na zahtevo OK SZDL iz proračuna 
morali zagotoviti 12 mio din, kar gre na račun ostalih prora- 
čunskih obveznosti. Priprave in izvedba volitev so pomembna 
družbena naloga tudi z administrativno-tehničnega vidika, ki 

je pogojen z določenimi finančnimi sredstvi, ki jih mora zago- 
tavljati proračun. Ob vseh ostalih ■težavah proračunskega 
financiranja, je ta izredna naloga še težja rešljiva, zato bi 
morala biti izvzeta iz proračunskega limita. 

Za izdelavo srednjeročnih (za obodbje 1986—1990) in dol- 
goročnih planskih dokumentov (do leta 2000) s področja 
urejanja prostora v letu 1985 nismo v proračunu uspeli zago- 
toviti vseh potrebnih sredstev, temveč prenašamo finančne 
obveznosti v višini 22 mio din v letu 1986. V letošnjem letu pa 
moramo zagotoviti tudi sredstva za prostorske izvedbene akte 
tega srednjeročnega obdobja v skladu z novimi zakonskimi 
predpisi s tega področja, za kar pa nam manjka 50% potreb- 
nih sredstev. 

Te izredne proračunske obveznosti, ki se ne pojavljajo 
vsako leto, bi se morale upoštevati pri določanju dogovorje- 
nega obsega splošne porabe občin in jih obravnavati izven 
limitirane porabe. 

Občine Gorenjske smo, na osnovi rezultatov že navedenih 
analiz, sprejele 5-ietni sanacijski program za najnujnejšo 
obnovo osnovnih sredstev regijskih organov (pravosodnih in 
inšpekcijskih organov), vendar pa bo s tem zagotovljena 
samo obnova obstoječega stanja, nikakor pa ne moderniza- 
cija v smislu večje tehnične opremljenosti. Odprto ostaja še 
vedno vprašanje tehnične opremljenosti upravnih organov in 
strokovnih služb. 

Upravni organi že vrsto let ne uporabljajo lastnih prihodkov 
za modernizacijo uprave, temveč za pokritje materialnih stro- 
škov uprave, ker bi bili sicer še večji primanjkljaji v pokritju 
proračunskih obveznosti. Tak način finančnih prelivanj pa 
ima velike negativne posledice za občinsko upravo, ker nima 
sredstev za najnujnejšo modernizacijo. 

Poseben problem pri sedanjih kriterijih oblikovanja obsega 
splošne porabe za posamezno družbenopolitično skupnost 
predstavlja nesorazmerje med rastjo obsega splošne porabe 
in rastjo dohodka ter osebnih dohodkov v tistih družbenopoli- 
tičnih skupnostih, kjer je rast dohodka in osebnih dohodkov 
višja od republiškega povprečja. V takih občinah nastaja 
problem kako zagotavljati enak družbenoekonomski položaj 
delavcev v organih državne uprave z delavci v gospodarstvu, 
ker nižja rast obsega splošne porabe tega ne omogoča. 

S podobno problematiko proračunskega financiranja kot 
občina Kranj se, po našem poznavanju, srečujejo tudi druge 
občinske skupščine in njihovi izvršni sveti, zato bi bilo 
potrebno k reševanju tega problema pristopiti celovito in z 
vso odgovornostjo. Srečujemo se že s primeri poskusov pre- 
kinitve dela in jih obvladujemo izključno le še s pozivi na 
njihovo človeško zavest, kot delavcev organov državne 
uprave in obljubami, da bomo v republiških organih poskušali 
doseči izboljšanje položaja splošne porabe. 

Podobno stanje je bilo na področju skupne porabe v zad- 
njih dveh letih, kjer pa se je v zadnjem obdobju položaj 
bistveno izboljšal, vendar tudi za ceno številnih nemirov in 
prekinitev dela. Tega v organih državne uprave ne bi smeli 
dopustiti. 

ZO predlagamo, da ukrene vse potrebno za sanacijo proble- 
mov na področju splošne porabe občin oziroma za odpravo 
zaostajanja splošne porabe za rastjo dohodka. 

1. Ob sprejemanju srednjeročnih planskih aktov je bila 
sprejeta usmeritev o rasti splošne in skupne porabe v repu- 
bliki in federaciji, ki je izhajala iz ocenjenih okrnjenih materi- 
alnih možnosti našega gospodarstva. Zvezna resolucija v letu 
1986 prav tako omejuje splošno in skupno porabo. Le izdatki, 
ki imajo značaj socialnih prejemkov, se lahko financirajo nad 
resolucijsko opredeljeno rastjo. Tudi v republiški resoluciji so 
predvidene možnosti rasti nad globalno opredelitvijo predv- 
sem na področju znanosti in raziskovanja ter pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja. Za naloge in obveznosti, na 
področju splošne porabe, ki jih izpostavlja skupina delegatov 
iz občine Kranj ni v navedenih dokumentih predvideno 
posebno obravnavanje. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se zaveda, da večletno 
omejevanje splošne porabe povzroča občinam težave pri 
zagotavljanju sredstev proračunskim porabnikom. Upošteva- 
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joč tekoča gospodarska gibanja in predvidevanja, ki izhajajo 
iz planskih aktov v.SR Sloveniji in SFRJ ugotavljamo, da ni 
realnih možnosti, da bi ta del porabe obravnavali drugače. 
Splošna poraba se bo lahko skladno z opredelitvami iz zvezne 
resolucije usklajevala z gibanjem dohodka družbenega 
gospodarstva po periodičnih obračunih za tri, šest in devet 
mesecev. Dogovor o splošni porabi občin je izvedbeni akt 
resolucije, zato se bo splošna poraba občin med letom uskla- 
jevala po predhodno navedenih ugotovitvah o rasti dohodka 
družbenega gospodarstva v SR Sloveniji. 

Na osnovi predhodno navedenih ugotovitev Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da pobuda skupine delega- 
tov občine Kranj za odpravo zaostajanja splošne porabe za 
rastjo dohodka v letošnjem letu zaradi zoženih materialnih 
možnosti, žal ni sprejemljiva. 

2. Ob oblikovanju dogovora o izvajanju politike na področju 
splošne porabe na ravni občin v letu 1986 je bil predlagan v 
okviru resolucijsko opredeljene rasti, diferenciran pristop 
izračuna dogovorjene porabe po deležih izdatkov za financi- 
ranje organov družbenopolitičnih skupnosti in družbenopoli- 
tičnih organizacij v dogovorjeni porabi preteklega leta, ven- 
dar predlagana pobuda s strani občin ni bila sprejeta. Pri tem 
je treba pripomniti, da samo z diferenciranim pristopom v 
okviru globalno opredeljene rasti splošne porabe ni mogoče 
razreševati problemov pri usklajevanju osebnih dohodkov 
delavcev upravnih organov z gospodarstvom, ker predstav- 
ljajo osebni dohodki upravnih in pravosodnih organov pre- 
težni del sredstev v proračunih občin. 

Vključevanje novih nalog v okviru občinskih proračunov, ki 
jih nalagajo sprejeti zakoni v času, ko je rast splošne porabe 
omejena in oblikovan obseg dovoljene porabe komaj zadošča 
za pokritje osnovnih nalog proračuna, je dejansko vprašljivo. 
Za pokritje stroškov, ki nastanejo ob izdelavi srednjeročnih in 
dolgoročnih planskih aktov s področja urejanja prostora in za 
prostorske izvedbene načrte je potrebno zagotoviti sredstva s 
sodelovanjem vseh zainteresiranih subjektov v občini. 

Glede zagotavljanja sredstev za modernizacijo uprav za 
družbene prihodke je v okviru dogovora predvidena delna 
rešitev. Prihodki, ki jih pridobivajo občinske uprave za druž- 

bene prihodke z zaračunavanjem storitev za samoupravne 
interesne skupnosti bodo usmerjeni neposredno za moderni- 
zacijo uprav, opredeljeno skladno z 10. členom dogovora o 
splošni porabi. 

Odprto ostaja vprašanje oblikovanja objektivnih kriterijev 
za opredeljevanje obsega splošne porabe za posamezno 
občino. Oblikovanje kriterijev je vsekakor možno, ob tem pa je 
treba voditi račun o zatečenem stanju splošne porabe v posa- 
mezni občini in sprejetih Umitih splošne porabe. Prerazpore- 
ditev bi bilo možno realizirati v okviru globalno opredeljene 
rasti, kar pomeni, da bi morala ena občina obseg dovoljene 
porabe ustrezno znižati, da bi ga druga lahko zvišala. 

3. Zvezna in republiška resolucija za leto 1986 natančno 
opredeljujeta katere oblike porabe se lahko financirajo izje- 
moma nad opredeljenimi limiti splošne porabe. Izdatki za 
izvedbo volitev in financiranje prostorskih planskih dokumen- 
tov niso med opredeljenimi izjemami, zato jih bo potrebno 
pokriti v okviru dovoljene rasti splošne porabe. 

Opredelitve resolucij povzema sprejeti dogovor o splošni 
porabi občin, saj nad dogovorjenim limitom lahko rastejo 
sredstva za priznavalnine borcem NOV po finančno ovredno- 
tenih kriterijih Republiškega komiteja za borce in vojaške 
invalide. 

4. Omogočiti porabo presežkov proračuna realiziranih iz 
lastnih virov za sanacijo družbenoekonomskega položaja 
delavcev državne uprave, sanacijo stanja osnovnih sredstev 
proračunskim porabnikom, bi pomenilo dvigniti limit, za kar 
pa ni materialnih možnosti. 

Vsaj delno razrešitev navedenih problemov vključno s stro- 
ški volitev bo omogočila razporeditev realiziranih prilivov 
neporačunanega dela posebnega republiškega davka od pro- 
meta proizvodov iz leta 1985 po kriteriju, ki bo občinam 
priznan v obseg dogovorjene porabe za leto 1985 in bo 
valoriziran z možno rastjo splošne porabe. 

Upoštevajoč materialne možnosti našega gospodarstva 
Izvršni svet meni, da odprtih problemov na področju splošne 
porabe republike in občin ne bo mogoče reševati z ukinja- 
njem iimitov, ampak z racionalizacijo nalog in obveznosti, ki 
se financirajo iz proračuna. 
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