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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o ustanavljanju delovnih organizacij, ki jih 

ustanavljajo delovni ljudje in civilne pravne osebe 

(ESA-197) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 36. seji dne 22. 
1. 1987 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O USTANAVLJA- 
NJU DELOVNIH ORGANIZACIJ, KI JIH USTANAVLJAJO 
DELOVNI LJUDJE IN CIVILNE PRAVNE OSEBE S TEZAMI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 267. in drugega odstavka 274. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi'69. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Jože STRLE, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za drobno gospodarstvo, 

— Martina DJOKIC, namestnica predsednika Republi- 
škega komiteja za drobno gospodarstvo. 

Povzetek 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA DROBNO 
GOSPODARSTVO 

Namen predloženega zakona je odpraviti pravno praz- 
nino in omogočiti delovnim ljudem in civilnim pravnim 
osebam ustanavljanje delovnih organizacij ter uresničitev 
deklarativne določbe ustave SR Slovenije in zakona o 
združenem delu v praksi. Zakon naj bi pripomogel tudi k 
določenim premikom k ugodnejši strukturi organizacij 
združenega dela. 

Zakon določa pogoje in način za ustanavljanje delovnih 
organizacij in dejavnosti v katerih je mogoče ustanavljanje 
delovnih organizacij s strani delovnih ljudi oziroma civil- 
nih pravnih oseb. 

V poglavitnih rešitvah zakon določa, da sredstva, ki jih 
zagotavljajo delovni ljudje za ustanovitev in začetek dela 
delovne organizacije, postanejo družbena sredstva kot 
tudi, da del sredstev za ta namen lahko v skladu s predpisi 
zagotovijo tudi druge družbene pravne osebe kot sousta- 
novitelji ali kot sovlagatelji. 

Ustanovitelji imajo na podlagi vloženih sredstev za usta- 
novitev in začetek dela delovne organizacije samo pravice 

kot jih imajo v skladu z zakonom občani od katerih organi- 
zacije združenega dela pridobivajo sredstva za razširitev 
materialne osnove svojega dela. 

Delovno organizacijo lahko ustanovi eden ali več usta- 
noviteljev, vložena sredsta pa se vračajo na način in v 
rokih določenih z aktom o ustanovitvi in jih ni mogoče 
vrniti pred potekom 3 let od dneva konstituiranja delovne 
organizacije. Elaborat o družbeni in ekonomski opraviče-. 
nosti ustanovitve pripravi ustanovitelj v primeru, da del 
sredstev zagotavlja druga družbena pravna oseba, pred 
tem pa si mora pridobiti mnenje od strokovne organizacije 
združenega dela, specializirane za presojo družbenoeko- 
nomske opravičenosti ustanovitve delovne organizacije. 

Za ustanavljanje delovnih organizacij, ki jih ustanovijo 
delovni ljudje in civilne pravne osebe, se uporabljajo pred- 
pisi, ki veljajo za organizacije združenega dela, razen če ta 
zakon ne določa drugače. 

Za izvajanje tega zakona ne bodo potrebna dodatna 
sredstva iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti. Uve- 
ljavitev predlaganih rešitev ne bo zahtevala izdajo podza- 
konskih predpisov oziroma novih administrativnih in dru- 
gih opravil. 

I. USTAVNA PODLAGA 

Ustavna podlaga za izdajo zakona je 37. člen ustave SR 
Slovenije in 35. člen ustave SFRJ, po katerih pod pogoji in na 
način, ki jih določa zakon, ustanovijo delovno organizacijo 
delovni ljudje, da uresničijo svojo pravico do dela ali zadovo- 
ljujejo svoje potrebe po proizvodih in storitvah te organiza- 
cije, lahko pa jo v skladu z zakonom ustanovijo tudi civilne 
pravne osebe. Ustava določa tudi pravice delovnih ljudi ozi- 
roma civilnih pravnih oseb, ki ustanovijo organizacijo združe- 
nega dela in vložijo vanjo svoja sredstva. Njihove pravice do te 
organizacije in teh sredstev so izenačene s pravicami, ki jih 
imajo občani od katerih organizacije združenega dela zbirajo 
sredstva za razširitev materialne osnove dela in jih ureja 
zvezni zakon (zakon o pridobivanju sredstev od občanov za 
razširitev materialne osnove organizacije združenega dela - 
Uradni list SFRJ, št. 24/86). 

Ne glede na to, kdo je delovno organizacijo ustanovil, imajo 
po ustavi vse delovne organizacije enak položaj, delavci v njih 
pa enake družbenoekonomske in druge samoupravne pravice 
in odgovornosti, kar ureja zakon o združenem delu. Temeljno 
ustavno določilo o ustanavljanju delovnih organizacij, ki jih 

ustanavljajo delovni ljudje in civilne pravne osebe je globalno 
razdelano že v 350. členu zakona o združenem delu, ki 
določa, da delovni ljudje in civilne pravne osebe lahko usta- 
novijo delovno organizacijo v določenih dejavnostih pod 
pogoji in na način, ki jih določi zakon. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Kljub ustavni normi, ki omogoča da lahko posameznik ali 
skupina na lastno iniciativo ustanovi organizacijo združenega 
dela in hkrati konkurira za družbeno akumulacijo, doslej to ni 
bilo zakonsko urejeno, kar predstavlja določeno protislovje 
glede na opredelitve našega sistema. 

Z vidika razvojnih potreb po hitrejšem spreminjanju neu- 
strezne gospodarske strukture in nastajanju novih malih 
organizacij ter aktiviranju znanja, iniciative in sredstev obča- 
nov, je potrebno z zakonsko regulativo zapolniti to pravno 
praznino. 

Značilno za dosedanji razvoj družbenega gospodarstva je, 
da ni bila upoštevana potreba po različni velikostni strukturi 
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.organizacij. Prevladovala je družbena orientacija, da v raz- 
drobljenem gospodarstvu ni mogoče doseči tehnološke in 
ekonomske učinkovitosti. Tudi vsa dosedanja zakonodaja, ki 
določa ustanavljanje družbenih organizacij in njihovo poslo- 
vanje je primerna predvsem za velike organizacije in ne upo- 
števa posebnih potreb majhnih organizacij. 

V obdobju od leta 1960 do 1978 se je v SFRJ število manjših 
organizacij združenega dela zmanjšalo, kar pomeni, da se 
praktično nove organizacije združenega dela niso ustanav- 
ljale. Iz razpoložljivih podatkov1 je razvidno, da se je v tem 
obdobju število majhnih delovnih organizacij s področja indu- 
strije in rudarstva zmanjšalo za 4.258, s področja trgovine na 
drobno za 873, s področja trgovine na debelo pa za 325 
delovnih organizacij. To kaže, da v družbenem sektorju 
gospodarstva pretežno delujejo ene in iste delovne organiza- 
cije, novih organizacij pa iz različnih razlogov nismo ustanav- 
ljali. Razlogi so tako ekonomske kot politične narave, zlasti pa 
pri tem kaže opozoriti na naslednje: 

- praksa je pokazala, da nismo uspeli uveljaviti ekonomskih 
principov usmerjanja družbenega kapitala v razširjeno repro- 
dukcijo; 
- prepričanje, da je možno samo v velikih organizacijah 

združenega dela zagotoviti rentabilno proizvodnjo, je bilo v 
preteklosti prevladujoče; 

- monopol zaposlenosti deluje v smeri zaprtosti temeljne 
organizacije združenega dela oziroma delovne organizacije, 
kar je tudi vzrok pojava skupinsko lastninskega odnosa, ki je 
ovira za vlaganje sredstev v druge organizacije združenega 
dela ali ustanavljanje novih delovnih organizacij in za odpira- 
nje novih delovnih mest; 

- primanjkuje tudi svetovalnih in finančnih inštitucij, ki bi 
dajale finančno in strokovno pomoč pri ustanavljanju novih 
organizacij združenega dela; 
- z ukrepi ekonomske politike nismo dovolj spodbujali 

ustanavljanje novih organizacij združenega dela. 
Pomanjkanje tehnološko učinkovitih proizvodnih enot tudi 

manjših in neustanavljanja novih, pogojuje drago in tržno 
neprilagodljivo proizvodnjo. Gospodarstvo je razmeroma 
neuspešno, kar zadeva tehnološki napredek, zato postaje vse 
manj konkurenčno na svetovnem trgu. Neustrezna struktura 
velikosti delovnih organizacij ni optimalna v primerjavi z razvi- 
tejšimi gospodarstvi, zato ne deluje naravni mehanizem selek- 
cije proizvodnih programov in delovnih organizacij. Posledice 
takšnega stanja se kažejo v nepravilni alokaciji proizvodnih 
sredstev, neuveljavljanju tržnih in ekonomskih zakonitosti. 

Izkušnje razvitejših držav kažejo, da so manjše delovne 
organizacije učinkovitejše od velikih, cenejše in bolj prilagod- 
ljive vsakršnim spremembam. Delež manjših obratov oziroma 
podjetij je v razvitejših državah razmeroma visok, saj pred- 
stavlja delež zaposlenih delavcev pri njih približno polovico 
vseh zaposlenih. Najbolj razvita gospodarstva ustvarjajo od 
20-40% svojega družbenega proizvoda v majhnih obratih, ki 
jih operacionalno definirajo s približno 100 zaposlenimi. 
Odsotnost takšnih organizacij združenega dela v našem 
gospodarstvu zmanjšuje našo konkurenčnost, kar zavira 
nadaljni razvoj in znižuje zaposlitev kot tudi moti redni tok 
gospodarskega življenja in elastično, t. j. naglo prilagoditev 
vsakršnim tržnim spremembam. Neustreznost strukture jugo- 
slovanskega gospodarstva je prav v tem, da povsod primanj- 
kuje takšnih majhnih in visoko tehnološko razvitih delovnih 
organizacij, pri poslovanju katerih znanje predstavlja odloču- 
joč faktor. Vzroke za takšno stanje je iskati tudi v integracijah 
manjših delovnih organizacij z večjimi za vsako ceno, kar je 
bila pogosta praksa v prejšnjih letih, in kar je odločilno prispe- 
valo k zmanjšanju števila manjših delovnih organizacij ter k 
popolni stagnaciji pri ustanavljanju novih. 

V odsotnosti političnih in ekonomskih vzpodbud za usta- 
navljanje novih malih organizacij združenega dela v preteklo- 
sti ni bilo interesa in potrebe za sprejem zakona o ustanavlja- 
nju delovnih organizacij, ki jih ustanavljajo delovni ljudje in 
civilne pravne osebe. Ob spoznanju o potrebnem hitrejšem 
odpiranju razvojnih možnosti za drobno gospodarstvo v druž- 
benem sektorju pa bi bilo nadaljnje omejevanje možnih usta- 
noviteljev v nasprotju s postavljenimi družbenimi cilji in potre- 
bami za hitrejše prestrukturiranje gospodarstva. S sprejetjem 
republiškega zakona se odpravlja pravna praznina, ki doslej 
ni omogočala ustanavljanja organizacij združenega dela s 
strani delovnih ljudi in civilnih pravnih oseb. 

Zakon v skladu s 350. členom zakona o združenem delu 
odpira nove možnosti zlasti za uveljavljanje osebne iniciative 
posameznikov in skupin, ki bi jo bilo potrebno ustrezno pod- 
krepiti še z ekonomsko motivacijo za združevanje sredstev 
tako zainteresiranih organizacij združenega dela kot za vlaga- 
nja sredstev pihrankov občanov v produktivne namene, kar 
pa presega okvire tega zakona. 

Čeprav je lahko poleg civilne pravne osebe ustanovitelj 
vsak delovni človek oziroma občan, pa takšne zakonske mož- 
nosti ne smemo enačiti z organizacijskimi oblikami povezova- 
nja samostojnega osebnega dela, kot so pogodbena organi- 
zacija združenega dela, temeljna organizacija kooperantov ali 
obrtna zadruga, katerih položaj predpisi že urejajo. 

V primerjavi s postopkom, ki'ga določa zakon o združenem 
delu, ko so ustanovitelji družbene pravne osebe, (družbeno- 
politične skupnosti, samoupravne interesne skupnosti, orga- 
nizacije združenega dela, krajevne skupnosti, itd.) ta zakon 
določa poenostavljen postopek ustanavljanja, v obsegu, ki ga 
dopušča zakon o združenem delu. 

Predlagan zakon predstavlja le eno od sistemskih dopolni- 
tev, ki širi možnost ustanavljanja novih organizacij združe- 
nega dela. Te se glede na število zaposlenih uvrščajo med 
drobno gospodarstvo sicer pa ekonomsko in upravno organi- 
zacijsko niso jasno opredeljene, zlasti z vidika razvojne usme- 
ritve uvajanja tehnološko visoko zahtevnih programov. Da bi 
dosegli dejanske premike v strukturi organizacij združenega 
dela bo potrebno vzporedno uveljavljati še vrsto sistemskih 
sprememb, še zlasti na področju samoupravne organizirano- 
sti malih organizacij združenega dela v zakonu o združenem 
delu in na področju spremembe predpisov v evidenci družbe- 
nih sredstev. Potrebno bo tudi zavestno usmerjati investicije v 
razvoj majhnih organizacij združenega dela ter v ta namen s 
posebnim zveznim zakonom omogočiti, da bodo delovni lju- 
dje oziroma civilne pravne osebe v okviru veljavnih sistemskih 
opredelitev v čimvečji meri angažirali lastna sredstva v pro- 
duktivne namene. 

III. NAČELA PO KATERIH MORAJO BITI 
UREJENI ODNOSI NA PODROČJU, ZA 
KATEREGA SE SPREJEMA ZAKON IN CILJI, KI 
JIH ŽELIMO DOSEČI 

1. Z zakonsko določitvijo pogojev za ustanavljanje delov- 
nih organizacij, ki jih lahko ustanavljajo delovni ljudje, želimo 
omogočiti širše uresničevanje enega od temeljnih ustavnih 
načel, t j. svobodo pobude in samoiniciativnosti pri razvijanju 
proizvodnje in drugih družbenih in cSsebnih dejavnosti v korist 
človeka in celotne družbene skupnosti in ki predstavljajo eno 
od nedotakljivih podlag človekovega položaja in njegove 
vloge. Če pa so ustanovitelji civilne pravne osebe, naj bi novo 
ustanovljena organizacija omogočila uspešno uresničevanje 
ciljev in nalog civilne pravne osebe ter zadovoljevala potrebe 
po nekaterih proizvodih in storitvah. 

2. Potrebna sredstva za ustanovitev delovne organizacije po 
350. členu zakona o združenem delu zagotavljajo eden ali več 
delovnih ljudi oziroma civilnih pravnih oseb, del sredstev pa 
lahko v skladu z zakonom zagotovijo kot soustanovitelji ali 
kot sovlagatelji tudi druge družbene pravne osebe (organiza- 
cije združenega dela, družbenopolitične skupnosti, samou- 
pravne interesne skupnosti in druge samoupravne organiza- 
cije ni skupnosti, itd.). 

3. Kot temeljno načelo je določeno, da postanejo sredstva, 
ki jih vlagajo delovni ljudje oziroma civilne pravne osebe za 
ustanovitev delovne organizacije, družbena sredstva oziroma 
so družbena lastnina in jih je mogoče uporabiti samo za 
namene, za katera so dana. 

4. Zakon temelji na ustavnem načelu, da ima delovni človek 
oziroma civilna pravna oseba, ki ustanovi delovno organiza- 
cijo in vloži vanjo sredstva, do te organizacije iz teh sredstev 
samo take pravice, kot jih imajo v skladu zakonom občani, od 
katerih organizacije združenega dela zbirajo sredstva za raz- 
širitev materialne osnove svojega dela. 

5. Za ustanavljanje delovnih organizacij, ki jih ustanavljajo 
delovni ljudje oziroma civilne pravne osebe, velja načelo, da 
se uporabljajo predpisi, ki veljajo za organizacije združenega 
dela, v kolikor ta zakon ne določa drugače. 
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6. Zakon v okvirih, ki jih določata ustavi in zakon o združe- 
nem delu, v največji možni meri poenostavlja postopek usta- 
navljanja in uveljavlja načelo prostega vstopa novih organiza- 
cij brez zakonsko določenega večplastnega preverjanja 
ustreznosti njihovega nastajanja s tem, da npr. določa, da 
ustanovitelj pripravi elaborat o družbeni in ekonomski opravi- 
čenosti ustanovitve delovne organizacije le v primeru, da del 
sredstev zagotavlja druga družbena pravna oseba, pred tem 
pa si mora pridobiti mnenje od strokovne organizacije speci- 
alizirane za presojo opravičenosti ustanovitve. 

Z uveljavitvijo predlaganega zakona oziroma njegovih reši- 
tev naj bi poleg ciljev, določenih v 37. členu ustave dosegli 
tudi: 

- da se sredstva delovnih ljudi preusmerijo iz potrošnih v 
produktivne namene; 
- da se omogoči ustanavljanje tehnološko zahtevnejših 

delovnih organizacij s proizvodnimi programi, v katerih bo 
prevladovalo znanje, kar naj bi prispevalo k hitrejšemu pre- 
strukturiranju gospodarstva ter k povečanju konkurečnosti 
(npr. boljša kvaliteta, nižja cena, kratki roki, itd.); 

-z možnostjo ustanavljanja novih delovnih organizacij tudi 
na področju storitvenih dejavnosti, naj bi v večji meri zadovo- 
ljevali potrebe občanov po servisnih in drugih, predvsem 
deficitarnih storitvah ter proizvodih. 

IV. POGLAVITNE REŠITVE 

- V zakonu je predvidena rešitev, ki omogoča ustanavljanje 
delovnih organizacij praviloma za vse dejavnosti, določene z 
odlokom o enotni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list SFRJ, št. 
34/76, 62/77, 72/80, 71/83, 68/84, 76/85 in 28/86) razen za tiste, 
za katere posebni zakoni kot ustanovitelje izločajo delovne 
ljudi in civilno pravne osebe. 

Zakon o združenem delu npr. v drugem odstavku 350. člena 
izrecno določa, da ni mogoče ustanavljati delovnih organiza- 
cij za promet blaga in storitev s tujino, za promet blaga na 
debelo, za posredovanje v prometu blaga in storitev, za kon- 
trolo blaga, za uskladiščenje blaga, za špecerijo.za proizvod- 
njo in promet orožja in vojaške opreme in za grafično dejav- 
nost. 

Prav tako posebni zakoni, ki urejajo posamezne dejavnosti 
posebnega družbenega pomena ne predvidevajo delovnih 
ljudi in civilnih pravnih oseb med ustanovitelji organizacij 
združenega dela s teh področij ali pa takšne možnosti v 
zakonu izrecno prepovedujejo. 
-Predvidena je rešitev, da ustanovitelj pripravi elaborat o 
družbeni in ekonomski opravičenosti ustanovitve delovne 
organizacije le v primeru, da del sredstev zagotavlja tudi 
druga družbena pravna oseba. V tem primeru pa si mora 
ustanovitelj preskrbeti mnenje o družbeni in ekonomski opra- 
vičenosti ustanovitve delovne organizacije od strokovne orga- 
nizacije specializirane za presojo družbeno-ekonomske opra- 
vičenosti in dokaze o zagotovljenosti temeljnih pogojev za 
proizvodnjo in opravljanje storitev, kot so energija, osnovne 
surovine, polizdelki in drugo. 
- Pomembno rešitev predstavlja tudi določilo 8. teze, ki 

ureja pravice iz vloženih sredstev in ki pravi, da imajo ustano- 
vitelji do organizacije, ki jo ustanovijo iz vloženih sredstev, 
samo pravice kot jih imajo v skladu z zakonom občani, od 
katerih organizacije združenega dela pridobivajo sredstva za 
razširitev materialne osnove svojega dela. Takšen obseg pra- 
vic je namreč opredeljen v četrtem odstavku 37. člena ustave 
SR Slovenije. Pravice iz naslova vloženih sredstev, ki jih 
določa ta zakon, se nanašajo samo na ustanovitelje iz 1. 
odstavka 4. teze, medtem ko pravice in obveznosti drugih 
družbenih pravnih oseb iz naslova združevanja oziroma vla- 
ganja sredstev urejajo drugi predpisi. 

Novosprejeti zvezni zakon o pridobivanju sredstev od obča- 
nov za razširitev materialne osnove organizacije združenega 
dela (Uradni list SFRJ, št. 24/86) v 9. členu določa, da ima 
občan pravico do povračila denarnih sredstev oziroma izpla- 
čila denarne protivrednosti drugih sredstev, če pa organiza- 
cija združenega dela ne prevzema obveznosti sklenitve delov- 
nega razmerja z občanom in njegovimi družinskimi člani, pa 
tudi pravico do nadomestila za sredstva v skladu z obvez- 
nostmi, ki jih je organizacija združenega dela prevzela s 
pogodbo. Nadomestilo za dana sredstva se lahko določa v 

obliki obresti, v spremenljivem ali fiksnem odstotku (10. člen), 
s pogodbo pa se kot oblika nadomestila za sredstva lahko v 
skladu z zakonom in samoupravnim splošnim aktom določijo 
za občane naslednje ugodnosti (11. člen): 

- dobava reprodukcijskega materiala ali proizvodov ozi- 
roma opravljanje storitev občanu, ki jih organizacija združe- 
nega dela opravlja, če jih občan uporablja za svoje gospodinj- 
stvo ali za opravljanje dejavnosti z osebnim delom z delovnimi 
sredstvi, ki so lastnina občanov; 

- prevzemanje proizvodov od občana ali uporaba storitev 
občana, ki samostojno opravlja dejavnost z osebnim delom z 
delovnimi sredstvi v lastnini občanov pod pogojem, da jih 
dobavlja oziroma opravlja v dogovorjeni kakovosti, rokih in 
po tržnih cenah ter pod drugimi pogoji, ki veljajo v rednem 
poslovanju; 

- pravica do uporabe objektov družbenega standarda 
organizacije združenega dela, strokovnega izpopolnjevanja in 
prekvalifikacije ter zadovoljevanja drugih potreb, ki jih v 
okviru svoje dejavnosti lahko zagotovi organizacija združe- 
nega dela, pod pogoji in v skladu z obveznostmi, ki so dolo- 
čeni v samoupravnem splošnem aktu organizacije združe- 
nega dela; 

- druge ugodnosti v skladu z zakonom in samoupravnim 
splošnim aktom. 

- S pogodbo se lahko določi, da se vračilo sredstev in 
nadomestilo za ta sredstva izvrši delno v denarju, delno pa v 
obliki drugih ugodnosti oziroma samo z ugodnostmi. Skupna 
vrednost sredstev in navedenih ugodnosti, pa ne sme biti 
večja od zneska danih sredstev, določenih s pogodbo in 
višine nadomestila v obliki obresti, ki bi jih občan dobil, če bi 
sredstva v obliki hranilne vloge vložil za več kot dve leti. 
Predvidena je tudi možnost, da se ustanovitelj pravicam iz 
naslova vloženih sredstev odpove v celoti ali deloma, kar se 
uredi s pogodbo oziroma samoupravnim sporazumom na 
podlagi akta o ustanovitvi. 

Temeljne pravne okvire za predlagane rešitve predstavljajo 
ustava SFRJ, ustava SRS, zakon o združenem delu, zakon o 
razširjeni reprodukciji in minulem delu ter zakon o pridobiva- 
nju sredstev od občanov za razširitev materialne osnove OZD. 
Predlagatelj poudarja, da ponujene rešitve izhajajo iz veljavne 
sistemske ureditve, ki omogoča, da občan pridobi pravico do 
dela z družbenimi sredstvi na osnovi lastne iniciative in pro- 
grama, pri čemer ga zavezuje tudi za to, da kot ustanovitelj 
zagotovi potrebna sredstva na način določen v 4. tezi zakona. 
Predlagatelj poudarja, da zakon odpira možnosti hitrejšega 
uveljavljanja inventivnosti in iniciativne posameznika, nudi 
dodatne možnosti zaposlovanja, omogoča nadaljnji razvoj 
kooperacije z zasebnim sektorjem drobnega gospodarstva in 
angažiranje prihrankov občanov v produktivne namene. 

Vlaganje sredstev občanov v produktivne namene bo pove- 
čalo možnosti za ustanavljanje novih delovnih organizacij, ker 
bodo ta sredstva obogatila razpoložljiva sredstva družbene 
akumulacije. Ob tem se predlagatelj zaveda, da sedanji zvezni 
zakon nima vgrajenih dovolj ekonomskih vzpodbud za vlaga- 
nje prihrankov občanov v te namene. Predlagatelj ocenjuje, 
da bo potrebno v zvezni zakon vgraditi spremembo, ki bo 
omogočala revalorizacijo vloženih sredstev, in s tem ohranja- 
nje njihove realne vrednosti v pogojih inflacije. Tako bi v 
zakonu o pridobivanju sredstev od občanov za razširitev 
materialne osnove OZD in o zakonu o ustanavljanju delovnih 
organizacij, ki jih ustanavljajo delovni ljudje in civilno pravne 
osebe, zagotovili še potrebno ekonomsko motivacijo. 

V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Predlagane zakonske rešitve ne terjajo finančnih sredstev 
za njihovo izvedbo iz proračunov družbenopolitičnih skupno- 
sti. Prav tako ne predstavljajo dodatnih materialnih obvezno- 
sti za organizacije združenega dela, samoupravne interesne 
skupnosti in druge samoupravne organizacije ter za občane. 

Predlagane rešitve ne terjajo izdaje izvršilnih predpisov in 
ne zahtevajo novih administrativnih in drugih opravil pri usta- 
navljanju in delovanju organizacij združenega dela. 

1 Vir: - dr. Tea Petrin: »Analiza vzrokov koncentracije organizacijskih enot v 
industriji in trgovini v Jugoslaviji v letih 1974-1978« izdala: EF Boris Kidrič 1.1981 

- dr. Tea Petrin, dr. Janez Prašnikar in Bojan Pečenko: »Strokovna podlaga za 
zakon o ustanavljanju majhnih delovnih organizacij v družbenem sektorju 
gospodarstva« RCEF 1985 
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TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA 

o ustanavljanju delovnih organizacij, ki jih ustanavljajo delovni 

ljudje in civilne pravne osebe 

1. teza 
Ta zakon določa pogoje in način ustanavljanja delovnih 

organizacij, ki jih ustanavljajo delovni ljudje oziroma civilne 
pravne osebe in opredeljuje dejavnosti, v katerih je mogoče 
ustanoviti delovno organizacijo. 

' 2. teza 
1. Delovni ljudje lahko ustanovijo delovno organizacijo 

zaradi uresničevanja pravice do dela ali zaradi zadovoljevanja 
potreb o proizvodih in storitvah te organizacije. 

2. Civilne pravne osebe lahko ustanovijo delovno organiza- 
cijo, da se z njeno ustanovitvijo omogoči uspešno uresničeva- 
nje s statutom določenih ciljev civilne pravne osebe ali zaradi 
zadovoljevanja potreb po proizvodih in storitvah. 

3. teza 
Za ustanavljanje delovnih organizacij, ki jih ustanavljajo 

delovni ljudje oziroma civilne pravne osebe, se uporabljajo 
predpisi, ki veljajo za organizacije združenega dela, kolikor ta 
zakon ne določa drugače. 

4.'teza 
1. Delovno organizacije lahko ustanovi eden ali več delovnih 
ljudi oziroma civilnih pravnih oseb (v nadaljnjem besedilu: 
ustanovitelj), če zagotovijo potrebna sredstva za ustanovitev 
in začetek dela delovne organizacije. 

2. Del sredstev za ustanovitev in začetek dela delovne 
organizacije lahko v skladu z zakonom zagotove tudi dru'De- 
nopolitične skupnosti, organizacije združenega dela, samou- 
pravne interesne skupnosti, druge samoupravne organizacije 
in skupnosti in druge družbene pravne osebe kot soustanovi- 
telji ali kot sovlagatelji. 

3. S sredstvi po tem zakonu so mišljena denarna sredstva, 
oprema in nadomestni deli, zemljišča, gozdovi, nasadi, inven- 
tar, poslovni prostori in materialne pravice (v nadaljnjem 
besedilu: sredstva). 

5. teza 
Delovni ljudje oziroma civilne pravne osebe lahko ustano- 

vijo delovno organizacijo za opravljanje dejavnosti določenih 
po enotni klasifil^ciji dejavnosti, kolikor poseben zakon ne 
določa drugače. 

6. teza 
Akt o ustanovitvi delovne organizacije, ki jo ustanavljajo 

delovni ljudje oziroma civilne pravne osebe, vsebuje poleg 
podatkov določenih z zakonom o združenem delu tudi 
podatke o vrsti in višini oziroma dinarski protivrednosti sred- 
stev posameznega ustanovitelja, način in roke vračanja teh 
sredstev in izplačevanje nadomestila ter način in vrsto delov- 
nega razmerja ustanoviteljev (delovnih ljudi). 

7. teza 
1. Elaborat o družbeni in ekonomski opravičenosti ustano- 

vitve delovne organizacije pripravi ustanovitelj le v primeru, 
če del sredstev za ustanovitev in začetek dela zagotavlja 
družbena pravna osebna in drugega odstavka 4. teze. 

2. V primeru iz prejšnjega odstavka si mora ustanovitelj 
preskrbeti mnenje o družbeni in ekonomski opravičenosti 
ustanovitve delovne organizacije od strokovne organizacije 
združenega dela, specializirane za presojo družbenoekonom- 
ske opravičenosti in dokaze o zagotavljenosti temeljnih pogo- 
jev za proizvodnjo in opravljanje storitev, kot so energija, 
osnovne surovine, polizdelki in drugo. 

8 teza 
1. Delovni ljudje oziroma civilne pravne osebe, ki ustanovijo 

delovno organizacijo in vložijo vanjo svoja sredstva, imajo 
lahko do te organizacije iz teh sredstev samo pravice kot jih 
imajo v skladu z zakonom občani, od katerih organizacije 
združenega dela pridobivajo sredstva za razširitev materialne 
osnove svojega dela. 

2. Pravicam iz prejšnjega odstavka se lahko ustanovitelj v 
celoti ali deloma odpove, kar se uredi s pogodbo oziroma 
samoupravnim sporazumom. 

9. teza 
Vložena sredstva za ustanovitev in začetek dela delovne 

organizacije se vračajo na način in v rokih določenih z aktom 
o ustanovitvi in jih ni mogoče vrniti pred potekom 3 let od 
dneva konstituiranja delovne organizacije. 

10. teza 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
SRS. 

INFORMACIJA 

Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k predlogu za izdajo zakona 

o ustanavljanju delovnih organizacij, ki jih ustanavljajo delovni ljudje 

in civilne pravne osebe s tezami 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi sklepa 
Zbora združenega dela in Zbora občin z dne 7. maja 1984 
in 23. maja 1984 upoštevajoč stališča Družbenopolitič- 
nega zbora z dne 12. aprila 1984. pripravil predlog za 
izdajo zakona o ustanavljanju delovnih organizacij, ki jih 
ustanavljajo delovni ljudje in civilne pravne osebe, s te- 
zami. 

Namen predloga za izdajo tega zakona je: 
- s sprejetjem predlaganih rešitev omogočiti delovnim 

ljudem in civilnim pravnim osebam ustanavljanje delovnih 
organizacij in s tem v praksi zagotoviti možnost uresniči- 
tve določbe republiške ustave in zakona o združenem 
delu. 

- ob družbeni usmeritvi prestrukturiranja gospodar- 
stva z ustanavljanjem delovnih organizacij - predvsem 

novih enot drobnega gospodarstva prispevati k' realizaciji 
zastavljenih ciljev. 

- z zakonsko ureditvijo uveljaviti v praksi družbeni inte- 
res za usmeritev dela akumulacije prebivalstva v produk- 
tivne namene tudi pri ustanavljanju novih organizacij. 

Pri pripravi predloga zakona se je Izvršni svet srečal s 
problemom pravnega režima sredstev, ki jih občani vla- 
gajo v organizacije združenega dela. Pravno je to področje 
urejeno v zveznem zakonu o razširjeni reprodukciji in 
minulem delu (Uradni list SFRJ, št. 21/82) in v zveznem 
zakonu o pridobivanju sredstev občanov za razširitev 
materialne osnove organizacije združenega dela (Uradni 
list SFRJ, št. 24/86). Tako prvi kot drugi zvezni zakon 
izhajata iz določil ustave SFRJ (28. člen) in zakona o 
združenem delu (91. člen). 
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Predlagatelj ocenjuje, da sedanja zvezna zakonodaja 
nima vgrajenih dovolj ekonomskih spodbud za vlaganje 
prihrankov občanov v produktivne namene, saj so pogoji 
vlaganja izenačeni z bančnimi pogoji (kar je v skladu s 
sedanjo ustavno ureditvijo), ob tem pa so sredstva še 
izpostavljena riziku poslovanja organizacije združenega 
dela. Zmanjšane možnosti eksternega finansiranja gospo- 
darstva poleg zmanjšanja možnosti in sposobnosti samo- 
financiranja gospodarstva, narekujejo potrebo po večjem 
angažiranju sredstev občanov v produktivne namene, tako 
pri vlaganju v razširitev in zboljšanje materialne osnove 
dela obstoječih organizacij, kot pri nastajanju novih. 

Zato Izvršni svet ocenjuje, da ob nespremenjenih določ- 
bah v zvezni zakonodaji ni možno pričakovati ustrezne 
ekonomske motivacije za vlaganja sredstev v organizacije 
združenega dela. V pogojih visoke inflacije in s tem 
hitrega razvrednotenja vloženih sredstev, bi morali zago- 
toviti poleg nadomestila tudi revalorizacijo vloženih sred- 
stev, s čimer bi povečali tudi interes občanov za financira- 
nje ustanavljanja novih malih organizacij združenega dela. 

Z namenom oceniti in usmeriti nadaljni razvoj na 
področju drobnega gospodarstva je dosedanja razprava 
izoblikovala vrsto odprtih vprašanj in tudi predlogov za 
nastajanje novih enot v drobnem gospodarstvu in izven 
njega. Na prvem mestu je bil izpostavljen problem zagoto- 
vitve potrebnih začetnih sredstev za ustanavljanje novih 
delovnih organizacij, nato nuđenje strokovne pomoči 
ustanoviteljem, saj primanjkuje strokovno usposobljenih 
kadrov in programov. 

Obstoječa sistemska zakonodaja, ki opredeljuje poslo- 
vanje organizacij združenega dela, nima vgrajenih določil, 
ki bi upoštevala specifičnosti majhnih delovnih organiza- 
cij. Zato bi bilo potrebno ob spramembi sistemske zakono- 
daje proučiti posebnosti, ki so značilne za majhne organi- 
zacije združenega dela in jih ustrezno upoštevati pri 
dograditvi posameznih zakonov. Spremembe zakona o 
združenem delu bi morale omogočati, da se poenostavi 
normativno urejanje zaposlovanja ter zmanjša število 
internih samoupravnih aktov in organov. Pomembno pa bi 
bilo doseči tudi poenostavitev evidence družbenih sred- 
stev, ki jo določa zakon o celotnem prihodku in dohodku 
(Uradni list SFRJ, št. 72/86). Kompleksna obravnava te 
problematike in vnašanje sprememb v sistemsko zakono- 
dajo bo pripomogla, da bo tudi ustanavljanje novih organi- 
zacij združenega dela drobnega gospodarstva pridobilo 
na pomenu. Poleg tega kaže tudi proučiti možnost davč- 
nih olajšav novoustanovljenim organizacijam združenega 
dela in s tem olajšati začetek poslovanja. 

Pripravljeni predlog za izdajo zakona o ustanavljanju 
delovnih organizacijski ji ustanavljajo delovni ljudje in 
civilne pravne osebe predstavlja pravno dopolnitev glede 
ustanoviteljev. Nadaljne aktivnosti za spremembo zako- 
nov, ki opredeljujejo pravice vlagatelja, naj bi pripomogle 
še k večji ekonomski motivaciji in večjemu obsegu združe- 
vanja sredstev občanov v produktivne namene. Z drugimi 
sistemskimi spremembami bi zboljšali pogoje poslovanja 
malih organizacij združenega dela in s tem njihovo konku- 
renčno sposobnost na domačih in tujih trgih, za kar si bo 
prizadeval tudi Izvršni svet. 

INFORMACIJA 

Komisije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu 

Skupščine SR Slovenije o spremembah in dopolnitvah zakona 

o združenem delu z vidika povezovanja osebnega dela z 

družbenim 
V sedanji fazi priprav na spremembe in dopolnitve 

zakona o združenem delu se na področju povezovanja 
osebnega dela z družbenim predvidevajo naslednje spre- 
membe: 

1. Možnost oblikovanja delovnih skupnosti v smislu 100. 
do 103. člena ZZD se razširja na vse intelektualne dejavno- 
sti, razen če ni z zakonom neka dejavnost izjemoma nedo- 
voljena. Na ta način obstoja precejšnja možnost angažira- 
nja strokovnjakov iz različnih področij in oblikovanja 
ustreznih delovnih skupnosti (101. in 103. člen) 

2. V dosedanjem sistemu smo z zadružništvom reševali 
pretežno le kmetijske in obrtne zadruge. Občani bi v 
bodoče lahko ustanavljali zadruge za opravljanje kmetij- 
ske dejavnosti, dejavnosti predelave kmetijskih proizvo- 
dov, ribištva, proizvodne in storitvene obrtne dejavnosti, 
dejavnosti cestnega, rečnega, jezerskega in pomorskega 
prometa, dejavnosti prometa blaga in storitev, gostinske 
in turistične dejavnosti, dejavnosti za zadovoljevanje sta- 
novanjskih potreb, hranilno-kreditnih poslov in dejavnosti 
nuđenja intelektualnih storitev, kakor tudi vseh drugih 
dejavnosti, mrazen tistih, za katere bi bilo z republiškim 
zakonom določeno, da se za njihovo opravljanje ne more 
ustanoviti zadruga. (274. a do 274. b člen) 

3. Pogodbene organizacije združenega dela se pretežno 
niso razvijale zaradi nezadovoljivih rešitev v sistemu reva- 
lorizacije vloženih sredstev. Sprememba ZZD predvideva 
obvezno revalorizacijo vloženih sredstev, kar bi bilo stimu- 
lativno za nadaljnje razvijanje pogodbenih organizacij 
združenega dela (člen 312). 

4. Niso redki primeri, ko za organizacije združenega 
dela gospodarsko ni zanimivo ohranjanje določenih obra- 
tov, poslovalnic in podobno. Zato spremembe predvide- 
vajo oblikovanje začasnih pogodbenih delovnih enot, kjer 
bi bile take enote dane občanom, ki bi v zvezi s tem lahko 

tudi sklenili posebno pogodbo ali pa delovno razmerje za 
določen čas. (337. a člen) 

5. Dopolnjena je določba 350. člena ZZD, ki ureja usta- 
navljanje organizacij združenega dela po občanih. 
Delovno organizacijo lahko ustanovijo delovni ljudje 
zaradi uresničevanja pravice do dela ali zaradi zadovolje- 
vanja določenih potreb s proizvodi ali storitvami. Take 
delovne organizacije lahko ustanavljajo občani ali civilno 
pravne osebe s tem, da vložijo lastna sredstva. Za tako 
organizacijo občani lahko pridobijo tudi srodstva z banč- 
nimi krediti ali krediti drugih finančnih organizacij, pa tudi 
s sredstvi skupnosti za zaposlovanje ali drugih družbeno- 
pravnih oseb. Bančne finančne organizacije in druge 
družbeno pravne osebe bi vlagale družbena sredstva na 
temelju elaborata o družbenoekonomski upravičenosti 
ustanavljanja take delovne organizacije in seveda na 
temelju interesov organizacij združenega dela, ki bi z 
novimi organizacijami sklenile kooperacijska ali spora- 
zumska razmerja o poslovnem sodelovanju. Občani, ki 
vlagajo sredstva imajo pravico do vrnitve sredstev, prido- 
bijo pa tudi možnost zaposlitve in druge pravice na pod- 
lagi že veljavnega zveznega zakona. 

Ker gre v navedenih primerih praviloma za razvoj drob- 
nega gospodarstva se glede organiziranosti in drugega 
uveljavljajo naslednja pravila: 

- lahko se organizira opravljanje ene aH več dejavnosti v 
proizvodnji enega ali več proizvodov oziroma opravljanje 
ene ali več storitev iste ali podobne vrste; 

- družbenoekonomski in drugi samoupravni odnosi se 
lahko uredijo le z enim samoupravnim splošnim aktom; 

- ne voli se delavski svet, če ima organizacija manj 
delavcev, kot je to opredeljeno z družbenim dogovorom; 
- vodenje knjigovodstva in evidence se poenostavi. 

(350. člen). 
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ZVEZA SINDIKATOV JUGOSLAVIJE - SVETZSJ 

Koordinacijski odbor za spremljanje izvajanja družbenega dogovora o dohodku v SFRJ 

PREDLOG 

za sklenitev družbenega dogovora o spremembah 

in dopolnitvah družbenega dogovora o skupnih 

osnovah in merilih za samoupravno urejanje 

odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v 

Socialistični federativni republiki Jugoslaviji 

(ESA-190) 

PODPISNIKOM DRUŽBENEGA 
DOGOVORA O DOHODKU, 
ČLANOM IN NAMESTNIKOM 
KOORDINACIJSKEGA 
ODBORA, PREDSEDNIKOM 
KOORDINACIJSKIH ODBOROV 

Na seji koordinacijskega od- 
bora za spremljanje izvajanja 
družbenega dogovora o do- 
hodku v SFRJ, ki je bila 28. 
januarja 1987. leta je bil spre- 
jet PREDLOG DRUŽBENEGA 
DOGOVORA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH DRUŽBE- 
NEGA DOGOVORA O SKUP- 
NIH OSNOVAH IN MERILIH ZA 

SAMOUPRAVNO UREJANJE 
ODNOSOV PRI PRIDOBIVA- 
NJU IN DELITVI DOHODKA V 
SOCIALISTIČNI FEDERATIVNI 
REPUBLIKI JUGOSLAVIJI. To 
bjsedilo predloga vam pošilja- 
mo z namenom, da o njem raz- 
pravlja določeno število orga- 
nizacij združenega dela in pri- 
stojnih organov. Razprava mo- 
ra biti končana v 30 dneh (do 
konca februarja), da bi se us- 
klajevanje družbenega dogo- 
vora o dohodku v SFRJ in 
družbenih dogovorov v repu- 

blikah in pokrajinah izvedlo 
najkasneje do 31. marca 1987. 
leta. Samoupravni sporazum 
in samoupravna splošna akta v 
organizacijah združenega dela 
je potrebno uskladiti do 30. ju- 
nija 1987. leta v skladu z ro- 
kom, ki je določen v zakonu o 
celotnem prihodku in dohod- 
ku. Upoštevajoč omenjeni rok 
in proceduro sprejemanja 
družbenih dogovorov in samo- 
upravnih sporazumov, vas pro- 
simo, da predlog sprememb in 
dopolnitev obravnavate in 

sprejmete po hitrem po- 
stopku. 

Hkrati vas prosimo, da poo- 
blastite vašega člana koordi- 
nacijskega odbora, da 
usklajuje stališča pri 
izdelavi končnega besedila 
sprememb in dopolnitev druž- 
benega dogovora o dohodku. 
Operativni program aktivnosti 
z določenimi roki za predloži- 
tev vaših stališč in predlogov, 
prav tako pa tudi rokov in po- 
stopkov za izdelavo končnega 
besedila, vam bomo poslali na- 
kandno. 

I. Ustavna podlaga za sklenitev družbenega 
dogovora 

Ustavna podlaga za sprejetje družbenega dogovora in nje- 
govih sprememb in dopolnitev je v 124. členu ustave Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije in v 579. členu 
zakona o združenem delu. 

Z družbenim dogovorom o spremembah in dopolnitvah 
družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za samo- 
upravno urejanje odnosov pri pridobivanju in merilih za 
samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi 
dohodka v SFRJ se zagotavlja in usklajuje samoupravno ure- 
janje družbenoekonomskih odnosov na področju pridobiva- 
nja in razporejanja dohodka ter delitve sredstev za osebne 
dohodke in za skupno porabo delavcev. 

Po ustavi in zakonu o združenem delu ter določbah družbe- 
nega dogovora sprejmejo spremembe in dopolnitve, ki so 
določene v predlogu družbenega dogovora o spremembah in 
dopolnitvah družbenega dogovora, podpisniki družbenega 
dogovora: SkupščinaSFRJ, Skupščina SR Bosne in Hercego- 
vine, Skupščina SR Črne gore, Sabor SR Hrvaške, Sobranje 
SR Makedonije, Skupščina SAP Kosova Skupščina SAP Voj- 
vodine, Svet Zveze sindikatov Jugoslavije, Svet Zveze sindika- 
tov Bosne in Hercegovine, Svet Zveze sindikatov Črne gore, 
Svet Zveze sindikatov Hrvaške, Svet Zveze sindikatov Make- 
donije, Svet Zveze sindikatov Slovenije, Svet Zveze sindikatov 
Srbije, Svet Zveze sindikatov Kosova, Svet Zveze sindikatov 
Vojvodine, Gospodarska zbornica Jugoslavije, Gospodarska 
zbornica Bosne in Hercegovine, Gospodarska zbornica Črne 
gore, Gospodarska zbornica Hrvaške, Gospodarska zbornica 
Makedonije, Gospodarska zbornica Slovenije, Gospodarska 
zbornica Srbije, Gospodarska zbornica Kosova, Gospodarska 
zbornica Vojvodine. 

II. Ocene stanja na področju, ki naj se uredi 
s spremembami in dopolnitvami družbenega 
dogovora in cilji, ki se želijo doseči 

Dolgoročni program ekonomske stabilizacije je opozoril, da 
je eden od temeljnih vzrokov motenih odnosov v družbeni 
reprodukciji in slabe učinkovitosti pri izkoriščanju razpoložlji- 
vih materialnih in ljudskih zmogljivosti v tem, da resnični 
odnosi pri odločanju o razširjeni reprodukciji ne zagotavljajo, 
da bi delavci v TOZD-ih v povezavi z drugimi delavci, delov- 
nimi organizacijami in širšimi področji proizvodnega in 
poslovnega združevanja odločali o pogojih, sredstvih in rezul- 
tatih svojega dela in o družbeni reprodukciji v celoti. 

Z družbenim dogovorom o dohodku v SFRJ so določene 
skupne osnove in merila, s katerimi se urejajo odnosi pri 
pridobivanju dohodka in razporejanju dohodka in čistega 
dohodka ter delitvi sredstev za osebne dohodke. Te skupne 
osnove in merila so razčlenjeni v družbenih dogovorih v 
republikah in pokrajinah in v samoupravnih sporazumih ter 
samoupravnih splošnih aktih v organizacijah združenega 
dela. Izhajajoč iz dolgoročnega programa ekonomske stabili- 
zacije, so v družbenem dogovoru dosledno razčlenjene 
skupne osnove in merila za pridobivanje dohodka, ki imajo 
namen, da se ustvarijo kar se da enakopravni pogoji gospo- 
darjenja in pridobivanja dohodka na enotnem jugoslovan- 
skem območju. 

Pri načrtovanju in razporejanju dohodka in čistega 
dohodka je dosledno razčlenjena uporaba in funkcija global- 
nih sorazmerij in izhodiščnih velikosti. S kazalci dohodka na 
delavca in s sredstvi ter kriteriji bruto osebnega dohodka na 
delavca in akumulacije glede na povprečno uporabljena sred- 
stva se zagotavlja medsebojna odvisnost pri gibanju bruto 
osebnega dohodka na delavca in akumulacije v okvirih 
ustvarjenega dohodka in čistega dohodka. 

Trinajsti kongres ZKJ, predvsem pa stališča CK ZKJ o idejno 
političnih vprašanjih uresničevanja ustavnega položaja delav- 
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cev pri razporejanju in upravljanju z dohodkom in sredstvi 
družbene reprodukcije, poudarjajo, da je izredno pomembno, 
da se najdejo ustrezne rešitve v sistemu pridobivanja delitve 
dohodka in osebnih dohodkov, ki bodo delavce materialno 
spodbujale, da bodo s sredstvi družbene reprodukcije gospo- 
darili tako, da jih bodo s svojim delom in tudi z združevanjem 
dela in sredstev na podlagi ekonomskih vseobsegajočih pro- 
gramov optimalno povečevali na celotnem jugoslovanskem 
prostoru. V tem smislu mora delavec v združenem delu prido- 
bivati svoj osebni dohodek, kot je to predvideno z ustavo, v 
skladu z rezultati svojega dela in v skladu s svojim osebnim 
prispevkom, s katerim je s svojim živim in minulim delom 
sodeloval pri povečanju dohodka temeljne organizacije. 
Zaradi tega je nujno, kot je to navedeno v stališčih 24. seje CK 
ZKJ, izvesti spremembe v obstoječih instrumentih delitve in 
njihovem izvajanju, da bi se zagotovilo, da se osebni dohodek 
delavca, ki predstavlja enotno celoto in predstavlja del 
dohodka temeljne organizacije združenega dela - pridobival 
na dveh osnovah. 

Do sedaj so bile v skladu s temi zahtevami izvedene 
ustrezne spremembe tudi v zakonu o celotnem prihodku in 
dohodku, v zakonu o sanaciji in prenehanju organizacij zdru- 
ženega dela in v zakonu o službi družbenega knjigovodstva. 

V predlogu družbenega dogovora o spremembah in dopol- 
nitvah družbenega dogovora o dohodku v SFRJ se najpo- 
membnejše spremembe in dopolnitve opravljajo zaradi 
nadaljnje razčlenitve določenih osnov in meril in z namenom 
ustvarjanja pogojev za dosledno uveljavljanje stališč 24. seje 
CK ZKJ ter ustreznih določb zakona o celotnem prihodku in 
dohodku pri pridobivanju osebnega dohodka na podlagi 
živega dela in na podlagi upravljanja in gospodarjenja z 
družbenimi sredstvi. Z namenom razčlenitve osnov in meril in 
načinov določanja osebnega dohodka na podlagi živega dela 
in na podlagi upravljanja in gospodarjenja z družbenimi sred- 
stvi se v spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora 
predlaga uvajanje novega poglavja o »začasnem in končnem 
določanju bruto osebnega dohodka«. 

V delu družbenega dogovora »splošne določbe« se najpo- 
membnejše spremembe in dopolnitve nanašajoo na definicijo 
akumulacije in bruto osebnega dohodka. 

V delu, ki govori o načrtovanju odnosov pri razporejanju 
dohodka, je pomembna novost uvajanje kategorije najnižjega 
osebnega dohodka in minimalne akumulacije. Najnižji osebni 
dohodek se bo določal tako, da se bo izhajalo iz skupno 
določene metodologije, minimalna akumulacija pa se bo 
določila v republikah in pokrajinah. 

Za poglavjem o delitvi sredstev za osebne dohodke pride 
novo poglavje: uporaba sredstev skupne porabe in izdatki v 
breme drugih stroškov poslovanja. 

Ta vprašanja (razen regresa za letni dopust) do sedaj niso 
bila predmet družbenega dogovora o dohodku v SFRJ, zato 
predstavljajo njegovo dopolnitev. 

Veliko število sprememb in dopolnitev dogovora pojasnjuje 

določene člene, medtem ko so nekatere spremembe tudi 
redakcijskega značaja. 
III. Osnovna načela, po katerih morajo biti 
urejeni odnosi, na katere se nanašajo 
spremembe 

Predlagane spremembe in dopolnitve naj bi zagotovile 
pogoje za kar se da dosledno uporabo načela delitve po delu 
in rezultatih dela ob upoštevanju načel vzajemnosti in solidar- 
nosti v skladu z ustavo. S pridobivanjem osebnega dohodka 
na podlagi živega dela in na podlagi upravljanja in gospodar- 
jenja z družbenimi sredstvi je potrebno zagotoviti ekonomsko 
funkcijo osebnega dohodka in njegovo vlogo kot motivacij- 
skega dejavnika za doseganje boljših individualnih in celotnih 
rezultatov dela pri uporabi in upravljanju z družbenimi sred- 
stvi in pri odločanju o celotnem procesu družbene reproduk- 
cije. 
IV. Obrazložitev predloga, da se družbeni 
dogovor o spremembah in dopolnitvah 
družbenega dogovora o skupnih osnovah in 
merilih za samoupravno urejanje odnosov pri 
pridobivanju in delitvih dohodka v SFRJ 
sprejme po hitrem postopku 

Izhajajoč iz določb 297. člena poslovnika Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ, po katerem se družbeni dogovori spreje- 
majo v skladu s postopkom za izdajo zakona, se predlaga, da 
se družbeni dogovor o spremembah in dopolnitvah družbe- 
nega dogovora sprejme po hitrem postopku. 

Spremembe in dopolnitve družbenega dogovora se izvajajo 
predvsem zato, da bi se ustvarili pogoji za uporabo določb 
zakona o celotnem prihodku in dohodku, ki se nanašajo na 
»določanje in razporejanje dohodka in čistega dohodka 
osnovne organizacije«. Določbe 78. do 95. člena zakona o 
celotnem prihodku in dohodku se bodo uporabljale od 30. 
junija 1987. leta. V tem obdobju je nujno potrebno z nadaljnjo 
razčlenitvijo in dopolnitvijo družbenega dogovora o dohodku 
v SFRJ, družbenih dogovorov v republikah in pokrajinah, 
samoupravnih sporazumov in samoupravnih splošnih aktov 
organizacij združenega dela ustvariti pogoje za uporabo 
zakona o celotnem prihodku in dohodku v celoti. Da ne bi 
zaradi nepravočasne uporabe zakona prišlo do večjih motenj 
v gospodarstvu, je potrebno družbeni dogovor o spremembah 
in dopolnitvah družbenega dogovora sprejeti v skladu z 239. 
členom omenjenega poslovnika po hitrem postopku. Po ope- 
rativnem programu za njegovo sprejetje je potrebno v roku 30 
dni (do konca februarja) opraviti razpravo o predlogu družbe- 
nega dogovora, da bi se dogovor lahko uskladil in sprejel do 
31. marca 1987. leta. Od aprila do konca junija je potrebno 
uskladiti samoupravne sporazume in samoupravne splošne 
akte v organizacijah združenega dela. 

KOORDINACIJSKI ODBOR ZA SPREMLJANJE IZVAJANJA DRUŽBENEGA DOGOVORA O 
DOHODKU V SFRJ 

PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA 

o spremembah in dopolnitvah družbenega 

dogovora o skupnih osnovah in merilih za 

samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in 

delitvi dohodka v Socialistični federativni republiki 

Jugoslaviji 

Na podlagi 124. člena ustave Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije in v zvezi s 579. členom zakona o združenem 
delu sklenejo Skupščina SFRJ, Skupščina SR Bosna in Herce- 
govine, Skupščina SR Črne gore, Sabor SR Hrvaške, Sobranje 

SR Makedonije, Skupščina SR Slovenije, Skupščina SR 
Srbije, Skupščina SAP Kosova, Skupščina SAP Vojvodine, 
Svet Zveze sindikatov Jugoslavije, Svet Zveze sindikatov 
Bosne in Hercegovine, Svet Zveze sindikatov Hrvaške, Svet 
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Zveze sindikatov Makedonije, Svet Zveze sindikatov Slove- 
nije, Svet Zveze sindikatov Srbije, Svet Zveze sindikatov 
Kosova, Svet Zveze sindikatov Vojvodine, Gospodarska zbor- 
nica Jugoslavije, Gospodarska zbornica Bosne in Hercego- 
vine, Gospodarska zbornica Črne gore, Gospodarska zbor- 
nica Hrvaške, Gospodarska zbornica Makedonije, Gospodar- 
ska zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Srbije, Gospo- 
darska zbornica Kosova, Gospodarska zbornica Vojvodine (v 
nadaljnjem besedilu: udeleženci dogovora) 

DRUŽBENI DOGOVOR 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
DRUŽBENEGA DOGOVORA O SKUPNIH 
OSNOVAH IN MERILIH ZA 
SAMOUPRAVNO UREJANJE ODNOSOV 
PRI PRIDOBIVANJU IN DELITVI 
DOHODKA V SOCIALISTIČNI 
FEDERATIVNI REPUBLIKI 
JUGOSLAVIJE 

1. člen 
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi: 
Skupščina SFRJ, Svet Zveze sindikatov Jugoslavije, Gospo- 

darska zbornica Jugoslavije se kot jdeleženci dogovora zave- 
zujejo, da bodo sprožili dejavnosti, da se skupne osnove in 
merila, določeni s tem dogovorom, primerno razčlenijo in 
uporabljajo, in to v: 

- družbenih dogovorih o skupnih osnovah in merilih za 
določanje osebnih dohodkov in drugih dohodkov in nadome- 
stil funkcionarjev v organih dužbenopolitičnih skupnosti in v 
družbenopolitičnih organizacijah v federaciji, 

- družbenih dogovorih o skupnih osnovah in merilih za 
samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in razporeja- 
nju dohodka in sredstev za osebne dohodke in skupno 
porabo delavcev v delovnih skupnostih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti v federaciji. 

2. člen 
4. člen se spremeni in se glasi: 
Udeleženci deogovora soglašajo, da v smislu tega dogo- 

vora: 
- bruto osebni dohodek predstavlja del bruto osebnih 

dohodkov delavcev na podlagi živega dela in nadomestila 
osebnih dohodkov na tej podlagi in del bruto osebnih dohod- 
kov delavcev na podlagi upravljanja in gospodarjenja z druž- 
benimi sredstvi in nadomesatila osebnih dohodkov na tej 
podlagi. 

Iz bruto osebnih dohodkov delavcev iz prvega odstavka 
tega člena se zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje skupnih 
potreb na področju osnovnega izobaževanja, osnovnega 
zdravstvenega varstva, socialnega varstva ter za invalidsko in 
pokojninsko zavarovanje v skladu z zakonom, prav tako pa 
tudi za skupno porabo razen sredstev skupne porabe, ki se 
uporabljajo za investicijska vlaganja v objekte in opremo 
skupne porabe, s katerimi se zadovoljujejo potrebe stanova- 
nja, prehrane, odmora, rekreacije, kulture in podobno. 

- pod akumulacijo so mišljena sredstva za izboljšanje in 
razširjanje materialne osnove dela.in za ustvarjanje in obnav- 
ljanje rezerv. 

3. člen 
V 2. odstavku 6. člena se besede: »v vsaki dejavnosti« 

nadomestijo z besedama: »v dejavnostih«. 

4. člen 
V 15. členu se besedi: »zavzemati se« nadomestijo z 

besedo: »zagotoviti«. 

5. člen 
V 16. členu se na koncu 4. odstavka črta pika in dodajo 

besede: »in v primerih, ko je sedež posameznih temeljnih 

organizacij v okviru delovne in sestavljene organizacije zdru- 
ženega dela na območju več republik oziroma avtonomnih 
pokrajin.« 

6. člen 
V 17. členu ue za tretjim odstavkom doda nov 4. odstavek, ki 

se glasi: 
»Pri načrtovanju dohodka v znesku, s katerim se zagotavlja 

minimalna stopnja akumulacije in najnižji osebni dohodki 
delavcev, prav tako pa tudi ustrezen znesek obveznosti iz 
dohodka, se določi program ukrepov za doseganje boljših 
rezultatov gospodarjenja in upravljanja z dužbenimi sredstvi.« 

7. člen 
V 1. odstavku 18. člena se za besedami: »povprečje dejav- 

nosti v republiki oziroma avtonomni pokrajini« in za bese- 
dami: »povprečje gospodarstva republike oziroma avto- 
nomne pokrajine« dodajo besedi: »ali Jugoslavije«. 

Drugi odstavek se črta. 

8. člen 
V 2. odstavku 19. člena se spremeni prva alinea, ki se sedaj 

glasi: 
»-da se celotne obveznosti za zadovoljevanje skupnih in 

splošnih družbenih potreb, ki se poravnavajo iz dohodka 
temeljne organizacije združenega dela in druge samoupravne 
organizacije in skupnosti, usklajujejo z ustvarjenim dohod- 
kom po periodičnem obračunu oziroma mesečnem (če je tako 
določeno s samoupravnim splošnim aktom) in po zaključnem 
računu ob koncu leta«. 

9. člen 
V prvem odstavku 21. člena se besede: »1985. leta s poseb- 

nim« nadomesijo z besedama: »1987. leta«. 
V tretjem odstavku se beseda: »povečan« nadomesti z 

besedo: »korigiran«. 

10. člen 
V 22. členu se beseda: »določenih« nadomesti z besedo: 

»načrtovanih«. 

11. člen 
Tretji odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Organizacije združenega dela, ki ustvarjajo manjši doho- 

dek v primerjavi z vloženim delom in uporabljenimi sredstvi 
pri ustvarjanju nižje akumulacije glede na poprečno uporab- 
ljena sredstva od povprečja gospodarstva republike oziroma 
avtonomne pokrajine ali Jugoslavije, morajo imeti tudi bruto 
osebni dohodek na delavca nižji od povprečja gospodarstva 
republike oziroma avtonomne pokrajine ali Jugoslavije«. 

12. člen 
Drugi in tretji odstavek 26. člena se spremenita tako, da se 

glasita: 
»Bruto osebni dohodek na delavca v temeljni organizaciji 

združenega dela ter drugi samoupravni organizaciji in skup- 
nosti se primerja z izhodiščno velikostjo bruto osebnega 
dohodka na delavca v gospodarstvu republike oziroma avto- 
nomne pokrajine ali Jugoslavije, ki se lahko korigira z razmer- 
jem (indeksom) celotne zahtevnosti dela (zahtevnost, odgo- 
vornost in delovni pogoji) v podskupini in celotne zahtevnosti 
dela v gospodarstvu republike oziroma avtonomne pokrajine 
ali Jugoslavije. 

Določeni bruto osebnih dohodek na delavca v republiki 
oziroma avtonomni pokrajini ali Jugoslaviji se korigira za 
koeficient težjih delovnih pogojev, ki se določa kot razmerje 
koeficienta zahtevnosti delovnih pogojev v organizaciji zdru- 
ženega dela ter drugi samoupravni organizaciji in skupnosti 
oziroma dejavnosti, v primerjavi s koeficientom zahtevnosti 
delovnih pogojev v republiki oziroma avtonomni pokrajini ali 
Jugoslaviji. 

Pri določanju povprečnega bruto osebnega dohodka na 
delavca, korigiranega z razmerjem celotne zahtevnosti dela v 
smislu drugega odstavka tega člena, je nujno potrebno upo- 
števati ustvarjene rezultate dela in poslovanja. 
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13. člen 14. člen 
Za 26. členom se doda nova 4. točka in členi, ki se glasijo: 
»4. Začasno in končno določanje bruto osebnega do- 

hodka«. 

26. a člen 
Delavci v organizacijah združenega dela določajo bruto 

osebne dohodke na podlagi: 
- živega dela delavca, 
- upravljanja in gospodarjenja z družbenimi sredstvi. 

26. b člen 
Udeleženci dogovora se bodo zavzemali, da se akontacije 

sredstev za osebne dohodke* delavcev na podlagi živega dela 
določajo na podlagi načrtovanih in ustvarjenih rezultatov 
OZD, izhajajoč iz zneska ustvarjenega osebnega dohodka v 
prejšnjem obračunskem obdobju v skladu z merili iz družbe- 
nih dogovorov in samoupravnih splošnih aktov, ki se korigira 
za odstotek načrtovanih opravljenih nalog OZD-a. 

Tako določen znesek je lahko večji od zneska ustvarjenega 
osebnega dohodka v prejšnjem obračunskem obdobju samo 
v primeru, če je z načrtom predvideno in ustvarjeno poveča- 
nje delovnih in poslovnih rezultatov OZD-a. 

26. c člen 
Udeleženci dogovora se bodo zavzemali, da se osebni 

dohodki na podlagi živega dela določajo in izplačujejo v obliki 
mesečnih akontacij med obračunskim obdobjem glede na 
planski akt in ustvarjene rezultate organizacije združenega 
dela, v skladu s kriteriji tega dogovora in družbenih dogovo- 
rov republik in avtonomnih pokrajin in določenih kriterijev in 
meril iz samoupravnih sporazumov in samoupravnih splošnih 
aktov. Pri določanju kriterijev in meril za osebne dohodke na 
podlagi živega dela v organizacijah združenega dela se bo 
med obračunskim obdobjem izhajalo iz skupnih izhodišč in 
meril za zahtevnost, odgovornost in delovne pogoje (celotna 
zahtevnost), delovne dobe in skupnih kriterijev in meril za 
rezultate dela v skladu z družbenimi dogovori republik in 
pokrajin. 

Z izplačilom osebnih dohodkov morajo v skladu s 1. odstav- 
kom tega člena delavci v organizacijah, združenega dela 
poravnati določene zneske obveznosti iz dohodka in zagoto- 
viti ustrezna sredstva za akumulacijo, ki izhajajo iz kriterijev in 
meril za razporejanje dohodka in čistega dohodka v samou- 
pravnem splošnem aktu. 

26.d člen 
Pri sestavljanju periodičnega obračuna oziroma zaključ- 

nega računa se ugotavljajo rezultati, ki jih je ustvarila organi- 
zacija združenega dela v določenem obračunskem obdobju 
(letno, trimesečno ali krajše obračunsko obdobje, če je tako 
določeno v samoupravnem splošnem aktu). 

Z osnovami in merili za razporejanje dohodka in čistega 
dohodka se v skladu z družbenimi dogovori in samoupravnimi 
sporazumi določi ustrezen znesek bruto osebnega dohodka 
na delavca. Če je OZD ustvarila bruto osebni dohodek v 
znesku, ki je večji od zneska bruto osebnega dohodka na 
podlagi živega dela, predstavlja ta pozitivna razlika del bruto 
osebnega dohodka na podlagi upravljanja in gospodarjenja z 
družbenimi sredstvi. Pri določanju dela osebnih dohodkov na 
podlagi rezultatov upravljanja in gospodarjenja z družbenimi 
sredstvi (minulo delo) se bodo v celotni masi sredstev za 
osebne dohodke udeleženci družbenega dogovora zavzemali 
za to: da se del osebnega dohodka na podlagi minulega dela 
določa v vsaki organizaciji, ki razporeja del čistega dohodka 
za akumulacijo; da je tudi ta del osebnega dohodka odvisen 
od rezultatov poslovanja organizacije združenega dela; da je 
pri doseganju normalnih rezultatov ta del osebnega odhodka 
večji v tisti dejavnosti, kjer je večja opremljenost dela in 
sredstev in obratno. 

Ta del bruto osebnega dohodka se razporeja po istih osno- 
vah in merilih kot del bruto osebnega dohodka na podlagi 
živega dela, ki predstavlja sestavne dele enotno določenega 
in razporejenega bruto osebnega dohodka. 

V IV. poglavju se besede: »in za skupno porabo« črtajo. 

15. člen 
28. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Udeleženci dogovora se bodo zavzemali, da se udeležba 

delavcev pri delitvi sredstev za osebne dohodke določa na 
podlagi količine in kakovosti dela (živo delo) in rezultatov 
upravljanja ter gospodarjenja z družbenimi sredstvi. 

Pri določanju prispevka na teh podlagah se upošteva 
celotna zahtevnost dela (zahtevnost dela, odgovornost pri 
delu, delovni pogoji), delovni rezultat in celotno trajanje dela 
z družbenimi sredstvi. 

Zahtevnost dela je odvisna od vrste in pomena dela, zahtev- 
nosti predmeta in delovnih sredstev, organizacije in tehnolo- 
gije dela, potrebnega znanja in delovnih izkušenj. 

Odgovornost pri delu je odvisna od vrednosti sredstev in 
predmetov dela odgovornosti za normalno odvijanje delov- 
nega procesa in za varnost pri delu in od pravočasnosti 
izvrševanja delovnih nalog. 

Delovni pogoji so odvisni od mikroklimatskih in tehnično- 
tehnoloških pogojev dela in njihovega vpliva na zdravje de- 
lavcev. 

Ustvarjeni rezultati dela so odvisni od kvalitete proizvodov 
ali storitev, rokov v katerih so dela opravljena, ustvarjene 
produktivnosti dela in doseženih prihrankov pri stroških. 

16. člen 
Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi: 
»Udeleženci dogovora soglašajo, da se v temeljnih organi- 

zacijah združenega dela določajo rezultati, ki so odvisni od 
vrste in pomena dela, pogojev, pod katerimi se dela opravlja, 
upoštevajoč, naslednje: 

- pri delih in nalogah, kjer se rezultati dela lahko izražajo s 
fizičnimi kazalci (kvantiteto, kvaliteto in ekonomičnostjo) ali 
vrednostno, se določa delovni učinek na podlagi normativov 
dela in standardov; 

- pri strokovnih in kreativnih delih in nalogah se delovni 
prispevek delavca določa predvsem posredno in sicer z 
ustvarjanjem delovnega programa, ustvarjene ravni dohodka, 
zmanjševanja stroškov proizvodnje in ostalih stroškov in ures- 
ničevanja drugih načrtovanih ciljev in to po vnaprej določenih 
postopkih določanja kvalitete rezultatov dela delavcev; 

- pri delih in nalogah, kjer se rezultati dela ne morejo 
meriti kvantitativno, je poudarek na določenem programu 
dela in prispevku opravljenih nalog v organizacijski enoti ali 
delovni skupini celotnemu ustvarjanju ciljev v OZD oziroma 
DS, kot osnovah za določanje kvalitete dela delavca. Pri 
določanju delovnega prispevka delavca pri teh delih in nalo- 
gah se upošteva kvaliteta rezultatov dela, ki se merijo 
posredno ali ocenjujejo po vnaprej določeni metodi, in tudi 
zmanjševanje stroškov, potrebnih glede na načrtovan obseg 
stroškov organizacijske enote ali delovne skupine; 

- pri določanju delovnega prispevka pri delih in nalogah 
poslovodnih, vodstvenih delavcev in nosilcev funkcij se upo- 
števajo ustvarjeni rezultati gospodarjenja in poslovanja ter 
uresničevanja sprejetih programov dela. 

17. člen 
29. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Svet Zveze sindikatov Jugoslavije, sveti zvez sindikatov 

republik in avtonomnih pokrajin, gospodarska zbornica Jugo- 
slavije in gospodarske zbornice republik in avtonomnih 
pokrajin si bodo kot udeležneci dogovora prizadevali, da se v 
temeljnih organizacijah združenega dela pri izdelavi lastnih 
metodologij za določanje zahtevnosti dela, odgovornosti pri 
delu in delovnih pogojev uporabljajo izhodišča za tipična dela 
in naloge po dejavnostih kot orientacijske vrednosti celotne 
zahtevnosti.« 

18. člen 
30., 34. in 35. člen se črtajo. 

19. člen 
V 2. odstavku 40. člena se črtata tretja in četrta alinea ter 

tretji odstavek. 
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20. člen 
Za 40. členom se doda novo IV. a poglavje, ki se glasi: 
»IV. a UPORABA SREDSTEV SKUPNE PORABE IN IZDATKI 

V BREME DRUGIH STROŠKOV POSLOVANJA«. 

21. člen 
Za 40. členom se dodajo novi členi, ki se glasijo: 

40. a člen 
Udeleženci dogovora se bodo zavzemali, da se sredstva 

skupne porabe uporabljajo predvsem za objekte in opremo, s 
katerimi se zadovoljujejo potrebe delavcev na področju sta- 
novanja, prehrane med delom, odmora, rekreacije, kulture in 
drugo«. 

40. b člen 
S sredstvi neposredne skupne porabe delavcev v smislu 4. 

člena tega družbenega dogovora so mišljena sredstva skupne 
porabe, ki jih delavci neposredno uporabljajo za potrebe 
svojega življenjskega standarda, kot so: 

1. regres za letni dopust, 
2. solidarna pomoč, 
3. odpravnina, 
4. jubilejne nagrade in dr. 
V sredstva neposredne skupne porabe se ne štejejo sred- 

stva skupne porabe za stanovanjsko graditev in izdatki za 
investicije v objekte in opremo družbenega standarda v smi- 
slu 40. a člena. 

Organizacija združenega dela lahko s samoupravnimi 
splošnimi akti določi kriterije za uporabo posameznih vidikov 
skupne porabe tudi za upokojene delavce. 

40. c člen 
Delavci v okviru TOZD-a na podlagi solidarnosti in vzajem- 

nosti, a na ravni DO, SOZD-a in drugih oblik dohodkovnega 
povezovanja, prav tako pa tudi v okviru krajevnih skupnosti, 
DPS in drugih samoupravnih skupnosti, se samoupravno spo- 
razumevajo o načinu in o pogojih združevanja že oblikovanih 
sredstev skupne porabe. 

Če zaradi objektivnih razlogov TOZD nima dovolj velika 
sklada skupne porabe za neposredno porabo, delavci v 
TOZD-ih s svojimi samoupravnimi splošnimi akti na ravni DO, 
SOZD-a določajo načine združevanja sredstev in načine raci- 
onalnejše porabe tako združenih sredstev. 

v 40. d člen 
S samoupravnimi splošnimi akti je mogoče določiti, da se iz 

sredstev skupne porabe zagotovijo sredstva za regres delav- 
cem za letne dopuste. Celotni znesek sredstev za regres na 
delavca v materialni proizvodnji v povprečju ne more znašati 
več kot 60% povprečnega mesečnega izplačanega čistega 
osebnega dohodka na delavca v gospodarstvu na področju 
republike oziroma pokrajine v predhodnem letu, s tem, da je v 
ta znesek vračunano tudi regresiranje penziona in počitni- 
škega doma. 

Za regresiranje letnega dopusta delavca, ki dela v družbe- 
nih dejavnostih in delovnih skupnostih, celotni znesek sred- 
stev regresa na delavca ne more biti večji od povprečja 
sredstev, predvidenih za regresiranje letnega dopusta 
delavca, za katere opravlja storitve.. 

Sredstva, oblikovana v smislu 1. in 2. odstavka tega člena, 
se namensko uporabljajo za regresiranje stroškov letnih 
dopustov oziroma delnega pokrivanja cene penzionskih stori- 
tev in počitniškega doma. 

Zaradi namenske uporabe se lahko ta sredstva na podlagi 
samoupravnega sporazuma združujejo na ravni delovne orga- 
nizacije in sestavljene organizacije združenega dela oziroma 
na podlagi posebnega samoupravnega sporazuma v skladu z 
ustreznim programom. Del sredstev se lahko zaradi organizi- 
ranega dopusta delavca združuje na načelih vzajemnosti in 
solidarnosti znotraj ustreznih samoupravnih interesnih skup- 
nosti oziroma družbenopolitičnih skupnosti. 

S kriteriji, določenimi s samoupravnimi splošnimi akti, je 
potrebno v okviru mase iz 1. in 2. odstavka tega člena zagoto- 
viti, da je znesek regresa, ki se izplača delavcu na načelih 

solidarnosti in vzajemnosti, odvisen od socialno-ekonom- 
skega položaja delavca in njegove družine, zdravstvenega 
stanja delavca, delovnih pogojev in drugih pogojev, določe- 
nih s samoupravnimi splošnimi akti. 

40. e člen 
S samoupravnimi splošnimi akti organizacije urejajo soli- 

darno pomoč, in to: za čas daljše in težje bolezni delavca, v 
primeru posledic elementarnih nezgod, ki prizadenejo 
delavca in njegovo družino, pri nastanku težje invalidnosti pri 
delavcu, za pomoč upokojenemu delavcu, pomoč družini 
umrlega delavca ali v primeru smrti v ožji družini delavca in 
podobno. 

Vsaka TOZD mora imeti vpogled v socialni položaj delav- 
cev, predvsem tistih delavcev, ki so zaradi materialne in soci- 
alne situacije socialno ogroženi, tako da njihovi dohodki iz 
združenega dela in izven njega ne dosegajo družbeno dogo- 
vorjenega življenjskega minimuma na člana gospodinjstva. V 
takšnih primerih nudijo delavci iz TOZD-a ogroženemu 
delavcu enkratno ali večkratno pomoč iz sredstev sklada 
skupne porabe. 

Pomoč delavcu iz 1. in 2. odstavka tega člena se lahko 
izplača v višini do treh povprečnih mesečnih izplačanih oseb- 
nih dohodkov na delavca v gospodarstvu republike oziroma 
pokrajine v predhodnem periodičnem obračunu. 

ODPRAVNINA 

40. f člen 
S samoupravnim splošnim aktom se lahko določi, da se 

delavcu pri upokojitvi lahko iz sredstev skupne porabe delav- 
cev izplača odpravnina do trikratnega zneska povprečnega 
mesečnega izplačanega čistega osebnega dohodka na 
delavca v gospodarstvu republike oziroma pokrajine v pred- 
hodnem periodičnem obračunu. 

Alternativa: 
S samoupravnim splošnim aktom se lahko določi, da se 

delavcu pri upokojitvi lahko iz sredstev skupne porabe delav- 
cev izplača odpravnina do šestkratnega zneska povprečnega 
mesečnega izplačanega čistega osebnega dohodka na 
delavca v gospodarstvu republike oziroma pokrajine v pred- 
hodnem periodičnem obračunu. 

40. g člen 
Jubilejna nagrada, ki se delavcu izplača iz sredstev skupne 

porabe, se dodeljuje v jubilejnih letih dela v organizaciji 
združenega dela. 

V skladu s kriteriji iz samoupravnega splošnega akta je 
lahko znesek nagrade največ v višini povprečnega meseč- 
nega izplačanega čistega osebnega dohodka na delavca v 
gospodarstvu republike oziroma pokrajine v predhodnem 
letu. 

40. h člen 
Osebne prejemke delavcev v breme drugih stroškov poslo- 

vanja predstavljajo izdatki, ki se nadomestijo v celoti iz celot- 
nega prihodka v skladu z zakonom o ugotavljanju in razpore- 
janju prihodka in dohodka kot so: 

- dnevnice za službeno potovanje in stroški nočitev v 
državi; 

- dnevnice za službeno potovanje in stroški nočitev v tujini; 
- terenski dodatek; 
- nadomestila za ločeno življenje; 
- nadomestila stroškov za prevoz delavcev na delo in z 

dela; 
- nadomestila stroškov za uporabo lastnega avtomobila v 

službene namene in dr.; 
- izdatki za prehrano delavcev. 

40. i člen 
Dnevnice za službeno potovanje v državi brez stroškov 

nočitev lahko znašajo do 8% povprečnega mesečnega izpla- 
čanega čistega osebnega dohodka na delavca v gospodar- 
stvu SFRJ v predhodnem periodičnem obračunu. 
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Stroški nočitev se priznajo v celotnem znesku po prilože- 
nem računu, razen hotelov DE LUX kategorije. 

Z družbenimi dogovori republik in pokrajin se lahko dolo- 
čijo lastne metodologije za izračunavanje višine dnevnic za 
službena potovanja v državi v okviru zneskov, podanih v 
prejšnjih odstavkih tega člena. 

40. j člen 
Dnevnice za službeno potovanje v tujino se lahko določijo v 

višini, ki je določena z uredbo o dnevnicah za službena 
potovanja, ki se zveznim organom štejejo v materialne stroške 
za delavce zveznih organov uprave. 

Razlago določb o višini dnevnice za službeno potovanje v 
tujino sprejme Zvezni sekretariat za finance. 

40. k člen 
Terenski dodatek je nadomestilo za povečane stroške, ki jih 

ima delavec v času dela in bivanja na terenu, izven sedeža 
OZD in stalnega mesta stanovanja ali prebivališča. 

Vsem delavcem pripada pod enakimi pogoji na enakem 
gradbišču oziroma kraju izvajanja vsakega dela enak terenski 
dodatek. 

Dnevni znesek terenskega dodatka se določa s samouprav- 
nim splošnim aktom in je odvisen od pogojev bivanja delavca 
na terenu (namestitev, prehrana, in podobno), in ne more biti 
večji od šestih odstotkov povprečnega osebnega dohodka na 
delavca v gospodarstvu SFRJ oziroma v gospodarstvu repu- 
blike ali pokrajine, kjer se dela izvajajo, če je to ugodneje za 
delavce v predhodnem periodičnem obračunu. 

Dnevnice in terenski dodatek se medsebojno izključujejo. 

40.1 člen 
Nadomestilo stroškov za uporabo lastnega avtomobila 

delavca v službene namene lahko znaša do 20 % cene litra 
bencina za prevoženi kilometer. 

40. Ij člen 
Nadomestilo za ločeno življenje lahko znaša do največ 70 % 

povprečnega mesečnega izplačanega osebnega dohodka na 
delavca v gospodarstvu republike oziroma pokrajine, v katero 
je delavec poslan na delo, v predhodnem periodičnem obra- 
čunu, upoštevajoč razlike v življenjskih stroških. 

Nadomestilo za ločeno življenje pripada delavcu v primeru 
začasnega razporeda na delo izven kraja prebivališča, OZD in 
svoje družine, a v primeru, če nima terenskega dodatka. 

40. m člen 
Delavci s samoupravnim splošnim aktom določajo pogoje 

in višino nadomestila stroškov prevoza na d.elo in z dela. 
Če delavec ne more uporabljati sredstev javnega prometa 

za prevoz na delo in z dela, je potrebno pri določanju višine 
nadomestila izhajati iz cene prevoza v javnem prometu za 
ustrezno oddaljenost. 

V primerih, ko ni mogoč prevoz z javnimi prevoznimi sred- 
stvi, določajo delavci s samoupravnim splošnim aktom 
pogoje in višino nadomestila stroškov prevoza z osebnimi 
prevoznimi sredstvi. 

Podpisniki družbenega dogovora se bodo zavzemali, da 
OZD delavcem namesto nadomestila stroškov zagotovijo pre- 
voz na delo in z dela z neposrednimi dogovori s TOZD, ki 
opravljajo prevoz potnikov. 

IZDATKI ZA PREHRANO DELAVCEV 

40. m člen 
Izdatki za prehrano delavcev med delom, ki gredo v breme 

stroškov poslovanja, lahko znašajo mesečno 15 % povpreč- 
nega izplačanega čistega osebnega dohodka na delavca v 
gospodarstvu republike, pokrajine oziroma Jugoslavije v 
predhodnem periodičnem obračunu. 

V te stroške ne spadajo stroški za krepkejšo oziroma 
posebno prehrano na delu, pijačo in podobno, ki se zagotav- 
lja zaradi odpravljanja škodljivih vplivov proizvodnega pro- 
cesa na zdravje delavcev, le-ti so določeni s samoupravnim 

splošnim aktom, sprejetim v skladu zakonom in drugimi pred- 
pisi. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da bodo v okviru svojih 
pravic in dolžnosti delovati tako, da bodo organizacije združe- 
nega dela, druge samoupravne organizacije in skupnosti in 
druge družbenopravne osebe s svojim samoupravnim sploš- 
nim aktom določale višino izdatkov za prehrano delavcev med 
delom, za posamezne delavce ločeno, ko bodo prilagajale 
kvaliteto oziroma kvantiteto prehrane njihovi potrebi, izhaja- 
joč iz delovnih pogojev in zdravstvenega stanja ter iz težavno- 
sti in zapletenosti del, ki jih delavci opravljajo. 

Delavec ima pravico do toplega obroka oziroma nadome- 
stila za topli obrok v dneh, ko dela. 

Sredstva za prehrano ne pripadajo delavcu v času letnega 
dopusta ali odsotnosti, v času, ko dobiva nadomestilo oseb- 
nega dohodka zaradi bolniškega dopusta ali druge odsotnosti 
z dela ali ko je na službenem potovanju, za katerega dnevnico 
oziroma v času, ko dobiva terenski dodatek. 

Sredstva za prehrano pripadajo v celem znesku tudi 
delavcu, ki dela z najmanj polovičnim delovnim časom, v 
skladu s samoupravnim splošnim aktom. 

Pravico do sredstev za prehrano med delom imajo tudi 
učenci in študenti v proizvodnem delu, med delovno prakso in 
praktičnim usposabljanjem, in to pod enakimi pogoji kot 
stalno zaposleni delavci. 

40. nj člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da bodo v okviru svojih 

pravic in dolžnosti delovali tako, da bodo organizacije združe- 
nega dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti 
zagotovile prehrano delavcem med delom v breme drugih 
stroškov poslovanja z družbeno organizirano prehrano, in to: 

1) s pripravo obrokov za prehrano delavcev v lastni resta- 
vraciji oziroma v drugi restavraciji ali gostinski organizaciji, s 
katero je sklenjen samoupravni sporazum oziroma pogodba o 
prehrani delavcev med delom; 

2) z zagotavljanjem pripravljenih jedi oziroma proizvodov 
za prehrano od organizacij, katerih delavnost je proizvodnja 
ali promet teh proizvodov, pod pogojem, da se prehrana 
delavcev oziroma izdajanje obrokov organizira neposredno 
med delom. 

Pod družbeno organizirano prehrano med delom v smislu 
tega dogovora niso mišljena izplačila v gotovini ali denarnih 
bonih za prehrano delavcev. 

40. o člen 
Za razliko od določb 2. odstavka 4&. člena udeleženci sogla- 

šajo, da se za druge stroške poslovanja lahko štejejo tudi 
izplačila v gotovini in denarnih bonih delavcem v temeljnih 
organizacijah združenega dela, drugim samoupravnim orga- 
nizacijam in skupnostim in drugim družbeno pravnim ose- 
bam, če opravljajo dela in naloge na terenu izven naseljenih 
krajev, prav tako pa tudi delavcem v naseljenih krajih, kjer ni 
možnosti za organiziranje družbene prehrane niti ekonomske 
upravičenosti za vsakodnevno prinašanje hrane do kraja, kjer 
delavec dela, pod pogojem in na način, ki so določeni s 
samoupravnim splošnim aktom organizacije združenega dela 
v skladu s tem dogovorom. 

O uporabi 1. odstavka tega člena, ki se nanaša na možnost 
izjem, lahko udeleženci tega dogovora v vsaki republiki ozi- 
roma avtonomni pokrajini sprejmemo ustrezna navodila ali 
smernice za organiziranje prehrane, toda v skladu z intenco 
tega dogovora. 

22. člen 
V 41. členu se doda nov 3. odstavek, ki se glasi: »Koordina- 

cijski odbor sprejme poslovnik o svojem delu.« 
23. člen 

V 42. členu se dodata nova 3. in 4. odstavek, ki se glasita: 
»Koordinacijski odbor za spremljanje izvajanja dogovora 

sprejme navodilo in določbe, s katerimi se natančneje razla- 
gajo kazalci iz 4. člena tega dogovora, in se objavijo v Urad- 
nem listu SFRJ. 

Koordinacijski odbor lahko spremeni in dopolni družbeni 
dogovor v delu, ki se nanaša na nadomestila osebnih dohod- 
kov (40. člen) ter uporabo sredstev skupne porabe in osebne 
prejemke v breme drugih stroškov poslovanja (41.a člen do 
40.o člen). 
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24. člen 
V 43. členu se črta drugi odstavek in namesto njega doda 

nov odstavek, ki se glasi: 
»Svet Zveze sindikatov Jugoslavije, Skupščina SFRJ in 

Gospodarska zbornca Jugoslavije sklenejo sporazum o med- 
sebojnih obveznostih za ustvarjanje pogojev za delo Koordi- 
nacijskega odbora za spremljanje izvajanja dogovora.« 

25. člen 
Za 43. členom se doda nov 43. a člen, ki se glasi: 
»Udeleženci dogovora imajo pravico in obveznost, da v 

okviru svojih pristojnosti izvajajo ukrepe in aktivnosti pri 
uresničevanju dogovorjenih ciljev in določb dogovora in to: 

Skupščina SFRJ: 
- izvaja ukrepe družbenega varstva samoupravnih pravic in 

družbene lastnine v primeru kršenja odnosov v reprodukciji in 
odstopanju od načel delitve po delu in rezultatih dela v skladu 
z ustavnimi in zakonskimi pooblastili; 

- se zavezuje, da bo zagotovila izvajanje družbenega dogo- 
vora in v okviru svojih pristojnosti prevzema odgovornost, da 
se s srednjeročnimi plani in letnimi resolucijami o družbeno- 
ekonomskem razvoju Jugoslavije in z ukrepi ekonomske poli- 
tike ter zakoni zagotovijo predpostavke in pogoji za uresniče- 
vanje vsebin in politike, določene z družbenim dogovorom. 

Svet Zveze sindikatov Jugoslavije: 
- koordinira aktivnost pri izdelavi in usklajevanju družbenih 
dogovorov v republikah in pokrajinah: 

- koordinira aktivnost pri izdelavi in usklajevanju družbe- 
nih dogovorov v republikah in pokrajinah; 

- koordinira aktivnost udeležencev tega dogovora na 
področju dohodkovnih odnoson in inicira medsebojno uskla- 
jevanje programov udeležencev dogovora; 

- enkrat letno organizira kritično razpravo o uresničevanju 
ciljev in nalog tega družbenega dogovora; 

- zvezni odbori sindikata delavcev organizirajo delo pri 
izdelavi izhodišč za vrednotenje del in nalog in spremljajo 
njihovo izzvajanje, prav tako pa tudi drugih strokovnih podlag 
za merjenje rezultatov dela, z namenom doslednega izvajanja 
načel delitve po delu in rezultatih dela. 

Gospodarska zbornica Jugoslavije: 
- organizira informiranje poslovodnih kadrov v organizaci- 

ZVEZA SINDIKATOV SLOVENIJE 
REPUBLIŠKI SVET 
Odbor udeležencev družbenega dogovora o 
skupnih osnovah in merilih za samoupravno 
urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi 
dohodka v SR Sloveniji 

jah združenega dela o osnovnih opredelitvah in dolgoročnih 
ciljih tega dogovora; 
- spremlja in analizira izvajanje dogovora in izvaja ukrepe in 
akcije za njegovo dosledno realizacijo; 
- splošna združenja gospodarske zbornice Jugoslavije orga- 
nizirajo delo pri izdelavi izhodišč za vrednotenje del in nalog 
in spremljajo njihovo izvajanje, prav tako pa tudi drugih stro- 
kovnih podlag za merjenje rezultatov dela, z namenom 
doslednega izvajanja načel in delitve po delu in rezultatih 
dela. 

26. člen 
Za 43. a členom se doda 43. b člen, ki se glasi: 
»Služba družbenega knjigovodstva Jugoslavije spremlja 

uporabo dogo"ora in skupaj z Zveznim zavodom za družbeno 
planiranje in Zveznim zavodom z1a statistiko zagotavlja objav- 
ljanje kazalcev in podatkov, določenih s tem dogovorom. 

Zvezni zavod za družbeno planiranje opravlja vse strokovne 
priprave za objavo podatkov o odnosu akomulacije in porabe 
v dohodku na ravni SFRJ in analitične podlage za določanje 
in objavo izhodiščnih velikosti, bruto osebnega dohodka na 
delavca in akumulacije glede na sredstva za gospodarstvo 
Jugoslavije in za dejavnost (podskupine). 

27. člen 
V drugem odstavku 44. člena se besedi: »30 dni« nadome- 

stita z besedama: »15 dni«. 

28. člen 
V 45. členu se besedi: »šest mesecev« nadomestita z bese- 

dami: »60 dni«. 

29. člen 
V 1. odstavku 47. člena se besede: »najkasneje v roku dveh 

let«, nadomestijo z besedama: »vsako leto« in črta se 2. 
odstavek tega člena. 

*) Terminologija bo usklajena z ustrezno terminologijo besedila sprememb in 
dopolnitev ZZD. 

OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA 

o spremembah in dopolnitvah družbenega 

dogovora o skupnih osnovah in merilih za 

samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in 

delitvi dohodka v SR Sloveniji (ESA - 199) 

Odbor udeležencev družbenega dogovora o skupnih 
osnovah in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri 
pridobivanju in delitvi dohodka v SR Sloveniji je sprejel 
besedilo: 

- OSNUTKA DRUŽBENEGA DOGOVORA O SPRE- 
MEMBAH IN DOPOLNITVAH DRUŽBENEGA DOGOVORA 
O SKUPNIH OSNOVAH IN MERILIH ZA SAMOUPRAVNO 
UREJANJE ODNOSOV PRI PRIDOBIVANJU IN DELITVI 
DOHODKA V SR SLOVENIJI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 340. in 

prvega odstavka 352. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije. 

Odbor udeležencev družbenega dogovora je določil, da 
bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delov- 
nih teles in na sejah zborov sodelovali: 

- Jože KNEZ, predsednik Odbora udeležencev družbe- 
nega dogovorat 

- Peter TOS, član Odbora udeležencev družbenega 
dogovora, 

- Brane MIŠIČ, član Odbora udeležencev družbenega 
dogovora. 
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Na podlagi 147. člena Ustave SR Slovenije in v povezavi z 
579. členom Zakona o združenem delu ter 2. člena družbe- 
nega dogovora o skupnih osnovah in merilih za samou- 
pravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka 
v SFRJ (Uradni list SFRJ, št. 2/85) sklepamo Skupščina SR 
Slovenije, Zveza sindikatov Slovenije in Gospodarska zbor- 
nica Slovenije 
DRUŽBENI DOGOVOR 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
DRUŽBENEGA DOGOVORA O SKUPNIH 
OSNOVAH IN MERILIH ZA 
SAMOUPRAVNO UREJANJE ODNOSOV 
PRI PRIDOBIVANJU IN DELITVI 
DOHODKA V SR SLOVENIJI 

1. člen 
V 3. členu se za dosedanjo peto alinejo doda nova šesta 

alineja: 
»- delitev sredstev za osebne dohodke na podlagi teko- 

čega dela ter na podlagi rezultatov upravljanja in gospodarje- 
nja z družbenimi sredstvi.« 

za dosedanjo šesto alinejo, ki postane sedma, se doda nova 
osma alineja: 

»- družbeno usmerjanje politike delitve v skladu z nače- 
lom, da je osebni dohodek na podlagi rezultatov upravljanja 
in gospodarjenja z družbenimi sredstvi odvisen od uspešnosti 
organizacije združenega dela ter obsega sredstev, določenih 
za razvoj materialne podlage dela.« 

2. člen 
Dosedanji člen 7. se spremeni tako, da glasi: 
»Globalni proporci razporejanja dohodka na porabo in aku- 

mulacijo, opredeljeni v srednjeročnih in letnih planskih aktih 
republike in pravila ravnanja iz 10. člena družbenega dogo- 
vora o dohodku v SR Sloveniji, so podlaga odboru udeležen- 
cev za pripravo vsakoletnih usmeritev za razporejanje 
dohodka in čistega dohodka v dejavnostih in v organizacijah 
združenega dela.« _ 3. člen 

V 9. členu se prvi odstavek in prva alineja združita v nov prvi 
odstavek. 

Druga in tretja alineja prvega odstavka ter drugi odstavek se 
črtajo. 

Dodajo se novi drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki glasijo: 
»Udeleženci družbenega dogovora bomo delovali, da bodo 

v samoupravnih sporazumih ter drugih samoupravnih sploš- 
nih aktih določene osnove za razporejanje dohodka in čistega 
dohodka organizacij združenega dela za bruto osebne 
dohodke in za akumulacijo v sorazmerju z doseženo uspeš- 
nostjo. 

Udeleženci bomo vztrajali, da se pri razporejanju dohodka 
in čistega dohodka na sredstva za bruto osebne dohodke ter 
akumulacijo uporablja enotna mera uspešnosti, ki izraža raz- 
merje med doseženimi rezultati v organizaciji združenega 
dela in rezultati v primerjalni skupini dejavnosti. 

Enotna mera uspešnosti gospodarjenja se ugotovi s primer- 
janjem doseženega čistega dohodka s seštevkom povpreč- 
nega bruto osebnega dohodka na delavca v gospodarstvu SR 
Slovenije, korigiranega za stopnjo zahtevnosti del in nalog ter 
s številom delavcev v organizaciji, in zmnožkom povprečno 
uporabljenih poslovnih sredstev s povprečno akumulacijsko 
stopnjo v dejavnosti. 

Podrobnejšo razčlenitev mere uspešnosti gospodarjenja ter 
izhodiščne velikosti (povprečni bruto osebni dohodek v 
gospodarstvu, zahtevnost del in nalog ter akumulacijske stop- 
nje v dejavnosti) določi odbor udeležencev z vsakoletnimi 
skupnimi izhodišči. S skupnimi izhodišči se na podlagi letne 
resolucije o uresničevanju družbenega plana določijo tudi 
proporci med bruto osebnimi dohodki in akumulacijo glede 
na uspešnost gospodarjenja ter najnižji osebni dohodek 
(vrednost enote enostavnega dela).« 

4. člen 
Besedilo 10. člena se črta in nadomesti z naslednjim bese- 

dilom: 
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»Delavci v organizacijah združenega dela uresničujejo 
usmeritve razporejanja dohodka in' čistega dohodka preko 
samoupravnih sporazumov dejavnosti in samoupravnih 
splošnih aktov, izhajajoč iz primerjave svojih rezultatov dela 
in poslovanja v okviru dejavnosti in med njimi, izraženih z 
mero uspešnosti gospodarjenja iz tretjega odstavka 9. člena 
tega dogovora za planiranje in ugotavljanje ravni uspešnosti 
gospodarjenja. 

Udeleženci družbenega dogovora bomo vztrajali, da udele- 
ženci v samoupravnih sporazumih dejavnosti in v samouprav- 
nih splošnih aktih določijo način ravnanja pri planiranju in 
razporejanju dohodka in čistega dohodka ter, ob upoštevanju 
globalnih proporcev določenih s planskimi akti družbenopoli- 
tične skupnosti, opredelijo razporejanje dohodka in čistega 
dohodka na podlagi naslednjih pravil: 

- organizacije združenega dela, ki dosegajo nadpovprečno 
raven uspešnosti gospodarjenja glede na dejavnost, lahko pri 
razporejanju dohodka in čistega dohodka oblikujejo sredstva 
za bruto osebne dohodke in skupno porabo delavca nad 
povprečjem dejavnosti; 
- organizacije združenega dela, ki dosegajo podpovprečno 

raven uspešnosti gospodarjenja glede na dejavnost, lahko 
oblikujejo podpovprečna sredstva za bruto osebne dohodke 
in skupno porabo na delavca glede na dejavnost. 

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

Pri primerjanju sredstev za bruto osebne dohodke in 
skupno porabo na delavca v organizaciji združenega dela se 
upoštevajo razlike v zahtevnosti dela in težavnosti delovnih 
pogojev v dejavnosti v primerjavi z gospodarstvom SR Slove- 
nije. 

5. člen 
Besedilo 11. člena se črta in se nadomesti z naslednjim 

besedilom: 
»Udeleženci družbenega dogovora soglašamo, da 

za ugotavljanje uspešnosti gospodarjenja organizacije zdru- 
ženega dela v posameznem obdobju primerjajo dosežene 
rezultate: 

- s planiranimi rezultati in rezultati, ki so jih dosegle v 
preteklem obdobju, 

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

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

6. člen 
Besedilo 12. člena se črta in se nadomesti z naslednjim 

besedilom: 
»V samoupravnih sporazumih dejavnosti poleg kazalnikov 

iz tega družbenega dogovora lahko, v okviru določenih raz- 
merij za razporejanje dohodka in čistega dohodka v skladu z 
9. členom tega dogovora, udeleženke določijo tudi druge 
specifične kazalnike (fizična produktivnost, stroški za enoto 
proizvoda, delež konvertibilnega izvoza v celotnem prihodku, 
izkoriščanje kapacitet, koeficient izmenskega dela, koeficient 
obračanja obratnih sredstev, prilagajanje trgu - marketing, 
itd.), ki izražajo prispevek delavcev v temeljni organizaciji k 
doseganju dohodka. 

Uporaba kazalnikov iz prvega odstavka tega člena ne more 
biti podlaga za preseganje osnov in meril za oblikovanje 
sredstev za bruto osebne dohodke in skupno porabo delavcev 
skladno z določili tega dogovora.« 

7. člen 
Besedilo 13. člena se črta in nadomesti z naslednjim bese- 

dilom: 
»Temeljne organizacije združenega dela različnih dejavno- 

sti v delovni organizaciji in sestavljeni organizaciji združe- 
nega dela pri sestavljanju planskih aktov za razporejanje 
dohodka ter za presojo svoje uspešnosti gospodarjenja upo- 
rabljajo mero uspešnosti gospodarjenja ter z družbenim 
dogovorom in samoupravnim sporazumom določene skupne 
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osnove za delitev dohodka in čistega dohodka. Pri planiranju 
in razporejanju dohodka in čistega dohodka upoštevajo tudi 
skupno dogovorjene razvojne cilje, dogovorjena razmerja v 
osebnih dohodkih za tipična dela in naloge na ravni delovne 
organizacije oziroma sestavljene organizacije združenega 
dela.« 

8. člen 
Besedilo 14. člena se nadomesti z naslednjim besedilom: 
»Udeleženci družbenega dogovora ocenjujemo, da organi- 

zacija združenega dela posluje z motnjami, če na podlagi 
planiranih ali doseženih rezultatov dela in gospodarjenja z 
družbenimi sredstvi ne planira ali ne dosega sredstev za 
osebne dohodke na ravni najnižjih osebnih dohodkov (vred- 
nost enote enostavnega dela), niti minimalne akumulacije. 

Najnižji osebni dohodek, s katerim se zagotavlja realno 
ekonomsko vrednotenje dela najnižje stopnje zahtevnosti za 
polni delovni čas in normalne rezultate dela, določi na pod- 
lagi posebne metodologije odbor udeležencev družbenega 
dogovora. * 

Udeleženci družbenega dogovora soglašamo, da se mini- 
malna akumulacijska stopnja v dejanosti določa s srednjeroč- 
nimi ter letnimi planskimi akti.« 

9. člen 
Besedilo prvega odstavka 15. člena se črta in nadomesti z 

naslednjim besedilom: 
»Bruto osebni dohodek v smislu tega družbenega dogovora 

so sredstva za bruto osebne dohodke delavcev na podlagi 
tekočega dela, na podlagi rezultatov upravljanja ter gospo- 
darjenja z družbenimi sredstvi, nadomestila osebnega 
dohodka po obeh podlagah, prispevki za skupno porabo v 
skladu z zakonom in samoupravnimi sporazumi ter sredstva 
za neposredno skupno porabo delavcev.« 

10. člen 
V 19. členu se v drugem odstavku na koncu prvega stavka 

črtajo besede: 
».. .ter dogovorjeno vrednost enostavnega dela« in nadome- 

stijo z naslednjimi besedami: 
»ter druge kazalnike, ki izražajo uspešnost gospodarjenja z 

družbenimi sredstvi.« 

11. člen 
V četrti vrsti 20. člena se besedilo za besedami »...ali na 

podlagi zakona«, spremeni tako, da glasi: 
»v samoupravnih sporazumih dejavnosti opredelijo za 

dejavnost specifično mero uspešnosti gospodarjenja in na tej 
podlagi dogovorijo pravila ravnanja za določitev razmerij pri 
razporejanju in planirane in dosežene rezultate dela in poslo- 
vanja.« 

12. člen 
Drugi odstavek 22. člena se nadomesti z naslednjim bese- 

dilom: 
»Delovna skupnost razporeja dohodek po osnovah in meri- 

lih tega družbenega dogovora in samoupravnih sporazumov 
dejavnosti, s tem, da pri oblikovanju sredstev za bruto osebne 
dohodke upošteva povprečno raven uspešnosti gospodarje- 
nja ter raven bruto osebnih dohodkov v organizacijah združe- 
nega dela, za katere opravlja dela in naloge, ter stopnjo 
zahtevnosti del in nalog.« 

13. člen 
Peta alineja 24. člena se nadomesti z naslednjim besedilom: 

»- skupne osnove in merila za določanje bruto osebnega 
dohodka na podlagi rezultatov upravljanja in gospodarjenja z 
družbenimi sredstvi« 

V tretji vrsti 6. alineje se za besedo »dohodka« nadaljnje 
besedilo nadomesti z besedami: 

»in pogoje, ki bodo omogočali njegovo izplačevanje.« 

14. člen 
Za 24. členom se doda nov 24.a člen, ki glasi: 

»Delavci v organizacijah združenega dela delijo bruto 
osebne dohodke na podlagi 

— rezultatov tekočega dela delavcev ter 
- rezultatov upravljanja in gospodarjenja z družbenimi sred- 
stvi.« 

15. člen 
Za 24.a členom se doda nov 24.b člen. 
»Udeleženci dogovora se bomo zavzemali, da se bodo 

bruto osebni dohodki po osnovi tekočega dela ugotavljali in 
delili kot akontacije osebnih dohodkov v mesecih med dvema 
obračunoma poslovanja, glede na planirane in dosežene 
rezultate dela in poslovanja organizacije združenega dela ter 
v okviru planiranih sredstev za osebne dohodke na podlagi 
tekočega dela v skladu z osnovami in merili iz tega dogovora, 
samoupravnih sporazumov dejavnosti ter samoupravnih 
splošnih aktov organizacij združenega dela. 

Pri določanju osnov in meril za delitev bruto osebnih 
dohodkov na podlagi tekočega dela bodo organizacije zdru- 
ženega dela upoštevale tudi skupna izhodišča za zahtevnost 
del in nalog, delovno dobo ter osnove in merila za dosežene 
rezultate dela, ki so določene s tem družbenim dogovorom. 

Udeleženci družbenega dogovora se bomo zavzemali, da se 
del sredstev za bruto osebne dohodke na podlagi rezultatov 
upravljanja in gospodarjenja z družbenimi sredstvi (minulo 
delo) v organizacijah združenega dela na področju gospodar- 
stva oblikuje v skladu z doseženimi rezultati upravljanja in 
gospodarjenja s tem, da to sestavino osebnih dohodkov pla- 
nira in oblikuje vsaka organizacija združenega dela, ki razpo- 
reja sredstva za akumulacijo višja od minimalne akumulacij- 
ske stopnje in v razmerju z doseženo uspešnostjo.« 

16. člen 
Črtajo se drugi, tretji in četrti odstavek 26. člena ter 27. 28. 

in 29. člen. 

17. člen 
Pred 32. členom se spremeni naslov tako, da glasi: 

»2. Delitev osebnih dohodkov na podlagi rezultatov uprav- 
ljanja in gospodarjenja z družbenimi sredstvi.« 

18. člen 
Besedilo 32. člena se nadomesti z naslednjim besedilom: 

»Udeleženci družbenega dogovora se bomo zavzemali, da 
delavci v organizacijah združenega dela določajo delež sred- 
stev za bruto osebne dohodke na podlagi rezultatov upravlja- 
nja in gospodarjenja z družbenimi sredstvi, ugotovljene v 
skladu z osnovami in merili tega družbenega dogovora in 
skupnih izhodišč, oblikovanih na njegovi podlagi.« 

19. člen 
Besedilo 33. člena se nadomesti z naslednjim besedilom: 

»Del čistega dohodka za bruto osebne dohodke v organiza- 
ciji združenega dela, zmanjšan za izplačane akontacije oseb- 
nih dohodkov v skladu s skupnimi osnovami in merili za 
delitev osebnih dohodkov na podlagi tekočega dela, je pod- 
laga za delitev bruto osebnih dohodkov na podlagi rezultatov 
upravljanja in gospodarjenja z družbenimi sredstvi (osebni 
dohodek po minulem delu). 

Bruto osebni dohodek na podlagi rezultatov upravljanja in 
gospodarjenja z družbenimi sredstvi se obračuna in izplača 
po osnovah in merilih, ki jih določajo samoupravni splošni 
akti.« 

20. člen 
Besedilo 34. člena se črta. 

21. člen 
Besedilo 35. člena se nadomesti z naslednjim besedilom: 

»Udeleženci družbenega dogovora se bomo zavzemali, da 
bodo delavci v organizacijah združenega dela s področja 
družbenih dejavnosti in v delovnih skupnostih, ki opravljajo 
dela in naloge za organizacije, skupnosti in organe, določali 
in delili sredstva za bruto osebne dohodke tudi na podlagi 
rezultatov upravljanja in gospodarjenja z družbenimi sred- 
stvi«. 

Pri tem se bomo udeleženci zavzemali, da se v teh organiza- 
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cijah združenega dela delež sredstev za bruto osebne 
dohodke na osnovi rezultatov upravljanja in gospodarjenja z 
družbenimi sredstvi v celotnih sredstvih za bruto osebne 
dohodke določa na podlagi deleža, ki ga dosegajo delavci v 
organizacijah — uporabniki njihovih storitev ter povečanega 
dohodka, ki so ga dosegli kot rezultat gospodarjenja z druž- 
benimi sredstvi. 

22. člen 
Besedilo 36. člena se črta. 

23. člen 
V 37., 38. in 39. členu se besede » ... iz minulega dela...« 

nadomestijo z besedami: 
»... na podlagi rezultatov upravljanja in gospodarjenja z 

družbenimi sredstvi...« 
besede »osebni dohodki« pa dopolnijo z besedo »bruto« 

osebni dohodki. 

24. člen 
V zadnji vrsti drugega odstavka 59. člena se besedilo »v 

preteklem letu« nadomesti z besedilom »v predhodnem obra- 
čunskem obdobju«. 

25. člen 
V 61. členu se drugi odstavek nadomesti z naslednjim 

besedilom: 
»Za izvajanje tega dogovora bo odbor udeležencev ugotav- 

ljal in določal: 
- izhodiščne vrednosti temeljnih kazalnikov: poprečne 

bruto osebne dohodke in drugo skupno porabo na delavca, 
akumulacijo na poprečno uporabljena poslovna sredstva, za 
vsako obdobje, v katerem se razporejata dohodek in čisti 
dohodek, 

— soodvisnost ravni bruto osebnih dohodkov od dosežene 
ravni uspešnosti gospodarjenja, 

— faktor zahtevnosti za dejavnost (skupino), primerjalno z 
gospodarstvom, 

— mesečno oceno rasti bruto osebnih dohodkov v gospo- 
darstvu SR Slovenije, 

— organizacije združenega dela, ki se primerjajo na ravni 
gospodarstva SR Slovenije, oziroma na ravni ustrezne dejav- 
nosti v SFRJ ter način oblikovanja sredstev za bruto osebne 
dohodke glede na dosežene rezultate dela, 

— metodologijo za izračunavanje povračil določil stroškov, 
ki jih imajo delavci pri delu in v zvezi z delom. 

26. člen 
Besedilo 64. člena se črta in nadomesti z naslednjim bese- 

dilom: 
»V primerih kadar organizacija združenega dela ne planira 

oziroma ne realizira najnižjega osebnega dohodka niti mini- 
malne akumulacije v skladu z določili tega družbenega dogo- 
vora, bo siftdikat sprožil postopek za pripravo in sprejem 
programa ukrepov za izboljšanje rezultatov dela.« 

27. člen 
V 67. členu se besedilo »v šestih mesecih« nadomesti z 

besedilom »v 60 dneh«. 

28. člen 
Doda se nov 67. a člen, ki se glasi: 
»Udeleženci družbenega dogovora se obvezujemo, da 

bomo v roku šestih mesecev po podpisu tega družbenega 
dogovora, organizirali strokovno službo za potrebe spremlja- 
nja, analiziranja in izvajanja tega družbenega dogovora ter 
razvijanja sistema delitve po delu in rezultatih dela.« 

OBRAZLOŽITEV 

I. PRAVNA PODLAGA ZA SPREJEM 
DRUŽBENEGA DOGOVORA 

Pravna podlaga za sprejem družbenega dogovora oziroma 
za njegove spremembe in dopolnitve temelji na 124. členu 
Ustave SFRJ, 147. členu Ustave SR Slovenije, 579. členu 
Zakona o združenem delu ter drugem odstavku 68. člena 
družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za samo- 
upravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka 
v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 18/86). 

S predlaganim družbenim dogovorom o spremembah in 
dopolnitvah družbenega dogovora o skupnih osnovah in 
merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in 
delitvi dohodka v SR Sfoveniji (v nadaljnjem besedilu druž- 
beni dogovor o dohodku) se usklajujejo določila slovenskega 
družbenega dogovora o dohodku s spremembami in dopolni- 
tvami ustreznega zveznega družbenega dogovora, zagotavlja 
in usklajuje pa se tudi samoupravno urejanje družbenoeko- 
nomskih odnosov glede pridobivanja, razporejanja dohodka 
in čistega dohodka ter delitev sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo delavcev. 

II. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA JE 
POTREBNO UREDITI S SPREMEMBAMI IN 
DOPOLNITVAMI DRUŽBENEGA DOGOVORA O 
DOHODKU 

Dosedanja ureditev na področju razporejanja dohodka in 
oblikovanja ter delitve sredstev za osebne dohodke in skupno 
porabo delavcev ni v zadostni meri zagotavljala uresničevanja 
ustavnega načela, da gre vsakemu delavcu, v skladu z nače- 
lom delitve po delu in v skladu z rastjo produktivnosti dela ter 
z načelom solidarnosti, osebni dohodek za zadovoljevanje 
njegovih osebnih, skupnih in splošnih družbenih potreb. 
Osebni dohodek pa mora biti ustrezen rezultatom njegovega 
dela in osebnemu prispevku, ki ga je dal k povečevanju 
dohodka temeljne organizacije. Do nezadostnega uresničeva- 
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nja tega načela je prihajalo tudi zaradi preveč splošnih druž- 
benih usmeritev za razporejanje dohodka in oblikovanje sred- 
stev za osebne dohodke ter njihovih pogostih kršitev, kar je 
povzročalo prehitro rast sredstev za osebne dohodke. S tem 
so se oblikovala neustrezna razmerja v ravneh osebnih 
dohodkov med enako uspešnimi organizacijami v dejavnosti 
ter do razlik v višini povprečnih osebnih dohodkov za enako 
zahtevna dela in naloge ob enakih delovnih rezultatih med 
posameznimi delavci. 

Tudi stališča 24. seje CK ZKJ, ki so bila podprta tudi na 13. 
kongresu ZKJ glede uresničevanja ustavnega položaja delav- 
cev pri razporejanju in upravljanju z dohodkom in sredstvi 
družbene reprodukcije, izpostavljajo potrebo po dograjevanju 
sistema pridobivanja in razporejanja dohodka ter delitve sred- 
stev za osebne dohodke. S temi sistemskimi spremembami je 
potrebno prilagoditi obstoječi instrumentarij delitve tako, da 
bo pridobival delavec osebni dohodek, ki je enovita katego- 
rija, na dveh podlagah, tako da bi dosegli večjo ekonomsko 
motiviranost delavcev za upravljanje in gospodarjenje s sred- 
stvi družbene reprodukcije, za združevanje dela in sredstev 
ter za doseganje boljših rezultatov dela in poslovanja. 

To sistemsko načelo je že vnešeno v zakon o celotnem 
prihodku in dohodku (Uradni list SFRJ, št. 72/86), ki določa, 
da se sredstva za osebne dohodke delijo na podlagi tekočega 
dela delavcev ter na podlagi rezultatov upravljanja in gospo- 
darjenja z družbenimi sredstvi. V tej smeri so zasnovane tudi 
spremembe drugih sistemskih zakonov s tega področja 
(Zakon o sanaciji, Zakon o Službi družbenega knjigovodstva). 

Stališča 24. seje CK ZKJ ter z njimi usklajena določila 
zakona o celotnem prihodku in dohodku so tudi podlaga za 
pripravo sprememb in dopolnitev zakona o združenem delu v 
poglavju, ki opredeljuje enotne temelje za razporejanje 
dohodka ter delitev sredstev za osebne dohodke. Na teh 
podlagah je pripravljen predlog sprememb in dopolnitev zvez- 
nega družbenega dogovora, ki bo po sprejetem rokovniku 
sklenjen do konca meseca marca t. I. V povezavi s tem 
predlogom sprememb in dopolnitev je izoblikovan tudi pred- 
log sprememb in dopolnitev dogovora o dohodku v SR Slove- 
niji. 
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III. PREDLOGI POGLA VITNIH SPREMEMB IN 
DOPOLNITEV TER CILJI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI 
S SPREMEMBO DRUŽBENEGA DOGOVORA 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami družbenega 
dogovora o dohodku v SR Sloveniji se v ničemer ne spremi- 
njajo temeljna načela. 

- da se zagotovi oblikovanje osebnih dohodkov v odvisno- 
sti od doseženih rezultatov dela in poslovanja, 

- da se pri delitvi sredstev za osebne dohodke dosledneje 
uveljavlja načelo delitve po delu in rezultatih dela 

- da se zagotovi uresničevanje ekonomsko-motivacijske 
funkcije osebnega dohodka delavca pri upravljanju in gospo- 
darjenju s sredstvi družbene reprodukcije. 

Z osnutkom sprememb in dopolnitev družbenega dogovora 
o dohodku v SR Sloveniji se podrobneje razdeljujejo skupne 
osnove in merila za planiranje in razporejanje dohodka. Pred- 
laga se uveljavitev enotne mere uspešnosti gospodarjenja kot 
kriterij za oblikovanje sredstev za osebne dohodke. 

Po predlogu se z mero uspešnosti nadomešča dosedanja 
ne dovolj povezana ter neenotna uporaba kvalitativnih kazal- 
nikov gospodarjenja. Mera uspešnosti predstavlja skupen 
izraz kazalnikov bruto osebnih dohodkov ter akumulacije na 
pravprečno uporabljena poslovna sredstva, ki sta v vseh druž- 
benih dokumentih (sklepni del dolgoročnega programa 
gospodarske stabilizacije, stališča 24. seje CK ZKJ, Zakon o 
celotnem prihodku in dohodku in predloga sprememb in 
dopolnitev zveznega dogovora o dohodku) določena kot 
kazalnika za razporejanje čistega dohodka. 

S spremembami in dopolnitvami družbenega dogovora se 
ne spreminjajo družbena izhodišča, da nadpovprečno 
uspešne organizacije lahko oblikujejo tudi nadpovprečne 
osebne dohodke in skupno porabo delavcev glede na dejav- 
nost, v podpovprečno uspešnih organizacijah pa naj imajo 
tudi podpovprečne osebne dohodke in skupno porabo na 
delavca. 

Udeleženci se s spremenjenim dogovorom zavezujejo, da 
bodo organizacije združenega dela usmerjali k dosledni deli- 

tvi sredstev za osebne dohodke po obeh podlagah, na podlagi 
živega dela ter na podlagi rezultatov upravljanja in gospodar- 
jenja z družbenimi sredstvi. Dogovor povezuje akontacije 
osebnih dohodkov z osebnimi dohodki za tekoče delo, 
podane pa so tudi podlage za določanje osebnega dohodka iz 
rezultatov upravljanja in gospodarjenja z družbenimi sredstvi. 

S predlaganimi spremembami se podrobneje opredeljujejo 
tudi osnove in merila za opredeljevanje osebnih dohodkov 
delavcev v organizacijah združenega dela na področju druž- 
benih dejavnosti ter delavcev v delovnih skupnostih. 

z družbenim dogovorom o spremembah in dopolnitvah 
družbenega dogovora o dohodku se ne predvidevajo spre- 
membe glede njegovih podpisnikov. 

IV. PREDLOG, DA SE DRUŽBENI DOGOVOR O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
DRUŽBENEGA DOGOVORA SPREJME PO 
SKRAJŠANEM POSTOPKU 

na d°l°čbe 312. in 319. člena Poslovnika Skupščine 
SR Slovenije (prečiščeno besedilo, Uradni list SRS, št. 34/85) 
predlagamo, da se družbeni dogovor o spremembah in dopol- 
nitvah družbenega dogovora o dohodku v SR Sloveniji 
sprejme po skrajšanem postopku, da bi omogočili čimprejš- 
njo uskladitev samoupravnih sporazumov dejavnosti in dru- 
gih samoupravnih splošnih aktov organizacij združenega 
dela, ki se nanašajo na razporejanje dohodka in čistega 
dohodka ter oblikovanje sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo delavcev. 

S temi spremembami družbenega dogovora bo storjen prvi 
korak k začetku izvajanja določb zakona o celotnem prihodku 
in dohodku, ki se nanašajo na ugotavljanje in razporejanje 
dohodka in čistega dohodka, ki se pričnejo uporabljati po 1. 
juliju 1987, s tem pa tudi izvajanja stališč 24. seje CK ZKJ. 
Skrajšani postopek zahtevajo tudi spremembe in dopolnitve 
zveznega družbenega dogovora, ki bodo sprejete po hitrem 
postopku, še v mesecu marcu 1987. 
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ZVEZNI IZVRŠNI SVET 
ZVEZNI SEKRETARIAT ZA FINANCE 
NARODNA BANKA JUGOSLAVIJE  

POBUDA 

za sklenitev dogovora o spremembi dogovora o 

uskladitvi temeljev politike obdavčevanja meničnih 

kreditov ter o izdajanju enotnih meničnih golic in 

njihovem dajanju v obtok z osnutkom dogovora 

(ESA-191) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 38. seji dne 5. 
februarja 1987 na podlagi 64. člena poslovnika Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije obravnaval: 
- POBUDO ZA SKLENITEV DOGOVORA O SPREMEMBI 
DOGOVORA O USKLADITVI TEMELJEV POLITIKE 
OBDAVČEVANJA MENIČNIH KREDITOV TER O IZDAJA- 
NJU ENOTNIH MENIČNIH GOLIC IN NJIHOVEM DAJANJU 
V OBTOK Z OSNUTKOM DOGOVORA, 
ki nam jo je v mnenje poslal Zvezni izvršni svet s prošnjo, 
da jo predložimo v obravnavo Skupščini SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se strinja s pobudo 
za sklenitev dogovora o spremembi dogovora o uskladitvi 

temeljev politike obdavčevanja meničnih kreditov ter o 
izdajanju enotnih meničnih golic in njihovem dajanju v 
obtok z osnutkom dogovora. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini 
SR Slovenije, da sprejme navedeno pobudo z osnutkom 
dogovora ter pooblasti Rudija Šepiča, člana Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije in republiškega sekretarja 
za finance, da sodeluje v postopku usklajevanja stališč 
udeležencev dogovora oziroma oblikovanja končnega 
besedila predloga dogovora in da po končanem postopku 
usklajevanja v imenu Skupščine SR Slovenije podpiše 
dogovor. 

Zvezni izvršni svet je na svoji 78. seji, ki je bila 15. 
januarja 1987. teta (31. točka Informacije, vprašanja in 
predlogi, pod d), spremenil sklep Zveznega izvršnega 
sveta s seje, ki je bila 29. decembra 1986. leta (1. a točka 
dnevnega reda), tako da se glasi: 

»Zvezni izvršni svet je sprejel pobudo za sklenitev dogo- 
vora o uskladitvi temeljev politike obdavčevanja meničnih 
kreditov ter o izdajanju enotnih meničnih golic ter njiho- 
vem dajanju v obtok z osnutkom dogovora, v besedilu, ki 
sta ga predložila Zvezni sekretariat za finance in Narodna 
banka Jugoslavije (20 št. 422-19/86 z dne 10. decembra 
1986. leta) in sklenil: 

1. da se pobuda z besedilom osnutka dogovora pred- 

loži izvršnim svetom republik in izvršnim svetom avtonom- 
nih pokrajin s prošnjo, da to pobudo ž osnutkom dogo- 
vora predložijo v obravnavo svojim skupščinam in da 
skupščine določijo svojega predstavnika, ki bo sodeloval v 
postopku usklajevanja stališč podpisnikov dogovora in 
pripravi besedila predloga dogovora: 

2. da se postopek usklajevanja stališč podpisnikov 
dogovora zaradi priprave predloga dogovora opravi v 
medrepubliškem komiteju za področje financ; 

3. da generalni sekretar Zveznega izvršnega sveta pred- 
loži pobudo z osnutkom dogovora izvršnim svetom repu- 
blik in izvršnim svetom avtonomnih pokrajin.« 

I. Ustavna podlaga1 

. Ustavna podlaga za sklenitev tega dogovora sta 244. in 265. 
člen ustave SFRJ, po katerem republike in pokrajine sodelu- 
jejo na področju davčne politike in z medsebojnimi dogovori 
usklajujejo osnove davčne politike in davčni sistem, če to 
zahteva zagotavljanje enotnosti in stabilnosti jugoslovan- 
skega tržišča. 

II. Ocene stanja, razlogi in cilji, ki se želijo 
doseči 

Sedanja situacija okrog odobritve in uporabe potrošniških 
in drugih kreditov se je zaradi visoke stopnje inflacije glede na 
leto 1978, ko je bil sprejet dogovor o uskladitvi temeljev 
politike obdavčevanja meničnih kreditov ter o izdajanju enot- 
nih meničnih golic in njihovem dajanju v obtok (Uradni list 
SFRJ, št. 70/78), precej spremenila, zato je nujno, da se ta 
dogovor dopolni tako, da se uvedejo večji menični apoeni, kar 
bi omogočilo racionalnejše poslovanje z menicami. 

Sedaj morajo namreč uporabniki kreditov zaradi višine kre- 
ditov in malega zneska meničnega apoena doplačati takse 
meničnih golic, kar v veliki meri otežuje delo v organizacijskih 
enotah službe družbenega knjigovodstva/zato je tudi to eden 
od razlogov za spremembo dogovora, da bi se prilagodili 
zahtevam uporabnikov kreditov. 

Pobudo za spremembo dogovora je dala Narodna banka 
Jugoslavije, ki se je posvetovala z republiškimi in pokrajin- 
skimi sekretariati za finance in s službo družbenega knjigo- 
vodstva. 

Na podlagi 244. in 265. člena ustave Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije sklenejo Skupščina Socialistične 
republike Bosne in Hercegovine, Skupščina Socialistične 
republike Črne gore, Sabor Socialistične republike Hrvaške, 
Sobranje Socialistične republike Makedonije, Skupščina 
Socialistične republike Slovenije, Skupščina Socialistične 
republike Srbije, Skupščina Socialistične avtonomne pokra- 
jine Kosova in Skupščina Socialistične avtonomne pokrajine 
Vojvodine 

DOGOVOR 
o spremembah dogovora o uskladitvi 
temeljev politike obdavčevanja 
meničnih kreditov ter o izdajanju 
enotnih meničnih golic in njihovem 
dajanju v obtok 

1. člen 
V dogovoru o uskladitvi temeljev politike obdavčevanja 

meničnih kreditov ter o izdajanju enotnih meničnih golic in 
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njihovem dajanju v obtok (Uradni list SFRJ, št. 70/78), se 6) in 
8) točka 3. člena spremenita tako, da se glasita: 

6) da se menični kredit, ki presega znesek 6,000.000 dinar- 
jev, poseben davek od plačil za storitve predhodno doplača 
po 4. členu tega dogovora od zneska nad 6,000.000 dinarjev 
pri službi družbenega gnjigovodstva, ki potrdi to doplačilo na 
menični golici, predpisani za znesek nad 4,000.000 do 
6.000.000, in na njej označi novo menično vrednost, za katero 
velja menična golica po doplačilu davka. 

8) da se za menične kredite, dane v Socialistični federativni 
republiki Jugoslaviji družbenim pravnim osebam kakor tudi 
za menične kredite, dane za gradnjo stanovanj ali za nakup 
novih od organizacij združenega dela, ki jih gradijo za trg, 
poseben davek od plačil za storitve plača po 4. členu tega 
dogovora samo z uporabo enotne menične golice, določene 
za vrednost nad 1,500.000 do 2,000.000 dinarjev, ne glede na 
višino meničnega kredita; 

2. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Udeleženci dogovora so se sporazumeli, da se poseben 

davek od plačil za storitve plača za menične kredite, in sicer: 

Od zneska meničnega kredita v dinarjih Dinarjev 

do 500.000 500 
nad 500.000 do 1,000.000 1.000 
nad 1,000.000 do 1,500.000 1.500 
nad 1,500.000 do 2,000.000 2.000 
nad 2,000.000 do 3,000.000 3.000 
nad 3,000.000 do 4,000.000 4.000 
nad 4,000.000 do 6,000.000 6.000 
in vsakih začetih 500.000 nad 

6,000.000 500 

3. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi: 
Udeleženci dogovora so se sporazumeli, da se prodaja in 

zamenjava oziroma umik enotnih meničnih golic poverita 
službi družbenega knjigovodstva, o čemer bo sklenjena 
pogodba z Narodno banko Jugoslavije v skladu s pogodbo iz 
5. člena tega dogovora. 

S_ pogodbo iz 1. odstavka tega člena bo določeno, da sme 
služba družbenega knjigovodstva prodajati enotne menične 
golice samo organizacijam združenega dela, ki so registrirane 
za prodajo taksnih in davčnih vrednotnic, in jim za to delo 
pripada provizija v enotnem znesku 20% od nominalne vred- 
nosti kupljenih meničnih golic. 

4. člen 
V 7. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Enotna menična golica skupaj z belim robom je velika 245 

mm krat 90 mm.« 

5. člen 
8. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Udeleženci dogovora so se sporazumeli, da ima enotna 

menična golica tale videz: 
1. besedilo je tiskano v črni barvi, ton vsakega apoena pa 

se razlikuje s posebno barvo. 
Besedilo se tiska v jeziku narodov Jugoslavije; 
2. podoba na enotni menični golici je velika 235 mm krat 80 

mm; 
3. na spodnjem meničnem delu enotne menične golice so 

natisnjene besede: »Izdaja Narodna banka Jugoslavije«; 
4. na ornamentu tona v sredini menične golice je grb Soci- 

alistične federativne republike Jugoslavije; 
5. v davčnem delu enotne menične golice je sredi risbe grb 

Socialistične federativne republike Jugoslavije, nad grbom so 
natisnjene besede: »Socialistična federativna republika Jugo- 
slavija« v jezikih narodov Jugoslavije, pod grbom pa je natis- 
njen znesek, po katerem se zadevna menična golica prodaja 
uporabniku.« 

KONČNE DOLOČBE 

6. člen 
»Udeleženci dogovora so se sporazumeli, da bodo v treh 

mesecih od dneva podpisa dogovora uskladili svoje predpise 
s tem dogovorom«. 

7. člen 
Udeleženci dogovora so se sporazumeli, da pridejo enotne 

menične golice iz tega dogovora v obtok najkasneje v treh 
mesecih od dneva, ko začnejo veljati predpisi iz 6. člena tega 
dogovora. 

8. člen 
Udeleženci dogovora so se sporazumeli, da menične 

golice, ki so v obtoku, veljajo, dokler se ne porabijo, a najkas- 
neje do 31. decembra 1987. leta. 

9. člen 
Ta dogovor začne veljati dan po objavi v Uradnem listu 

SFRJ. 
Beograd 
19. december 1986. leta 

Za Skupščino SR Bosne in Hercegovine 
Za Skupščino SR Črne gore 

Za Sabor SR Hrvaške 
Za Sobranje SR Makedonije 
Za Skupščino SR Slovenije 

Za Skupščino SR Srbije 
Za Skupščino SAP Kosova 

Za Skupščino SAP Vojvodine 

Obrazložitev 

Z dogovorom o uskladitvi temeljev politike obdavčevanja 
meničnih kreditov ter o izdajanju enotnih meničnih golic in 
njihovem dajanju v obtok (Uradni list SFRJ, št. 70/78) Narodna 
banka Jugoslavije izdaja in daje v obtok enotne menične 
golice. 

Narodna banka Jugoslavije je ob posvetovanju z republi- 
škimi in pokrajinskimi sekretariati za finance in službo druž- 
benega knjigovodstva Jugoslavije sprožila pobudo za spre- 
membo in dopolnitev omenjenega dogovora, ker se je od 
sprejetja tega dogovora do sedaj situacija okrog odobritve in 
uporabe potrošniških in drugih kreditov precej spremenila 
zaradi visoke stopnje inflacije. Zaradi tega je nujno potrebno, 
da se ta dogovor dopolni v smislu ugajanja nekoliko večjih 
meničnih apoenov, kar bi omogočilo racionalnejše poslova- 
nje z menicami. 

Glede na višino kreditov in malega zneska meničnih apo- 
enov morajo sedaj uporabniki kreditov doplačati takse menič- 
nih golic, kar znatno otežuje delo v organizacijskih enotah 
službe družbenega knjigovodstva. 

Obrazložitve pravnih rešitev v osnutku 
dogovora 

Ob 1. členu v 

Spremenijo se vrednosti meničnih golic v skladu z 2. čle- 
nom sprememb dogovora. 

Ob 2. členu 
V skladu s spremenjenimi pogoji za odobritev in uporabo 

potrošniških ter drugih kreditov in z višino stopnje inflacije se 
predlaga sprememba vrednosti meničnih apoenov. 

Ob 3. členu 
Predlaga se sprememba provizije z 10% na 20% od nomi- 

nalne vrednosti meničnih golic organizacijam združenega 
dela, ki prodajajo taksne in davčne vrednotnice, zaradi tega, 
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ker so stroški kreditov večji za več kot 90% na podlagi plačil 
za kredite in ker se plačuje takoj pri prevzemu meničnih golic, 
izplačuje pa se po izteku roka treh mesecev, včasih pa tudi 
več. 

Ob 4. in 5. členu 
Da bi se uresničila določena racionalizacija in učinkovitost 

emisije meničnih golic, se predlaga, da se menične gotice 
tiskajo v jezikih narodov Jugoslavije oziroma tako, kot se 

tiskajo denar, čeki in obveznice ter drugi vrednostni papirji in 
se spreminja velikost menične golice. 

Ob 6. in 7. členu 
Spremeni se rok za dajanje v obtok enotnih meničnih golic 

in za usklajevanje predpisov udeležencev dogovora s tem 
dogovorom. 
19. december 1986. leta 
Beograd 

IZVLEČEK 
iz določb dogovora o uskladitvi 
temeljev politike obdavčevanja 
meničnih kreditov ter o izdajanju 
enotnih meničnih golic ter njihovem 
dajanju v obtok 

3. člen 
6) da se za menični kredit, ki presega znesek 150.000 

dinarjev, poseben davek odplačil za storitve predhodno 
doplača po 4. členu tega dogovora od zneska nad 150,000 
dinarjev pri Službi družbenega knjigovodstva, ki potrdi to 
doplačilo na menični golici, predpisani za znesek nad 100.000 
do 150.000 dinarjev, in na njej označi novo menično vrednost, 
za katero velja menična golica po doplačilu davka; 

8) da se za menične kredite, dane v Socialistični federativni 
republiki Jugoslaviji družbeno pravnim osebam, kakor tudi za 
menične kredite, dane za zidanje stanovanj ali za nakup 
novih, toda še ne vseljenih stanovanj od organizacij združe- 
nega dela, ki jih proizvajajo za trg, poseben davek odplačil za 
storitve plača po 4. členu tega dogovora samo z uporabo 
enotne menične golice, določene za vrednost nad 10.000 do 
15.000 dinarjev, ne glede na višino meničnega kredita; 

4. člen 
Udeleženci dogovora so se sporazumeli, da se poseben 

davek od plačil za storitve plača za menične kredite, in sicer: 

1) (Uradni list SFRJ, št. 70/78) 

Od zneska meničnega kredita v dinarjih Dinarjev 
do 5.000 6 

nad 5.000 do 7.500 10 
nad 7.500 do 10.000 15 
nad 10.000 do 15.000 20 
nad 15.000 do 25.000 30 
nad '25.000 do 50.000 60 
nad 50.000 do 100.000 100 
nad 100.000 do 150.000 150 
in za vsakih začetih 5.000 dinarjev nad 

150.000 15 

6. člen 
Udeleženci dogovora so se sporazumeli, da se prodaja in 

zamenjava oziroma umik enotnih meničnih golic poverita 
službi družbenega knjigovodstva, o čemer bo sklenjena 
pogodba z Narodno banko Jugoslavije v skladu s pogodbo iz 
5. člena tega dogovora. 

S pogodbo iz 1. odstavka tega člena bo določeno, da sme 
služba družbenega knjigovodstva prodajati enotne menične 
golice samo organizacijam združenega dela, ki so registrirane 
za prodajo taksnih in davčnih vrednotnic in jim za to delo 
pripada provizija v enotnem znesku 10% nominalne vrednosti 
kupljenih meničnih golic. 

2. odstavek 7. člena 
Enotna menična golica skupaj z belim robom je velika 242 

mm krat 97 mm. 

8. člen 
Udeleženci dogovora so se sporazumeli, da ima enotna 

menična golica tale videz: 
1. besedilo je tiskano v črni barvi, ton vsakega apoena pa se 

razlikuje s posebno barvo. 
Besedilo se tiska: v srbohrvatskem jeziku - v cirilici, v 

hrvatskem književnem jeziku - latinici, v slovenskem jeziku - 
v latinici in v makedonskem jeziku - v cirilici. 

2. podoba na enotni menični golici je velika 230 krat 86 mm. 
3. okrog ornamenta menične golice je v obliki okvira gravi- 

ran okrasek, ki deli menični in davčni del golice, na kateri so 
natisnjene besede: »Se plača od zneska do... din«, oziroma: 
»Se plača od zneska nad... din do... din«, z označbo zneska 
na sredini, po katerem se zadevna menična golica prodaja 
uporabniku. 

4. na spodnjem delu menice so natisnjene besede: »Izdaja 
Narodna banka Jugoslavije«; 

5. na ornamentu tona v sredini menične golice je grb 
Socialistične federativne republike Jugoslavije, nad njim in 
pod njim pa so v valoviti vrsti natisnjene z belimi črkami v 
cirilici in latinici beseda: »Socijalistična federativna republika 
Jugoslavija. 

6. v davčnem delu menične golice je sredi risbe grb Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije, pod njim pa natis- 
njen znesek, po katerem se zadevna menična golica prodaja 
uporabniku. 

SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 

SKLEP, 

o povračilih stroškov delegatom za delo v Skupščini SR 

Slovenije oziroma o nadomestil osebnega dohodka delegatom 

Na podlagi drugega odstavka 66. člena in 177. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije, 22. člena pravilnika o 
osnovah in merilih za oblikovanje delitev sredstev za 
osebne dohodke in o določanju povračil materialnih stro- 
škov funkcionarjev Skupščine SR Slovenije, Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, republiških upravnih orga- 

nov in republiških družbenih svetov ter v skladu z družbe- 
nim dogovorom o skupnih osnovah za urejanje določenih 
stroškov (Uradni list SRS, št. 14-846/82) je Komisija 
Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve na seji dne 11. februarja 1987 sprejela 
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SKLEP 
o povračilih stroškov delegatom za delo v 
Skupščini SR Slovenije oziroma o 
nadomestilih osebnega dohodka delegatom 

1. 
S tem sklepom se določa povračilo stroškov delegatom 

v zborih Skupščine SR Slovenije, članom delovnih teles 
skupščine in zborov in drugim delegatom (v nadaljnjem 
besedilu: delegati) za delo v Skupščini SR Slovenije, nje- 
nih zborih in delovnih telesih ter v drugih oblikah dela 
skupščine in zborov (v nadaljnjem besedilu: v skupščini). 

S tem sklepom se določa tudi nadomestilo osebnega 
dohodka delegatom za delo v skupščini. 

2. 
Za povračila stroškov, ki jih imajo delegati pri delu v 

skupščini se šteje: 
— dnevnica (povračilo stroškov za prehrano) 
— povračilo stroškov za prenočišče, 
— povračilo stroškov za prevoz. 

3. 
Delegat je upravičen do: 
— cele dnevnice, če je delo v skupščini trajalo manj kot 

24 ur toda več kot 12 ur, 
— polovične dnevnice, če je delo v skupščini trajalo več 

kot 8 ur, vendar ne več kot 12 ur. 
V čas trajanja dela v skupščini se šteje tudi čas, ki ga je 

delegat prebil na poti v skupščino in čas za povratek. 
Delegati, ki imajo prebivališče na območju občin mesta 

Ljubljane, so upravičeni do nadomestila za prehrano v 
višini znižane dnevnice, če je delo v Skupščini trajalo 
najmanj 6 ur. 

4. 
Stroški za prenočišče se povrnejo v celoti na podlagi 

računa, največ do višine stroškov za prenočišče v hotelu B 
ali nižje kategorije, v katerih je delegat prenočeval. 

Če predloži delegat račun za hotel višje od B kategorije, 
se mu povrnejo stroški največ v višini zneska, ki je ugotov- 
ljen na podlagi povprečnih stroškov za prenočišče v hote- 
lih B kategorije. 

Stroški za prenočišče se delegatu lahko povrnejo tudi 
brez predložitve računa; v takem primeru znaša povračilo 
največ 40% povprečnega stroška za prenočišče v hotelih B 
kategorije. 

5. 
Delegatom se povrnejo stroški za prevoz na delo v 

skupščino in za povratek z vlakom ali avtobusom pravi- 
loma brez predložitve vozovnice po veljavni tarifi. 

Delegat je dolžan predložiti vozovnice, kadar uporablja 
za prevoz poslovni vlak, spalnik ali letalo. 

6. 
Izjemoma se delegatu, če ne more priti na delo v skupš- 

čino z javnimi prevoznimi sredstvi in uporabi zato osebni 
avtomobil, povrnejo stroški za prevožene kilometre. Kilo- 
metrina se določa v višini povprečnih stroškov za avtomo- 
bil srednjega razreda. 

Stroški za prevožene kilometre se povrnejo tudi dele- 
gatu, ki uporablja osebni avtomobil do najbližjega javnega 
prevoznega sredstva. 

Delegatu se povrnejo tudi stroški cestnine, za kar je 
dolžan predložiti račun. 

7. 
Delegati - kmetje, obrtniki in drugi delovni ljudje, ki z 

osebnim delom samostojno kot poklic opravljajo umetni- 
ško ali kakšno drugo kulturo, odvetniško ali drugo 
poklicno dejavnost, imajo pravico do nadomestila oseb- 
nega dohodka za čas, ko opravljajo delo v skupščini. 

8. 
Dnevnice, stroški za prenočevanje v hotelih višje od B 

kategorije oziroma stroški za prenočevanje brez računa 
ter kilometrina se izplačujejo delegatom v višini sredstev, 
ki se v te namene v okviru sredstev za materialne stroške 
zagotavljajo organom, organizacijam in strokovnim služ- 
bam, ki se financirajo iz republiškega proračuna. 

9. 
Ko prejme generalni sekretar Skupščine SR Slovenije 

sklep iz prejšnje točke, obvesti o tem takoj Komisijo za 
volitve, imenovanja in administrativne zadeve in ustrezno 
strokovno službo skupščine. 

Povračila stroškov delegatov se začno izplačevati v 
višini zagotovljenih sredstev z dnem uveljavitve sklepa 
Izvršnega sveta. Delegatom je treba dati sklep Izvršnega 
sveta na vpogled, če to zahtevajo. 

10. 
Nadomestilo osebnega dohodka delegatom iz 7. točke 

tega sklepa se izplačuje delegatom v višini povprečnega 
mesečnega osebnega dohodka delavcev v SR Sloveniji. 
Višina tega nadomestila se v skladu z uradnimi podatki 
določa vsake tri mesece. 

11. 
Delegatom se izplačujejo stroški za delo v skupščini na 

njihovo zahtevo. 
Delegat uveljavlja vrsto in višino povračil na posebnem 

obrazcu, ki ga podpiše. Obrazcu priloži delegat tudi 
vozovnico, račun in druga potrdila, kadar je to potrebno v 
skladu z določbami tega sklepa. 

12. 
Izplačilo kilometrine po prvem odstavku 6. točke tega 

sklepa odobri generalni sekretar skupščine. 

13. 
Ta sklep izvaja oddelek za računovodske in finančne 

zadeve v službah Skupščine SR Slovenije. 

14. 
V spornih primerih odloča o upravičenosti do vrste in 

višine posameznih povračil generalni sekretar skupščine. 

15. 
Komisija Skupščine SR Slovenije spremlja izvajanje 

tega sklepa in ga po potrebi spremlja oziroma dopolnjuje. 

16. 
Ta sklep se objavi v »Poročevalcu Skupščine SR Slove- 

nije in SFR Jugoslavije za delegacije in delegate« in začne 
veljati 15. februarja 1987. 
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IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

MNENJE 
Odbora za družbenopolitični sistem Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije k poročilu o izvajanju določbe zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o osnovni šoli   

Odbor Zbora združenega dela za druž- 
benopolitični sistem je na seji dne 28/1 
1987 obravnaval poročilo o izvajanju do- 
ločbe zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o osnovni šoli, ki ga je pri- 
pravil Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije. 

Zbor združenega dela je ob sprejema- 
nju predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o osnovni šoli, dne 
18/10 1986 zavezal Izvršni svet, naj v IV. 
trimesečju poroča, kako se uresničuje 1. 
člen zakona, ki se nanaša na število otrok 

v posameznem oddelku. 
V poročilu in prilogi je dan pregled 

vlog in izdanih soglasij Zavoda SR Slove- 
nije za šolstvo za oddelke z več kot 32 
učenci. Iz tega je razvidno, da je za šol- 
sko leto 1986/87 zaprosilo 36 šol za 126 
oddelkov in da so bili podani utemeljeni 
razlogi in dano soglasje za 118 oddelkov. 
Procentualno gre le za 1,28% oddelkov, 
ki imajo več kot 32 učencev v oddelku, 
kar ni visok odstotek. 

Ob izjemnem primeru Osnovne šole II. 
grupe odredov v Ljubljani (Fužine), ki 

ima zaradi izredne prostorske stiske in 
širjenja soseske kar 20 oddelkov z več 
kot 32 učenci, pa je odbor sodil, da je 
treba nemudoma začeti odpravljati ne- 
ugodno situacijo. Še zlasti je to potreb- 
no, ker so po informaciji na seji odbora 
izdana vsa potrebna soglasja za graditev 
negospodarskega objekta - nove šole. 

Odbor je ugotovil, da je s tem poroči- 
lom dan podroben odgovor na postavlje- 
no zahtevo o poročanju in ni potrebno, 
da ga obravnava tudi Zbor združenega 
dela. 

POROČILO 

o izvajanju določbe zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

osnovni šoli glede števila učencev v posameznih oddelkih  

Skupščina SR Slovenije je na seji dne 18. junija 1986, 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije pa na seji dne 2. 
julija 1986 sprejela zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o osnovni šoli ter hkrati zadolžila Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije, da v četrtem četrtletju poroča o ureničeva- 
nju 1. člena tega zakona. Ta člen določa, da lahko osnovna 
šola izjemoma v soglasju z Zavodom SRS za šolstvo iz pro- 
storskih in organizacijskih razlogov oblikuje posamezen 
oddelek z največ 35 učenci. 

Po podatkih Zavoda SRS za šolstvo je za takšno soglasje do 
8. 10. 1986 zaprosilo 36 osnovnih šol, in sicer za 126 oddelkov. 
V Zavodu SRS za šolstvo so povedali, da gre v večini primerov 
za razloge, ki so v skladu z zakonom. Zato so 34 šolam izdali 
soglasje, da lahko oblikujejo 118 oddelkov (1,28%)' z več kot 
32 učenci, in sicer 77 oddelkov s 33 učenci, 34 oddelkov s 34 
učenci in 14 oddelkov s 35 učenci. 

V vseh primerih je Zavod SRS za šolstvo dal soglasje le za 
tekoče šolsko leto in opozoril šole, da morajo v naslednjem 
šolskem letu zagotoviti pogoje za normalno vzgojnizobraže- 
valno delo v skladu z normativom o številu učencev v oddelku. 
Nekaterim osnovnim šolam je tudi naročil, da morajo z inten- 
zivnejšim dopolnilnim poukom poskrbeti, da ne bodo učenci 
v teh oddelkih prikrajšani pri kvaliteti pouka. 

Večina šol utemeljuje povečano število učencev v oddelku s 
prostorskimi razlogi, v nekaterih primerih gre za izjemoma 
večje število učencev zaradi novih vpisov ali vključitve ponav- 
ljal cev, delitev že formiranih oddelkov za eno leto pa učenci in 
starši odklanjajo. Nekajkrat je razlog tudi oblikovanje paralel- 
nih razredov z različnimi tujimi jeziki. Nekaj osnovnih šol je 
med razlogi za povečanje števila učencev v oddelku razen 
prostorskih razlogov navedlo tudi sklepe o tem, naj se ne 
povečuje v šolah število zaposlenih in odločitve v občinskih 
izobraževalnih skupnostih, da ne bodo financirale večjega 
števila oddelkov. 

Med šolami, ki so prosile za soglasje, je poseben primer 
Osnovna šola II. grupe odredov v Ljubljani (Fužine), ki ima 
zaradi izredne prostorske stiske in širjenja soseske kar 20 

oddelkov z več kot 32 učenci. V tem primeru je Zavod SRS za 
šolstvo posebej opozoril ustanovitelja šole in pristojno 
občinsko izobraževalno skupnost na to, da so učenci te 
soseske v bistveno slabši prostorski situaciji od učencev 
drugih osnovnih šol v republiki in izrazil bojazen, da bodo 
prikrajšani pri kvaliteti pouka, ter ju prosil, naj situacijo nemu- 
doma proučita in z ustreznimi ukrepi zagotovita, da se to 
stanje v najkrajšem času odpravi. 

Iz organizacijskih poročil, ki so jih osnovne šole dolžne 
poslati 15. oktobra, smo ugotovili, da je še nekaj šol, ki so 
oblikovale po en oddelek ali tudi več oddelkov z več kot 32 
učenci, ne da bi za to dobile soglasje Zavoda SRS za šolstvo. 
Na eni šoli pa so oblikovali 3 oddelke z več kot 32 učenci, 
kljub temu, da je Zavod SRS za šolstvo ugotovil, da za to ni 
upravičljivih razlogov, in ni dal soglasja za oblikovanje nad- 
številčnih oddelkov. V vseh teh primerih smo opozorili 
ustrezne občinske upravne organe, ki po določbi 149. člena 
zakona o osnovni šoli opravljajo nadzor nad zakonitostjo dela 
osnovne šole, naj ukrepajo tako, da bodo šole nezakonitost 
odpravile, ter nas o tem obvestijo. 

Ocenjujemo, da 118 oddelkov z več kot 32 učenci, kar 
predstavlja 1,28% vseh oddelkov osnovne šole, ne pomeni 
splošnega povečanja števila učencev v oddelkih in s tem 
nižjega pedagoškega standarda, temveč pomeni zakonito 
upoštevanje izjemnih razlogov za večje število učencev v 
oddelkih. To pa je bil tudi namen določbe 1. člena zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli. 

Sicer pa zasledujemo v zadnjih dvajsetih letih stalno zmanj- 
ševanje povprečnega števila učencev v oddelkih (1965/66 - 
28, 10, 1975/76 -25,44, 1985/86 - 24,54), kar pomeni, da se v 
pogledu števila učencev v oddelkih pedagoški standard iz- 
boljšuje. 

Tudi določba zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o osnovni šoli glede števila učencev v posameznih oddelkih 
tega trenda ne spreminja. 
*) Ker statistični podatki za šol. I. 1986/87 še niso znani, smo za izračun 
odstotkov uporabili podatek za šol. 1.1985/86 — 9225 oddelkov. 
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PREGLED VLOG IN IZDANIH SOGLASIJ ZA OBLIKOVANJE ODDELKOV Z VEČ KOT 32 UČENCI 

Prosi Šogl. izd. SogUnF OddefkT ~Štručen^""pTesega 
Osnovna gola Občina za sogl, za št. izdano razreda cev norm. Razlogi 
 ?®_št»_°d<i._iOdd.  za St^oti. za uj# 
—I ?. i I_t ~_3 IIIIIICIIIIIIIJjIIIIIIIC""! I 9 
1. OŠ J. Plemlja 
• Bled Radovljica 5 5-2 odd. 6. razr. 33 1 že formirani oddelki. 

3 odd. 8. razr. 34. 34. 35 2. 2, 3 prostorski razlogi 
2. OŠ NH M. Ko- Novo 

tarja Šentjernej, mesto 3 3 3. odd. 6. razr, 33 1 Pomanjkanje prostora 

3. OŠ A.T.Linhart Radovljica 11 11 • 4 odd. 4. razr. 33 1 Prostorski razlogi, če bi 
Radovljica 5 odd. 5. razr. 33/3, 34/2 oblikovali nove oddelke, 

2 odd. 6. razr, 33 1 b i morali imeti pouk v turnusu 
4. OŠ J, Mencingerja Že formirani oddelki, deli 

Boh. Bistrica Radovljica 2 2 - 2 odd. 8. razr. 33 1 tev ne bi bila smiselna 

5. OŠ J.B.Tito 1 odd, 3. fazr, 33 1 Prostorske težave 
Trbovlje Trbovlje 7 7-6 odd. 6. razr. 33 > 1 

6. OŠ H, Grajzerja 
TrŽ1£ Tržič 1 1-1 odd.7. razr. 35 3 V paral, so različni tuji j 

v odd. z nemšč. sta prišla 
1 ponavlj. in 1 uč. iz drug 
rep., ni sred.za nov odd, 
ni prostora 

7, OŠ Izobr. zavod M.Sobota OŠ Kajuh 5 3 2 2 odd. 6. razr. 35/35 3 Ni soglasja a 5. razr. 
M, Sobota OŠ Kardelj 11- 1 odd 7 ra7r ■Ji o j i oaci, /.razr, 34 2 svetujejo prerazporeditev 

1 odd, 7, razr, 33 1 učen. med šolami, za 6, 
in 7. razr. so prostorski 
razlogi in razi, tuji jeziki 

8, OŠ Solkan 
" Nova Gorica N, Gorica 4 4 - 4 odd fi ra?r A ,n , i uua.d, razr. j j 4 Trenutne prostorske teža 

prihodnje leto bosta na r. 
stopnji 2 odd, manj In boc 
odd. 7, razr, delili 

9, OŠ M, Vrhovnik Lj, Center 3-3 M,- xi - u i J ° Ni opravičljivih razlogov Ljubljana J 5 

10, OŠ II, grupe odr, Lj. Moste- odd ? 1 4 s w i i . 
r. 

aa* .34-35 Velike prost, težave v no> Ljubljana Polje 20 20 - 7 ra?r ,. ... J /.razr, naselju, opozorili občino j 
OIS naj pospešeno urejajc 
pogoje 

11« OŠ I.Cankar M.Sobota 11. 1 odd.7 ra?r i T„- ^ x. Xt _ .. ioaa/.razr, 1 Izjemoma večje število u Bogojina J , , cev, sicer ima šola ves Č 
po 1 oddelek 

12. ZOŠ I. celjske č. Celje 2 2 . 2odd.5.razr. 33 1 Prostorski razlogi 
Celje 5 

13. ZOŠ OŠ F. Koš 
Celje Celje 1 1 "■ 1 odd. 7. razr. 33 ! Prostorska utesnjenost 

14. OŠ F. Goloba Ravne/Kor. 6 5 1 5. razr. 33/33 1 Prostorski razlogi 
Prevalje 

15. OŠ P, Voranc Ravne/Kor. 3 Qdd ? ra?r n 
Ravne/Kor. 6 5 1 2 odd. 5.'razr.' 33 1 Prostorski razlogi 

16. OŠ Franjo Slov. Gradec 1 1 . lodd.5. razr. 33 1 Povečano število ob pre- 
Vrunč Slov. hodu ,2 podr. šole 
Gradec prostorska utesnjenost 

17. OŠ Kette in Lj. Moste- 2 2 . 2 odd. 5. razr. 33 Prostorski razlogi, nove 
Murn Lj. Polje priselitve, prevoz učencev 

iz Fužin 

18. VIO Šmarje Šmarje pri 2 2 2 odd. 4. razr. 33/34 1/2 Ponavljale! v 4.razr..sa. 
OŠ B.Kidrič Jelšah to šol>leto< v 5. r. več od 
Rog. Slatina ^er se preg0iaj0 je ugen 

iz podružničnih šol 
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19, OŠ Franjo 
Vrunč, Sliv«* 
nica/Celju 

Šentjur 

20, OŠ Tomo Brejc 
Kamnik Kamnik 

1 odi. 8, razr, 34/34 

2 odd, 1, razr, 33/33 1 
3 odd. 5, razr. 33/34/ 34 1/2 

21, OŠ Duplica Kamnik 

22, VIO Laško Laško 
OŠ M.Nemca 
Radeče 

23, OŠ Kamniškega 
bataljona 
Stranje Kamnik 

24, OŠ M, Jarca 
Črnomelj Črnomelj 

1 1 

2 odd.5,razr, 34/34 2 

1 odd. 2, razr, 33 1 

1 odd. 5, razr, 33 1 

1 odd. 6, razr, 33 1 

25, OŠ Koroški 
jeklarji 
Ravne/ Kor, 

Ravne/Kor, 

26, OŠ Neznanih Dravograd 
talcev 
Dravograd 

27, VIP Brežice Brežice 
OŠ Bratov 
Ribarjev 

Brežice 
28, OŠ L.Adamič Grosuplje 

Grosuplje 

29, 2DŠ Celje Celje 
OŠ F, Vrunča 
Hudinja 

1 odd,4,razr, 33 1 
2 odd. 5. razr, 33 
3 odd,7.razr. 33/33/34 1/1/2 

1 odd.4,razr, 33 
1 odd. 6. razr. 34 

3 odd. 7, razr. 

4,razr,na 
podr, šoli 
1 odd. 

33/33/33 

33 

1 odd. 6. razr, 33 
1 odd. 7, razr, 33 

30. VIZ Velenje Titovo 
OŠ Gustav Šilih Velenje 4 
OŠ V. Vlahovič 1 

31. OŠ Dra ga Ko bal a 
Pobrežje Maribor 3 

32. OŠ Vila Krai- Lj,-Bežigrad 1 
gherja Lj, 

33, OŠ Bujana llicha 
Maribor 

34, VIZ Dušana 
Jereba 
Slov, Konjice 

35, OŠ Bučkovci 

36, OŠ J. Potrč 
Ljubljana 

Maribor 3 

Slov, Konjice 3 

M. Sobota 1 

Lj. Center 1 

Skupaj 126 

4 odd.7. razr. 33/34/33/ 1-2 
1 odd.'?"1'321'' 33/ 34 2 

3 odd.5, razr, 33/33/33 1 

1 odd. 5, razr, 33 1 

1 odd, 3, razr, 33 ^ 
2 odd,7,razr, 33/33 

3 odd. 6,razr, 34/35/35 
1 odd.5.razr. 33 1 

1 odd. 4* razr, 

1 odd. 2. razr. 

33/33 

34 

118 

Niso razdelili že formira 
nih oddelkov 

Veliko novih naselitev, 
preusmeritev otrok na 
druge šole ni možna zars 
prometa, ni prostora za 
večje število oddelkov 
Prostorski razlogi 

Začasno, 1 učenec se bo 
prešolal 

Izjemoma v 1 odd, več 
učencev 

163 učencev v 5,odd, - 
ni prostora za nov oddelel 

Prostorski razlogi 

Trenutno večje število učei 
prerazporeditev ni možna, 
prostora za nov odd, ni 

Prostorski razlogi 

Novo vpisani učenci, v 5. 
razr, gredo v centralno šol 

Oddelki so oblikovani glede 
na tuji jezik, novo vpisani 
učenci, ni prostora za 
nov oddelek 

Nove prise litve, ni mož- 
nosti za delitev oddelkov 

Prostorski razlogi 

Sanacija nekaterih prostori 

Prostorski razlogi 

Kadrovski in prostorski 
razlogi 

Zadnje leto na razr. stop#J 
prihodnje leto drugačna or 
Izjemoma več učencev v 
letniku 
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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA -17.12.1986 

ZBOR OBČIN - 17. 12. 1986  

- Zaradi skromnih sredstev - slabo sta- 
nje evidenc geodetske službe 

Skupina delegatov iz Obči- 
ne Kranj, področje gospodar- 
stva za Zbor združenega dela 
in Skupina delegatov občine 
Nova Gorica za Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta 
postavili naslednje delegat- 
sko vprašanje: 

Z več strani zadnje čase sli- 
šimo in beremo o nazadova- 
nju tako obsega kot kakovosti 
evidenc, načrtov in kart ge- 
odetske službe. Zveza ge- 
odetskih inženirjev in geome- 
trov Slovenije je problematiko 
zelo jasno opredelila tako na 
javni tribuni dne 10. junija, kot 
na 19. geodetskem dnevu dne 
17. oktobra 1986. S svojimi 
stališči je seznanila tudi Izvrš- 
ni svet Skupščine SR Sloveni- 
je, vendar odgovora ni dobila. 
Republiška geodetska uprava 
poudarja slabo stanje evi- 
denc geodetske službe v svo- 
jih planskih aktih. V obrazloži- 
tvi odloka o srednjeročnem 
programu geodetskih del 
1986/90 je dobesedno zapisa- 
la: »S strokovnega vidika ge- 
odetske službe je predstavlje- 
ni program tisti minimum na- 
stavitve in vzdrževanja, ki naj 
prepreči nazadovanje vzdrže- 
vanja evidenc.« Torej zavze- 
majo se komaj za sanacijo in 
niti še ne za premik v kvalita- 
tivnem in kvantitativnem 
smislu. 

Na seji odborov Skupščine 
dne 25. 11. 1986 je bil sprejet 
osnutek Zakona o proračunu 
Slovenije za leto 1987. V njem 
pa je številka za geodetska 
dela bistveno nižja 
(212,500.000 din) kot jo za leto 
glede na cene iz prvega tro- 
mesečja 1986 predvideva Od- 
lok o srednjeročnem progra- 
mu geodetskih del. 

Vprašanje: ali bomo z letni- 
mi proračuni SRS v skladu s 
srednjeročnim programom 
letno zagotavljali ustrezna 
sredstva, ali bomo proračune 
sprejemali neodvisno od od- 
loka in s tem še nadalje po- 
glabljali nazadovanje evidenc 
geodetske službe? 

Menimo, da so evidence, 
načrti in karte geodetske 
službe za nadaljnji razvoj go- 
spodarstva in družbenih de- 
javnosti tako pomembni, da 
moramo srednjeročni pro- 
gram geodetskih del v celoti 
upoštevati tako z vidika vse- 
bine kot finančnih sredstev. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je posredoval na- 
slednji pisni odgovor: 

Sredstva za izvajanje sred- 
njeročnega programa geodet- 
skih del se zagotavljajo na 
podlagi odloka, ki ga sprejme 
Skupščina SR Slovenije in so- 
razmerno s strani občin v pro- 
računu občin na podlagi letnih 
programov geodetskih del, 
uporabniki pa bodo vključeni v 
financiranje dodatnih konkret- 
nih nalog, za katere bodo imeli 
interes. 

S problematiko vzdrževanja 
geodetskih evidenc je bil Izvrš- 
ni svet Skupščine SR Slovenije 
seznanjen, z vso pozornostjo 
pa je bila problematika obrav- 
navana ob poročilu o izvajanju 
dogovora o srednjeročnem 
programu geodetskih del za 
obdobje 1981-1985 in predlo- 
ga odloka o srednjeročnem 
programu geodetskih <i<;l za 
obdobje 1986-1990. 

Pri oblikovanju osnutka in 
predloga proračuna SR Slove- 
nije za leto 1987 pa je bilo po- 
trebno upoštevati izhodišča 
ZVEZNE RESOLUCIJE in sicer, 
da se obseg sredstev za zado- 
voljevanje splošnih družbenih 
potreb v letu 1987 oblikuje, 
upoštevajoč obseg pravic pro- 
računskih uporabnikov v zad- 
njem tromesečju leta 1986, to 
je brez deflatorja, ki bo upošte- 
van tekom leta. Pri tem Izvršni 
svet poudarja, da razkorak 
med dejansko potrebnimi fi- 
nančnimi sredstvi in sredstvi, 
predvidenimi v proračunu SR 
Slovenije za leto 1987 ni priso- 
ten samo pri programu ge- 
odetskih del, temveč tudi pri 
večini ostalih uporabnikov 
proračunskih sredstev. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije si bo prizadeval, da 
bodo sredstva za izvajanje pro- 
grama geodetskih del v letu 
1987 zagotovljena v višini, kot 
jih predvideva srednjeročni 
program 1986-1990, upošte- 
vajoč limite republiške in zvez- 
ne resolucije. Glede na to, da v 
zakonu o proračunu SR Slove- 
nije niso zagotovljena vsa po- 
trebna sredstva za izvedbo 
programa, se bo problematika 
zagotavljanja dodatnih sred- 
stev razreševala tudi v okviru 
možnosti po zaključnem raču- 
nu proračuna za leto 1986 in 
ob rebalansu proračuna za le- 
to 1987. 

Do vloge in pomena geodet- 
ske službe imajo v občinah ra- 
zlična stališča, kar dokazuje 
zelo velik razpon pri določanju 
proračunskih finančnih sred- 
stev v te namene. Z zakonskimi 
določili omejena politika do- 
deljevanja sredstev za splošno 
porabo je marsikatero občino 
privedla v položaj, da komaj še 
zagotavlja sredstva za izvaja- 
nje osnovnih nalog. To pa se 
neposredno odraža pri sred- 
stvih za izvajanje programov 
geodetskih del. Ker občinam v 
večini primerov prilivi prihod- 
kov v okviru izračunanega ob- 
sega dogovorjene porabe po 
dogovoru o izvajanju politike 
na področju splošne porabe 
občin komaj zadoščajo za fi- 
nanciranje organov družbeno- 
političnih skupnosti, družbe- 
nopolitičnih organizacij, ljud- 
ske obrambe, krajevnih skup- 
nosti, priznavalnin borcem 
NOV, namenjajo občine soraz- 
merno majhna sredstva za de- 
javnost geodezije. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije se za- 
veda problemov, s katerimi se 

srečujejo geodetske službe pri 
financiranju programov ge- 
odetskih del, vendar bo po- 
trebno zagotoviti sredstva za 
to obliko porabe v okviru vsa- 
koletne dejanske rasti splošne 
porabe. 

Da bi občinam omogočili 
vsaj delno razreševanje nave- 
dene problematike bodo od 1. 
1. 1987 dalje prilivi prihodkov, 
ki jih geodetske uprave dobijo 
kot nadomestilo za opravljene 
storitve, evidentirani direktno 
na računih geodetskih uprav. 
Z realizacijo te evidence se ti 
prihodki ne bodo šteli v prilive 
prihodkov, ki so omejeni po 
dogovoru o splošni porabi, 
oziroma bi bili omejeni ob 
sprejemu eventuelnega omeji- 
tvenega zakona o rasti splošne 
porabe v SR Sloveniji v letu 
1987. 

Z realizacijo navedene reši- 
tve je Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije omogočil vsem 
občinam v SR Sloveniji, da bo- 
do usmerjale vsaj minimalna 
sredstva za delovanje geodet- 
skih služb. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA-24.12. 1986 

ZBOR OBČIN - 24. 12. 1986 

— Kaj je z lokacijo za odlagališče radio- 
aktivnih odpadkov v Slovenj Gradcu? 

Matjaž Maček, delegat v 
skupini delegatov za delegi- 
ranje delegatov Skupščine 
občine Ljubljana Center v 
zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije je na 10. seji zbora ob- 
čin, 24. decembra 1986, naslo- 
vil na tov. Tomaža Vugo, čla- 
na izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in predsednika 
Republiškega komiteja za 
varstvo okolja in urejanje pro- 
stora naslednje delegatsko 
vprašanje: 

Ali so informacije, objavlje- 
ne v dnevniku Delo, o mož- 
nem odlagališču radioaktiv- 
nih odpadkov v okolici Slo- 
venj Gradca resnične? 

Če so, kdo je naročil študijo 
o lokaciji, za kakšne koncesi- 
je bi postali odlagališče smeti 
za Evropo? 

- Kaj je z lokacijo za odla- 
gališče radioaktivnih odpad- 
kov v Slovenj Gradcu? 

Skupini delegatov za go- 
spodarsko področje 35. oko- 
liš, Slovenj Gradec in 32. oko- 
liš, Velenje za Zbor združene- 
ga dela ter skupini delegatov 
iz občine Slovenj Gradec in 
občine Velenje za Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije so 

postavile naslednje delegat- 
sko vprašanje: 

Delegat Skupščine občine 
Velenje je na 3. seji Zbora ob- 
čin Skupščine SR Slovenije 
dne 18. junija 1986 postavil 
delegatsko vprašanje o pro- 
učevanju lokacije za odlaga- 
lišče jedrskih odpadkov na 
meji občin Velenje in Slovenj 
Gradec. 

Na to vprašanje je na 4. seji 
Zbora občin, dne 2. julija 1986, 
odgovoril Gido ROZMAN, na- 
mestnik predsednika Republi- 
škega komiteja za energetiko. 
Bistvo odgovora je bilo, da je 
Skupnost jugoslovanskega 
elektrogospodarstva (JUGEL) 
naročila študijo, s katero je 
določenih v Jugoslaviji 13 ma- 
krolokacij za jedrsko odlaga- 
lišče, med njimi tudi lokacija 
na meji občin Velenje in Slo- 
venj Gradec. Poudaril je, da 
gre za študijsko - raziskoval- 
no, neterensko raziskovanje, 
na osnovi katerega bo oprav- 
ljen prvi širši izbor, o katerem 
bodo pristojni organi izbranih 
občin pravočasno obveščeni 
ter da je vznemirjenje obča- 
nov preuranjeno in brez de- 
janske osnove. 

Skupini delegatov v zvezi s 
tem odgovorom sprašujeta: 



»Ali je prvi širši izbor že 
opravljen?« 

»V kolikor je, zakaj pristojni 
organi občin, katerih lokacije 
bodo ostale v ožjem izboru, 
niso bili o tem pravočasno ob- 
veščeni?« 

Iz sporazuma o financiranju 
in izvajanju predhodnih del za 
skladišče radioaktivnih od- 
padkov nizke in srednje aktiv- 
nosti, katerega podpisniki so 
Nuklearna elektrarna Krško, 
elektroprivreda Hrvatske in 
SOZD EGS in je bil sklenjen 
26. novembra 1986, je namreč 
razvidno: 

1. Začasno skladišče za ra- 
diaktivne odpadke nizke in 
srednje aktivnosti v Nuklearni 
elektrarni Krško bo napolnje- 
no čez dobro leto, ker ima ka- 
paciteto samo 6.000 dvestoli- 
trskih kovinskih sodov. 

2. Predhodna dela niso sa- 
mo študijsko-raziskovalna, 
ampak tudi terenska, vse do 
izdelave investicijskega pro- 
grama. 

3. Nuklearna elektrarna Kr- 
ško mora mesec dni po skle- 
nitvi tega sporazuma ustano- 
viti posebno strokovno službo 
(8 delavcev) za pripravo pred- 
hodnih del in predhodna dela, 
ki so v sporazumu natančno 
opisana. 

4. Po 9. členu sporazuma 
lahko pristopijo k njemu tudi 
drugi uporabniki jedrskih ma- 
terialov, kar pomeni, da bo 
predvideno skladišče postalo 
vsesplošno odlagališče jedr- 
skih odpadkov za potrebe ce- 
lotne Jugoslavije. 

Iz navedenega jasno izhaja, 
da je bil odgovor na zastavlje- 
no delegatsko vprašanje pre- 
malo konkreten in celo samo 
delno resničen. Z navedenim 
sporazumom predvidena 
predhodna dela namreč niso 
stvar JUGELA, ampak kon- 
kretno Nuklearne elektrarne 
Krško, ki mora v dobrem letu 
dni zagotoviti odlagališče za 
radioaktivne odpadke nizke in 
srednje aktivnosti (Dogovor o 
začetnih aktivnostih za iz- 
gradnjo odlagališča RAO so 
sklenile SOZD EGS, ZEOH in 
NE Krško, dne 29. 3. 1985). 

Zato skupini delegatov zah- 
tevata zagotovila pristojnih 
republiških organov, da se 
področje na meji med občina- 
ma Velenje in Slovenj Gradec 
oziroma širše območje Koro- 
ške in Šaleške doline pri izva- 
janju predhodnih del izvzame 
oziroma ne proučuje kot mož- 
na lokacija za odlagališče ra- 
dioaktivnih odpadkov nizke in 
srednje aktivnosti. 

Svojo zahtevo utemeljuje- 
mo z naslednjimi argumenti: 

1. Obravnavani prostor 
predstavlja poseljeno področ- 
je z intenzivno tržno usmerje- 

no kmetijsko proizvodnjo. 
2. Na območju možne loka- 

cije so pomembni viri pitne 
vode, iz katerih se napajajo 
Mežiška, Mislinjska in Šale- 
ška dolina, po grobi oceni 
skoraj 100.000 prebivalcev. 

3. V občinah Velenje, Slo- 
venj Gradec in Ravne so prav 
v zadnjem obdobju zastavlje- 
ne močne aktivnosti za sana- 
cijo nadpovprečno ekološko 
ogroženega okolja (Rudnik in 
topolnica Mežica, Železarna 
Ravne, Termoelektrarna Šo- 
štanj, Rudnik lignita Velenje 
in vrsta manjših onesnaže- 
valcev). 

4. Skladišče radioaktivnih 
odpadkov bi prizadelo turi- 
stično gospodarstvo in one- 
mogočilo vsa prizadevanja za 
nadaljnji razvoj turizma na ob- 
močju prizadetih občin. 

5. Zaradi sedanje poseblje- 
nosti je obravnavano obmej- 
no območje zelo globoko in 
dobro pokrito z živo silo, kar 
je posebnega pomena za SLO 
in DS; jedrsko odlagališče bi 
zanesljivo povzročilo zmanj- 
šanje gostote prebivalstva v 
tem prostoru. 

6. Kot vemo, so v sosednji 
Avstriji močne težnje, da loci- 
rajo svoja odlagališča nevar- 
nih snovi čim bliže jugoslo- 
vanski meji. Lokacija jedrske- 
ga odlagališča tako blizu av- 
strijske meje z naše strani bi 
zagovornikom takšnega rav- 
nanja v Avstriji dala v roke 
močne argumente za tako re- 
koč povračilne ukrepe, kar bi 
posledično še dodatno ekolo- 
ško obremenilo prav področje 
naših občin. 

Zavedamo se, da je za od- 
padne radioaktivne snovi po- 
trebno poiskati ustrezno odla- 
gališče, prepričani pa smo, da 
je v Sloveniji, zlasti pa v Jugo- 
slaviji možno najti veliko pri- 
mernejših lokacij. Zato meni- 
mo, da je ob vseh naštetih 
argumentih naša zahteva 
upravičena. To zahtevo smo 
dolžni posredovati pristojnim 
organom in širši javnosti pred 
ožjim izborom možne lokacije, 
ker ocenjujemo, da je ekolo- 
ška osveščenost tukajšnjega 
prebivalstva tolikšna, da bi tu- 
di po morebitnem strokovnem 
izboru lokacije na meji naših 
občin, z vsemi sredstvi pre- 
prečili postavitev odlagališča 
radioaktivnih odpadkov. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je na postavljena 
vprašanja posredoval nasled- 
nji pisni odgovor: 

Vprašanji skupin delegatov 
temeljita na informacijah o 
študiji, ki jo je financirala 
Skupnost jugoslovanskega 
elektrogospodarstva (JUGEL). 

Študija z naslovom .Odlaganje 
radioaktivnih otpadaka i ozra- 
čenog nuklearnog goriva za 
program izgradnje nuklearnih 
elektrana u elektroenerget- 
skom sistemu Jugoslavije do 
2000. godine' je bila izdelana v 
letih 1983/84 in oddana naroč- 
niku januarja 1985, na zahtevo 
recenzentov pa dopolnjena z 
geološko in seizmično analizo 
julija 1985. 

Cilji projektne naloge za 
omenjeno JUGEL-ovo študijo 
pa so se izkazali kot mnogo 
preobširni. Že samo izhodišče 
študije, po katerem naj bi so- 
časno rešili problematiko vseh 
radioaktivnih odpadkov (niz- 
ko, srednje in visoko aktivnih) 
in izrabljenega jedrskega gori- 
va, se je izkazalo kot tehnolo- 
ško in ekonomsko nesprejem- 
ljivo. - Eden delnih rezultatov 
študije je bil spisek 13 možnih 
makrolokacij za jugoslovan- 
sko odlagališče radioaktivnih 
odpadkov in izrabljenega gori- 
va, ki pa so bile izbrane prak- 
tično izključno glede na geolo- 
ško ustrezno podlago. Po- 
manjkanje kakršnihkoli drugih 
kriterijev pri izbiri makroloka- 
cij je bilo med recenzenti ostro 
kritizirano. 

Ker JUGEL-ova študija ni da- 
la uporabnih rezultatov in ker 
po drugi strani zmanjkuje pro- 
stora v obstoječem skladišču 
radioaktivnih odpadkov na lo- 
kaciji Nuklearne elektrarne Kr- 
ško, so elektrogospodarstvi 
Slovenije in Hrvatske ter Nu- 
klearna elektrarna Krško skle- 
nile dogovor o začetnih aktiv- 
nostih za izgradnjo novega od- 
lagališča (19. 3. 1985) ter nato 
pripravile samoupravni spora- 
zum o financiranju in izvajanju 
teh del (26. 11. 1986), ki pa še 
ni podpisan. V tem sporazumu 
so predvidene v3e potrebne 
aktivnosti, vključno s terenski- 
mi deli, pri čemer pa bodo 
slednja aktualna šele po prvem 
izboru možnih lokacij. NE Kr- 
ško kreditira dela na novi štu- 
diji, ki pa ima glede na izkuš- 
nje za JUGEL-ovo študijo bi- 
stveno ožji in konkretnejši cilj, 
kar kaže tudi njen naslov: 
.Ravnanje z nizko in srednje 
radioaktivnimi odpadki v SR 
Sloveniji' (slovenski del študi- 
je). Delo na tej študiji se je za- 
čelo v marcu 1986. V sedanji 
študijski fazi sodelujejo na slo- 
venski strani naslednje institu- 
cije: Geološki zavod Ljubljana, 
Fakulteta za naravoslovje in 
tehnologijo, Fakulteta za arhi- 
tekturo, gradbeništvo in ge- 
odezijo, Fakulteta za sociolo- 
gijo, politične vede in novinar- 
stvo - Inštitut za raziskavo jav- 
nega mnenja, Filozofska fakul- 
teta - oddelek za ekološko 
psihologijo, Biotehniška fakul- 
teta - katedra za krajinsko arhi- 

tekturo, Seizmološki zavod 
SRS, Inženirski biro Elektro- 
projekt, Nuklearna elektrarna 
Krško ter Institut Jožef Štefan, 
ki je tudi koordinator. 

Dela potekajo vzporedno na 
slovenski in hrvaški strani, ki je 
tudi angažirala podobno sku- 
pino raziskovalnih organizacij. 
Po dogovoru je cilj prve faze 
študije poiskati sprejemljivo 
lokacijo za odlaganje nizko in 
srednjih odpadkov iz NE Krško 
(in ne za vse jugoslovanske 
potrebe). Odločitev o lokaciji 
bo sprejeta na osnovi primer- 
jave ustreznih možnih lokacij v 
SRH in SRS, nato pa bo stekel 
redni lokacijski postopek pred 
pristojnimi organi. 

Glede izbora možnih lokacij 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije odgovarja, da je o pr- 
vem pravem izboru mogoče 
govoriti šele, ko bo po vseh 
kriterijih in postopkih izbranih 
v Sloveniji približno 20 do 30 
možnih lokacij odlagališča. Ta 
prvi širši izbor lokacij še ni bil 
opravljen. Do sedaj je bila v 
okviru slovenskega dela študi- 
je kabinetno evidentirana 301 
možna lokacija. Visoko število 
kaže na temeljitost pristopa, 
saj je na situ praktično vsa Slo- 
venija in skoraj vse občine. 
Med temi 301 lokacijami ni bil 
vzpostavljen nikakršen priori- 
tetni vrstni red, ker to še ni 
možno, niti ni bilo predvideno. 
Z nadaljnjim postopkom izlo- 
čanja je bilo nato navedeno 
število skrčeno na približno 
150 možnih lokacij, tako izlo- 
čanje pa bo potekalo še na- 
prej. 

Iz opisanega razvoja je raz- 
vidno, da je do faze prvega iz- 
bora še daleč. S tem je dan 
tudi odgovor na drugi del dele- 
gatskega vprašanja. V zvezi z 
evidentirano 301 možno loka- 
cijo pa je razumljivo, da bi bilo 
o tem evidentiranju preuranje- 
no obveščati pristojne občin- 
ske organe, ko se je pa to šte- 
vilo v nadaljnjem postopku 
izločanja zmanjšalo na polovi- 
co ter se še zmanjšuje. Ko pa 
bo opravljen izbor približno od 
20 do 30 možnih lokacij (takrat 
se bo začelo tudi s prvimi te- 
renskimi raziskavami), bodo 
pristojni organi občin, ki jih to 
zadeva, pravočasno in vse- 
stransko obveščeni. Stališče 
sodelujočih pri obravnavani 
študiji je, da mora biti tudi jav- 
nost o stanju del na projektu 
redno obveščena tako prek 
sredstev javnega obveščanja, 
kakor tudi na razpravah in 
strokovnih posvetovanjih. Zato 
je bil o tem že objavljen obši- 
ren članek v časopisu Delo 
dne 16. 12. 1986. Po tem datu- 
mu ni prišlo do sprememb, ki 
bi terjale novo informacijo jav- 
nosti. 
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/z Skupščine SFRJ 

ANALIZE IN OCENE 

Stabilnejši in spodbudnejši pogoji za razvoj 

drobnega gospodarstva 

Kljub pozitivnim tendencam v razvoju drobnega gospodarstva v preteklem 
srednjeročnem obdobju doseženi rezultati še niso zadovoljivi 
Ob koncu leta 1985 je bilo v drobnem gospodarstvu zaposlenih 567 tisoč 
delavcev, kar je 10,4 odstotka vseh zaposlenih v gospodarstvu Jugoslavije, 
medtem ko je udeležba drobnega gospodarstva v družbenem proizvodu 
gospodarstva znašala samo 5,3 odstotka 
V zadnjih letih je opazen pospešen proces povezovanja gospodarstva in 
drobnega gospodarstva skoraj v vseh republikah in pokrajinah, toda ne v 
tolikšni meri, kot to zahtevajo potrebe gospodarstva in prebivalstva 
Ukrepi in aktivnosti za hitrejši razvoj drobnega gospodarstva, predvideni v 
sklepih Skupščine SFRJ, predvsem tisti, ki so dolgoročnejšega značaja, so še 
naprej aktualni 
Zvezni izvršni svet je zavezal zvezne organe in organizacije, da predložijo 
ustrezne rešitve v veljavnih zakonih in proučijo predpise, da bi se še bolj 
realizirali ukrepi in aktivnosti 

Stanje in aktualni problemi 
razvoja drobnega gospodar- 
stva zahtevajo, da se intenziv- 
neje pristopi k realizaciji ukre- 
pov in aktivnosti za uresniče- 
vanje predvidenih smeri njego- 
vega razvoja. Zvezni komite za 
energetiko in industrijo je zato 
pripravil in predložil v obrav- 
navo delegatom v obeh zborih 
Skupščine SFRJ gradivo »Pro- 
blemi razvoja drobnega go- 
spodarstva in realizacija skle- 
pov Skupščine SFRJ o uresni- 
čevanju hitrejšega razvoja 
drobnega gospodarstva«. V 
gradivu so dane ocene stanja 
in gibanj v razvoju drobnega 
gospodarstva v preteklem 
srednjeročnem obdobju, re- 
zultati ukrepov in aktivnosti, 
predvidenih v omenjenih skle- 
pih, ki so bili sprejeti leta 1984, 
prav tako pa tudi predlog ukre- 
pov in aktivnosti z namenom 
pospeševanja nadaljnjega raz- 
voja drobnega gospodarstva. 

Razvoj drobnega 
gospodarstva od leta 
1981 do leta 1985 

Upoštevajoč značaj in vlogo 

drobnega gospodarstva in nje- 
gov prispevek pri reševanju 
strukturnih problemov gospo- 
darstva, predvsem pri uresni- 
čevanju politike ekonomske 
stabilizacije in osvobajanju go- 
podarstva uvozne odvisnosti, 
je v gradivu ugotovitev, da nje- 
gov hitrejši razvoj ni samo tre- 
nutna potreba za obvladovanje 
ekonomskih težav in problema 
zaposlovanja, ampak nujnost 
našega razvoja dolgoročnega 
značaja. Zaostajanje razvoja 
drobnega gospodarstva in 
problemi, ki se pojavljajo v nje- 
govem razvoju, zahtevajo 
ustvarjanje takšnih družbeno- 
ekonomskih pogojev in takš- 
nega družbenega ozračja, ki 
bodo drobnemu gospodarstvu 
družbenega in individualnega 
sektorja zagotovili trajno per- 
spektivo razvoja. 

Kot rezultat ukrepov in 
okrepljene aktivnosti so bile v 
preteklem srednjeročnem ob- 
dobju uresničene pozitivne 
težnje v razvoju drobnega go- 
spodarstva. Le-te se kažejo v 
večji ekonomski zainteresira- 
nosti večjih organizacij za so- 
delovanje z drobnim gospo- 

darstvom, v intenzivnejšem 
vključevanju njegovih zmoglji- 
vosti v proizvodne tokove in- 
dustrije, povečani substituciji 
uvoza, večji zainteresiranosti 
delovnih ljudi za vlaganja v 
drobno gospodarstvo in 
drugo. 

Kljub ustvarjenim pozitivnim 
tendencam v razvoju drobne- 
ga gospodarstva doseženi re- 
zultati še niso zadovoljivi, tako 
da flrobno gospodarstvo še 
naprej zaostaja za potrebami 
gospodarstva in prebivalstva. 
Pozitivne spremembe pa po- 
menijo začetni korak v smeri 
njegovega hitrejšega razvoja. 

Udeležba drobnega gospo- 
darstva v družbenem proizvo- 
du gospodarstva je že več let 
na nizki ravni in je tako leta 
1985 znašala samo 5,3 odstot- 
ka. V vseh organizacijskih obli- 
kah drobnega gospodarstva je 
bilo ob koncu tega leta zapo- 

slenih 567 tisoč delavcev, kar 
je samo 10,4 odstotka vseh za- 
poslenih v gospodarstvu Jugo- 
slavije. Po drugi strani pa druž- 
beni sektor sodeluje v celot- 
nem številu zaposlenih v drob- 
nem gospodarstvu s 35,2 od- 
stotka, individualni pa celo s 
64,8 odstotka. 

V obdobju od 1981. do 1985. 
leta so bila v drobnem gospo- 
darstvu ustvarjena ugodnejša 
gibanja kot v gospodarstvu in 
industriji, ker so se zapleteni 
pogoji gospodarjenja in ne- 
ugodne tendence v razvoju 
ostreje odrazili na celotnem 
gospodarstvu kot na drobnem 
gospodarstvu. Stopnja rasti 
družbenega proizvoda drob- 
nega gospodarstva je v tem 
obdobju znašala letno pov- 
prečno 3 odstotke, celotnega 
gospodarstva 0,6 odstotka in 
industrijske proizvodnje 2,6 
odstotka. Stopnja rasti zapo- 

PROBLEMI RAZVOJA DROBNEGA GOSPODARSTVA IN 
REALIZACIJA SKLEPOV SKUPŠČINE SFRJ O URESNI- 
ČEVANJU HITREJŠEGA RAZVOJA DROBNEGA GOSPO- 
DARSTVA 
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slenosti v drobnem gospodar- 
stvu je znašala 3,5 odstotka, v 
celotnem gospodarstvu pa 2,4 
odstotka. 

Iz teh podatkov se vidi, da o 
stagnaciji ne moremo govoriti, 
prav tako pa tudi ne o po- 
membnejših in zadovoljivih re- 
zultatih. Dejstvo, da so v razvo- 
ju drobnega gospodarstva 
uresničeni ugodnejši rezultati 
glede na tiste v gospodarstvu v 
celoti, je kljub vsemu ohrabru- 
joče in kaže, da se odnosi v 
drobnem gospodarstvu in do 
drobnega gospodarstva spre- 
minjajo. 

Karakteristično za razvoj 
drobnega gospodarstva v pre- 
teklem obdobju pa je neizena- 
čenost njegovega razvoja po 
regijah. Iz podatkov o uresni- 
čenem družbenem proizvodu 
drobnega gospodarstva na 
prebivalca v republikah in po- 
krajinah v letu 1984 je razvid- 
no, da je bila največja raven 
razvitosti drobnega gospodar- 
stva uresničena v SR Sloveniji. 
Tukaj je družbeni proizvod 
drobnega gospodarstva na 
prebivalca 2,4 krat večji kot je 
jugoslovansko povprečje, v SR 
Hrvatski 1,4 krat, SAP Vojvodi- 
na 1,1 krat, medtem ko je v 
ostalih republikah pod pov- 
prečjem Jugoslavije, v SAP Ko- 
sovu pa celo trikrat nižji. 

V obdobju od 1981. do 1985. 
leta je razvoj drobnega gospo- 
darstva družbenega sektorja 
stagniral. Ob koncu leta 1985 
je bilo 2605 organizacij zdru- 
ženega dela, to pa je samo 2,4 
odstotka več kot v letu 1980. V 
to število je Sključenih tudi 170 
pogodbenih organizacij zdru- 
ženega dela s približno pet ti- 
soč zaposlenimi. Celotno šte- 
vilo zaposlenih v tem sektorju 
je ob koncu leta 1985 znašalo 
199,2 tisoč delavcev, kar je sa- 
mo za 1,3 odstotka več kot ob 
koncu leta 1980. Zlasti so se 
počasi razvijale pogodbene or- 
ganizacije združenega dela, 
medtem ko je bil razvoj obrtnih 
in drugih zadrug relativno 
ugodnejši. 

V istem obdobju je zabeleže- 
na tudi hitrejša rast proizvod- 
nje in storitev individualnega 
sektorja drobnega gospodar- 
stva glede na družbeni sektor, 
kar je rezultat povečanja 
zmogljivosti v tem sektorju. 
Celotno število samostojnih 
obratovalnic se je v letu 1985 
povečalo glede na leto 1980 za 
28,2 odstotka oziroma letno 
povprečno za 5,1 odstotka, 
število zaposlenih za 36 od- 
stotkov oziroma za letno pov- 
prečno 6,3 odstotka. V istem 
obdobju je stopnja rasti zapo- 
slenosti v družbenem sektorju 
gospodarstva znašala letno 
povprečno 2,4 odstotka. Števi- 
lo zaposlenih v individualnem 

sektorju (skupaj za lastniki 
obratovalnic) je ob koncu leta 
1985 znašalo 367.263 delavcev 
oziroma 64,8 odstotka vseh za- 
poslenih v drobnem gospodar- 
stvu in 6,8 odstotka vseh zapo- 
slenih v gospodarstvu Jugo- 
slavije. Za razliko od ostalih 
dejavnosti individualnega sek- 
torja se je področje obrtništva 
najpočasneje razvijalo, toda 
gibanja v tej dejavnosti se po- 
zitivno ocenjujejo, ker se je 
kontinuirano povečevalo števi- 
lo obrtnih delavnic v celem 
srednjeročnem obdobju. 

Povezovanje 
gospodarstva in 
drobnega 
gospodarstva v 
republikah in 
pokrajinah 

V sklepih Zbora republik in 
pokrajin iz leta 1984 je bilo zla- 
sti poudarjeno, da je potrebno 
iskat1 različne načine uresni- 
čevanja kooperacije velikih 
proizvodnih organizacij zdru- 
ženega dela z enotami drobne- 
ga gospodarstva, ob smotrnej- 
ši in dodatni uporabi družbe- 
nih osnovnih sredstev in anga- 
žiranju sredstev občanov. 

Na podlagi poročila pristoj- 
nih organov uprave republik in 
pokrajin lahko ugotovimo, da 
se je v tem smislu dejavnost 
okrepila, v prvi vrsti dejavnost 
gospodarskih zbornic, in to na 
področju povezovanja gospo- 
darstva in drobnega gospodar- 
stva, prav tako pa tudi, da se 
procesi tega povezovanja v 
zadnjih letih intenzivneje odvi- 
jajo skoraj v vseh republikah in 
pokrajinah, toda še vedno ne 
tako, kot to zahtevajo potrebe 
gospodarstva in prebivalstva. 

V SR Srbiji brez avtonomnih 
pokrajin je bilo v zadnjih dveh 
letih ustvarjeno precej večje in 
raznovrstnejše vključevanje 
večjih organizacij v razvoj 
drobnega gospodarstva, tako 
je bilo zgrajenih tudi veaiob- 
jektov drobnega gospodarstva 
v gospodarsko nerazvitih in 
vaških območjih. Programira- 
nje in ustanavljanje zmogljivo- 
sti drobnega gospodarstva s 
strani večjih organizacij se po- 
časi odvija, izjeme so posa- 
mezni predeli, na primer Beo- 
grad, kjer je leta 1984 začela 
delovati tako imenovana »mla- 
dinska« tovarna v Dobanovcih. 
Do konca leta 1985 so bili v 
Beogradu ustanovljeni štirje 
»mladinski« obrati, ki zaposlu- 
jejo približno 300 delavcev, 
sprožene pa so tudi pobude za 
ustanovitev še 12 takšnih 
obratov. 

V SR Hrvatski so odnosi ko- 
operacije in poslovnega sode- 
lovanja večjih organizacij z 

enotami drobnega gospodar- 
stva različno razviti po posa- 
meznih območjih. Obstajajo 
predeli, kjer ni prišlo do po- 
membnejšega sodelovanja 
(skupnost občin Karlovac, Si- 
sak, Split), obstajajo pa tudi 
predeli, kjer je takšno sodelo- 
vanje dobro razvito (skupnost 
občin Varaždin, mestna skup- 
nost občin Zagreba). Progra- 
miranje in ustanavljanje zmog- 
ljivosti drobnega gospodar- 
stva s strani večjih organizacij 
je še relativno skromno glede 
na potrebe in možnosti. Zaradi 
tega je bila tudi ustanovljena 
poslovna skupnost za drobno 
gospodarstvo Hrvatske, ki je v 
zadnjih dveh letih svojo aktiv- 
nost usmerila prav na povezo- 
vanje drobnega gospodarstva 
z velikimi industrijskimi in pro- 
metnimi sistemi, da bi se tako 
ustvarjali pogoji za trajnejše 
sodelovanje. V letu 1984 se je 
prek poslovne skupnosti reali- 
ziralo osem novih programov 
proizvodnje s približno 340 no- 
vimi delovnimi mesti, v 1985 
letu pa je načrtovano, da se 
preuči približno 40 programov, 
če bi se le-ti realizirali, bi se 
zaposlilo približno 2600 delav- 
cev. Ta skupnost je svojo aktiv- 
nost usmerila tudi na območje 
SAP Kosova, kjer se bo z reali- 
zacijo 25 programov zaposlilo 
približno 800 delavcev. 

Pri uresničevanju koopera- 
cije in poslovnega sodelovanja 
med organizacijami združene- 
ga dela gospodarstva in drob- 
nega gospodarstva v SR Ma- 
kedoniji niso doseženi po- 
membnejši rezultati. 

Večje organizacije ne kažejo 
interesov za sodelovanje z or- 
ganizacijami drobnega gospo- 
darstva niti z nosilci osebnega 
dela, čeprav obstaja skupni in- 
teres in potreba po sodelova- 
nju z individualnim sektorjem. 
Programe razvoja drobnega 
gospodarstva pa so sprejele 
do konca leta 1984 vse občine. 

Kooperacije in poslovne po- 
vezanosti večjih organizacij z 
drobnim gospodarstvom, 
predvsem pa z osebnim delom 
v lasti občanov, v SR Črni gori 
skoraj ni. Osnovni razlog je ne- 
zainteresiranost večjih organi- 
zacij, ki še nimajo definiranih 
proizvodov, ki bi se v oboje- 
stranskem ekonomskem inte- 
resu lahko proizvajali v enotah 
drobnega gospodarstva. K te- 
mu prispeva tudi slaba organi- 
ziranost drobnega gospodar- 
stva, predvsem individualnega 
sektorja, zato bi bilo potrebno 
ustanoviti posebno organiza- 
cijo, ki bi se ukvarjala z ugo- 
tavljanjem potreb gospodar- 
stva in prebivalstva po proizvo- 
dih, ki bi jih proizvajali v drob- 
nem gospodarstvu. 

V SR Sloveniji so predvsem 

razviti kooperativni odnosi 
med proizvodnimi in trgovin- 
skimi organizacijami z nosilci 
osebnega dela, ki se odvijajo 
na podlagi pogodb, če gre za 
kratkoročno sodelovanje, in 
na podlagi samoupravnih spo- 
razumov, če gre za dolgoroč- 
no poslovno sodelovanje. Prav 
tako je razvito tudi sodelova- 
nje samostojnih obrtnikov z 
združenim delom prek obrtnih 
zadrug, vse bolj pa se kaže po- 
treba po ustanavljanju proiz- 
vodnih obrtnih zadrug, ki bi se 
specializirale za vnaprej dolo- 
čeno proizvodnjo. V zadnjem 
času se je povečalo tudi zani- 
manje organizacij združenega 
dela za razvijanje sodelovanja 
zaradi substitucije uvoza, po- 
leg ostalega tudi strojev, ki se 
proizvajajo v malih serijah, in 
opreme. V Gospodarski zbor- 
nici Slovenije se pripravlja in- 
formacijski sistem, v okviru ka- 
terega se bodo zbirali podatki 
o ponudbi in povpraševanju 
po proizvodih in storitvah 
drobnega gospodarstva. 

V SR Bosni in Hercegovini 
obstajajo pogoji za večjo zain- 
teresiranost večjih organizacij 
za sodelovanje in ustanavlja- 
nje enot drobnega gospodar- 
stva. Mnogi primeri, na primer 
številni programi, ki jih gospo- 
darstvo nudi drobnem gospo- 
darstvu, kažejo, da so se ti pro- 
cesi začeli odvijati. Ko gre za 
vprašanje sodelovanja in pove- 
zovanja večjih organizacij z 
nosilci osebnega dela, za kar 
obstajajo velike možnosti in 
potrebe, predstavlja nezaupa- 
nje do teh oblik gospodarjenja 
tudi v tej republiki velik pro- 
blem. Od skupaj 109 občin se 
je v 94 občinah izvedlo progra- 
miranje razvoja zmogljivosti 
drobnega gospodarstva. 

V SAP Vojvodini so ustvarje- 
ni skromni rezultati na področ- 
ju kooperacije in poslovnega 
povezovanja večjih organizacij 
in drobnega gospodarstva. 
Največjo zainteresiranost za 
programe in spodbujanje raz- 
voja drobnega gospodarstva 
so pokazale organizacije zdru- 
ženega dela kovinske predelo- 
valne industrije in predelave 
tekstila in usnja, toda to bolj 
kot rezultat sodelovanja razvi- 
tih in nerazvitih občin. Zaradi 
pomanjkanja finančnih sred- 
stev in stimulativnih ukrepov 
se realizacija programov raz- 
voja drobnega gospodarstva 
ne odvija po določeni dinami- 
ki, čeprav so jih sprejele skoraj 
vse občine. 

Zaradi takšnih razlogov je 
upočasnjena realizacija teh 
programov tudi v SAP Kosovu, 
tako je da je od 61 konkretnih 
programov realiziranih samo 
29. Glede na izvedene aktivno- 
sti se niso uresničila niti priča- 
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kovanja glede vključevanja 
večjih organizacij pri realizaci- 
ji programov drobnega gospo- 
darstva. 

Financiranje razvoja 
drobnega 
gospodarstva 

V gradivu se ugotavlja, da je 
problem financiranja razvoja 
drobnega gospodarstva priso- 
ten že več let. Subjekti drobne- 
ga gospodarstva ne razpolaga- 
jo z lastnimi sredstvi, ki bi jih 
vlagali v večji razvoj, zato se v 
ta namen Vlagajo sredstva iz 
različnih virov, le-ta pa so naj- 
večkrat neugodna. Tako se 
bančni krediti dajejo pod ne- 
ugodnimi pogoji v smislu ro- 
kov vračanja in višine obrest- 
nih mer. 

Zaostreni pogoji kreditiranja 
povzročajo, da so krediti, če- 
prav ugodnješi kot za ostalo 
gospodarstvo, zelo dragi za 
drobno gospodarstvo, ki ima 
relativno nizko akumulativno 
in reproduktivno sposobnost. 
Poleg tega so ti pogoji neize- 
načeni, odvisno je od tega, ali 
so investitorji družbenopolitič- 
ne skupnosti, združeno delo 
ali nosilci osebnega dela. 

V večini republik se za finan- 
ciranje razvoja drobnega go- 
spodarstva uporabljajo sred- 
stva sklada za razvoj nerazvitih 
območij, skupnosti za zapo- 
slovanje, sredstva depozitov 
DPS, prav tako pa tudi sred-, 
stva, ki se na podlagi davkov iz 
dohodka izločajo za te name- 
ne. Poleg teh virov se za finan- 
ciranje razvoja drobnega go- 
spodarstva uporabljajo tudi tu- 
ja sredstva. Sedaj potekajo pri- 
prave za realizacijo posojila 35 
milijonov dolarjev, ki jih je 
odobril sklad za reintegracijo 
Evropske zveze. Iz teh sredstev 
se bo financiralo 50 projektov 
drobnega gospodarstva, kate- 
rega proizvodnja je v glavnem 
izvozno usmerjena. 

Eden od največjih zaviralnih 
dejavnikov pri razvoju drobne- 
ga gospodarstva je problem 
poslovnega prostora. Da bi se 
poenostavil in pospešil posto- 
pek za pridobivanje tega pro- 
stora, je nujno, kot se navaja v 
gradivu, da republike in pokra- 
jine ter občine proučijo svoje 
predpise. Prav tako je potreb- 
no pristopiti k sprejetju na- 
tančnejših urbanističnih načr- 
tov občin, prav tako pa tudi 
ustreznih odlokov o urejanju 
prostora. 

Večje število občin na ob- 
močju države je v urbanistič- 
nih načrtih predvidelo poslov- 
ni prostor za drobno gospo- 
darstvo, toda le-ti se počasi re- 
alizirajo. Drobno gospodar- 
stvo pa ne more pomembneje 

rešiti tega problema z graditvi- 
jo poslovnega prostora, pred- 
vsem v mestnih občinah, ker 
so cene gradnje previsoke. Po- 
slovni prostor se največkrat 
jemlje v zakup, čeprav je tudi 
zakupnina visoka. Sprejemajo 
pa se tudi stimulativni ukrepi 
za uporabo poslovnega pro- 
stora, prav tako pa tudi progra- 
mi zagotavljanja tega prostora 
za drobno gospodarstvo. V 
tem primeru se pogosto dolo- 
čajo začasne lokacije in gradi- 
jo začasni objekti, s čimer se ta 
problem malo omili. 

V gradivu se poudarja, da je 
instrument ekonomske politi- 
ke, s katerim se lahko najbolj 
vpliva na hitrejši razvoj drob- 
nega gospodarstva, davčna 
politika. Družbeni sektor drob- 
nega gospodarstva je stimuli- 
ran z davčnimi olajšavami v ve- 
čini republik in pokrajin (v SR 
Srbiji, SR Črni gori, SAP Voj- 
vodini, SR Sloveniji in SR Hr- 
vatski). Toda kljub vsemu se ta 
instrument še ne uporablja do- 
volj. Olajšave in oprostitve pla- 
čevanja davkov iz dohodka se 
v glavnem nanašajo na organi- 
zacije združenega dela drob- 
nega gospodarstva, ki se usta- 
navljajo na nerazvitih območ- 
jih, na novo ustanovljene OZD 
drobnega gospodarstva, ki iz- 
važajo na konvertibilno tržiš- 
če, te olajšave so tudi za zapo- 
slovanje delavcev in podobno. 

V večini republik in pokrajin 
je stimuliranje organizacij 
združenega dela drobnega go- 
spodarstva šele uvedeno in bo 
vsekakor vplivalo na hitrejši 
razvoj. Manjka pa stimulativ- 
nejša davčna politika za večje 
organizacije združenega dela, 
ki vzpostavljajo kooperacijo in 
poslovno sodelovanje z drob- 
nim gospodarstvom, s čimer bi 
se lahko povečal njihov interes 
za takšne procese. Tako je na 
primer v SR Srbiji uvedeno 
zmanjšano obdavčevanje 
osebnih dohodkov v združe- 
nem delu drobnega gospodar- 
stva za 50 odstotkov (s 1,47 na 
0,74 odstotka), kar bo vplivalo 
na razvoj in zaposlovanje. 

Ko se govori o politiki pri- 
spevkov, se ugotavlja, da le-ta 
za razliko od davčne politike 
še ni v funkciji razvoja drobne- 
ga gospodarstva, predvsem 
samostojnega osebnega dela. 
Ko se ocenjuje pomen tega 
vprašanja, je potrebno upošte- 
vati, da prispevki samouprav- 
nim interesnim skupnostim v 
strukturi obveznosti sodefuje- 
jo z več kot 60 odstotki. Pri- 
spevki samoupravnim interes- 
nim skupnostim so za nosilce 
osebnega dela velika obreme- 
nitev in predstavljajo resen za- 
viralni dejavnik razvoja indivi- 
dualnega sektorja in zaposlo- 
vanja v njem. Prispevne stop- 

nje so v posameznih občinah 
zelo različne in ponekod tudi 
večje od prispevkov v združe- 
nem delu. Zaradi tega je tudi v 
sklepih Zbora republik in po- 
krajin rečeno, da je potrebno 
zmanjšati prispevke. 

Predlog ukrepov in 
aktivnosti 

Glede na pomen drobnega 
gospodarstva, ki je trajna po- 
treba celotnega gospodarske- 
ga in družbenega razvoja in 
pomemben dejavnik za dose- 
ganje dinamičnejše gospodar- 
ske rasti in učinkovitejše proiz- 
vodnje, je nujno potrebno po- 
spešeno razreševati probleme 
njegovega razvoja, in to tako, 
da se ustvarjajo stabilnejši in 
spodbudnejši pogoji, ki bodo 
omogočili hitrejši razvoj drob- 
nega gospodarstva. 

Predvsem je potrebno inten- 
zivirati aktivnosti in insistirati 
na odgovornosti udeležencev 
pri izvajanju družbenih dogo- 
vorov o politiki razvoja drob- 
nega gospodarstva v republi- 
kah, pokrajinah in federaciji, ki 
so v funkciji opredelitev iz dol- 
goročnega programa ekonom- 
ske stabilizacije. 

Da bi se ustvarili ugodnejši 
pogoji za vlaganje razpoložlji- 
vih sredstev občanov in večje 
možnosti za razvoj samostoj- 
nega osebnega dela, pogod- 
benih organizacij in zadrug, 
morajo republike in pokrajine 
spremeniti in dopolniti svoje 
predpise s katerimi se urejata 
ustanavljanje in poslovanje teh 
organizacijskih oblik. 

S carinskimi beneficijami je 
potrebno stimulirati nosilce 
samostojnega osebnega dela s 
sredstvi v lasti občanov, da bo- 
do uvažali opremo, ki se ne 
proizvaja v državi, reprodukcij- 
ski material in rezervne dele za 
proizvodnjo blaga in izvajanje 
storitev, predvsem namenjenih 
izvozu, z namenom hitrejšega 
razvoja individualnega sek- 
torja. 

Prav tako je potrebno pre- 
učiti in določiti večje zneske, 
do katerih lahko nosilci samo- 
stojnega osebnega dela s 
sredstvi v lasti občanov uvaža- 
jo osnovna sredstva, ki se ne 
proizvajajo v državi, da bi se 
ustvarile možnosti za moderni- 
zacijo samostojnih obratoval- 
nic. Preučiti je potrebno tudi 
možnost, da se ne bi plačeval 
prometni davek pri nakupu os- 
novnih sredstev za opravljanje 
te dejavnosti. 

V okviru realizacije projekta 
racionalizacije računovodske 
evidence in finančnega poslo- 
vanja je potrebno proučiti 
možnost zmanjšanja obvezno- 
sti za organizacije glede peri- 
odičnih in polletnih obraču- 

nov, predvsem če gre za manj- 
še organizacije z manjšim šte- 
vilom zaposlenih. 

Skupščine občin morajo 
skupaj z organizacijami zdru- 
ženega dela, asociacijami 
drobnega gospodarstva, bank 
in skupnostmi zaposlovanja 
spodbujati določanje in reali- 
zacijo konkretnih programov 
drobnega . gospodarstva, 
predvsem v proizvodnji in sto- 
ritvah v kooperaciji, poslov- 
nem sodelovanju in združeva- 
nju dela in sredstev drobnega 
gospodarstva z ostalim gospo- 
darstvom. 

Ko gre za zagotavljanje po- 
slovnega prostora, morajo re- 
publike in pokrajine preučiti 
svoje predpise in racionalizira- 
ti postopek graditve in upora- 
be poslovnega prostora, prav 
tako pa tudi udeležbo komu- 
nalnih in drugih organizacij. 
Poleg tega morajo skupščine 
občin sprejeti prostorske in 
natančne urbanistične načrte 
in ustrezne odloke o ureditvi 
prostora. 

Da bi se zagotovili stabilnej- 
ši in dolgoročnejši pogoji go- 
spodarjenja gospodarskih 
subjektov drobnega gospodar- 
stva, je potrebno v celoti pri- 
spevke iz dohodka OZD drob- 
nega gospodarstva in iz oseb- 
nih dohodkov delavcev oziro- 
ma nosilcev samostojnega 
osebnega dela določati soraz- 
merno z ekonomsko močjo teh 
subjektov in v funkciji razvoja 
drobnega gospodarstva. Re- 
publike in pokrajine morajo 
zato zagotoviti postopno 
zmanjševanje prispevkov na 
podlagi davkov iz dohodka 
OZD drobnega gospodarstva 
na selektivni osnovi, s tem, da 
ta instrument ekonomske poli- 
tike bolj uporabljajo za spod- 
bujanje razvoja in zaposlova- 
nja. Na področju samostojne- 
ga osebnega dela s sredstvi v 
lasti občanov je potrebno z do- 
govori o davčni politiki občin v 
republikah in pokrajinah dolo- 
čiti poleg najnižjih, tudi najviš- 
je stopnje davkov iz osebnih 
dohodkov za nosilce samo- 
stojnega osebnega dela, po- 
tem določiti možnost diferen- 
ciranega obdavčevanja in olaj- 
šav kot osnove politike obdav- 
čevanja v drobnem gospodar- 
stvu, prav tako pa tudi zagoto- 
viti izvzemanje vrednosti vlo- 
ženih sredstev iz davčne osno- 
ve zaradi spodbujanja naložb v 
razširitev materialne osnove 
samostojne obratovalnice. Pri- 
spevke je potrebno s spre- 
membami predpisov bolj po- 
staviti v funkcijo razvoja drob- 
nega gospodarstva, prispevke, 
ki jih izločajo nosilci osebnega 
dela, pa je potrebno izenačiti s 
prispevki, ki se izločajo v zdru- 
ženem delu. 
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Zaradi zagotavljanja ustrez- 
nih strokovnih kadrov za po- 
trebe drobnega gospodarstva 
je v republikah in pokrajinah 
nujno potrebno pospešiti ak- 
tivnosti pri spremembah v si- 
stemu izobraževanja kadrov, 
in to v smeri šolanja ustreznih 
kadrov ter med šolanjem uva- 
jati potreben obseg praktične-1 
ga pouka. 

Z aktivnostmi organov in or- 
ganizacij, ki delujejć na po- 
dročju razvoja drobnega go- 
spodarstva, je potrebno spod- 
bujati večje angažiranje sred-; 

stev občanov v razširitev mate- 
rialne osnove, prav tako pa tu- 
di za pridobivanje in uporabo 
tujih sredstev za povečanje za- 
poslenosti in zaposlovanja de- 
lavcev, ki se vračajo z začasne- 
ga dela v tujini, predvsem v 
izrazito emigracijskih območ- 
jih, ki so gospodarsko premalo 
razvita. 

Narodna banka Jugoslavije 
in Združenje bank Jugoslavije 
morata preučiti obstoječo 
prakso kreditiranja drobnega 
gospodarstva in si prizadevati 
za aktivnejšo vlogo bank ob 
obravnavanju možnosti dolo- 
čanja procentov udeležbe 
sredstev, namenjenih za vlaga- 
nje v drobno gospodarstvo, 
glede na celotne plasmaje za 
investicije. 

S kreditno politiko poslov- 
nih bank bi morali določiti sti- 
umulativne in selektivne pogo- 
je kreditiranja drobnega go- 
spodarstva, da bi se tako zago- 
tovila prioriteta pri odobritvi 
kreditov za tiste programe, ki 
omogočajo povečanje proiz- 
vodnje za izvoz in substitucijo 
uvoza, proizvodnje v koopera- 
ciji, nuđenje storitev v defici- 
tarnih dejavnostih in večje za- 
poslovanje, prav tako pa tudi 
programov, s katerimi se omo- 
goča aktiviranje neizkorišče- 
nih družbenih sredstev za od- 
piranje novih zmogljivosti 
drobnega gospodarstva. 

Gospodarska zbornica Ju- 
goslavije in gospodarske zbor- 
nice republik in pokrajin mora- 
jo redno spremljati in obavna- 
vati razvoj drobnega gospo- 
darstva ter inicirati reševanje 

problemov, prav tako pa tudi 
pomagati in spodbujati sode- 
lovanje med proizvodnimi in 
trgovinskimi organizacijami 
združenega dela in organizaci- 
jami drobnega gospodarsfva 
ter nosilci osebnega dela. 

Ocene in sklepi 
Zveznega izvršnega 
sveta 

Hkrati s tem gradivom so bili 
delegatom v Skupščini SFRJ 
predložene tudi ocene in skle- 
pi Zveznega izvršnega sveta o 
problemih razvoja drobnega 
gospodarstva in realizaciji 
sklepov Skupščine SFRJ o 
uresničevanju hitrejšega raz- 
voja drobnega gospodarstva. 

Zvezni izvršni svet ugotavlja, 
da se je drobno gospodarstvo 
v preteklem obdobju počasi 
razvijalo in da so samo delno 
uresničene temeljne smeri in 
cilji njegovega razvoja iz dol- 
goročnega programa ekonom- 
ske stabilizacije in družbenega 
plana Jugoslavije za obddobje 
od 1986 do 1990. leta. Prav ta- 
ko se počasi uresničujejo tudi 
sklepi Zbora republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ, ki so bili 
sprejeti leta 1984, zato se nji- 
hovi ukrepi in aktivnosti, 
predvsem tisti dologorčnejše- 
ga značaja, še naprej aktualni. 

Zvezni izvršni svet podpira 
predlagane ukrepe in aktivno- 
sti in je zaradi njihove popol- 
nejše realizacije sprejel tudi 
nekaj sklepov. Med ostalim je 
rečeno, da mora Zvezni sekre- 
tariat za finance do julija tega 
leta v sodelovanju z Zveznim 
sekretariatom za zunanjo trgo- 
vino, Zveznim komitejem za 
energtetiko in industrijo. Zvez- 
no carinsko upravo in Gospo- 
darsko zbornico Jugoslavije 
predložiti ustrezno rešitev v 
carinskem zakonu in spremlja- 
jočih predpisih, da bi se z del- 
no oprostitvijo plačila carine in 
drugih uvoznih dajatev stimuli- 
rali nosilci samostojnega 
osebnega dela, da bi uvozili 
opremo, ki se ne proizvaja v 
državi, reprodukcijski material 
ter rezervne dele za proizvod- 

njo blaga in izvajanje storitev, 
predvsem tistih, ki so name- 
njena izvozu. 

Do konca januarja bo zvezni 
sekretariat za zunanjo trgovi- 
no v sodelovanju z Zveznim se- 
kretariatom za finance, Zvez- 
nim komitejem za energetiko 
in industrijo in Gospodarsko 
zbornico Jugoslavije preučil 
zneske, do katerih lahko nosil- 
ci samostojnega osebnega de- 
la s sredstvi v lasti občanov 
uvažajo osnovna sredstva v 
skladu z zakonom o prometu 
blaga in storitev s tujino, da bi 
se ustvarile večje možnosti za 
modernizacijo samostojnih 
obratovalnic. 

Da bi se za to zagotovil 
ugodnejši pogoji, bo predlaga- 
na odprava prometnega davka 
pri nakupu osnovnih sredstev 
za opravljanje dejavnosti s sa- 
mostojnim osebnim delom s 
sredstavi v lasti občanov. S 
tem namenom bo Zvezni se- 
kretariat za finance do julja te- 
ga leta ustrezno spremenil za- 
kon o obdavčevanju proizvo- 
dov in storitev v prometu. Do 
tega roka bo ta sekekretariat 
prav tako preučil možnost 
zmanjšanja obveznosti za 
manjše organizacije združene- 
ga dela drobnega gospodar- 
stva, ki imajo manjše število 
zaposlenih, glede priprav peri- 
odičnih in polletnih obra- 
čunov. 

Pobuda za sklenitev 
dogovora 

' Delegatom v Skupščini 
SFRJ je bila predeložena po- 
buda za sklenitev dogovora o 
enotnem urejanju pogojev in 
načinov za opravljanje gospo- 
darskih dejavnosti s samostoj- 
nim osebnim delom s sredstvi 
v lasti občanov, pogodbenih 
organizacij združenega dela in 
združevanja v zadruge, z os- 
nutkom dogovora. 

Eden od razlogov, zaradi ka- 
terih se predlaga sprejetje tega 
dokumenta, je različno zakon- 
sko urejanje posameznih važ- 
nejših vprašanj s področja 

opravljanja dejavnosti s samo- 
stojnim delom s sredstvi v lasti 
občanov, ki so ponekod tudi 
^viralni dejavnik razvoja. Iz 
tega izhajajo tudi neenako- 
pravni pogoji za nosilce oseb- 
nega dela, od možnosti in 
učinkovitosti pri pridobivanju 
dovoljenja za delo, do pogojev 
za širjenje proizvodnih in stori- 
tvenih zmogljivosti in zaposlo- 
vanja. Takšno stanje je tudi 
eden od vzrokov premajhnega 
razvoja tega sektorja gospo- 
darjenja. 

Za hitrejši razvoj samostoj- 
nega osebnega dela, pogod- 
benih organizacij združenega 
dela in zadrug je poleg nujnih 
materialnih pogojev potrebno 
tudi ustrezno ugodnejše nor- 
mativno urejanje postopka za 
pridobitev dovoljenja za delo 
in pogojev za ustanavljanje in 
opravljanje dejavnosti v teh or- 
ganizacijskih oblikah odrob- 
nega gospodarstva. 

Ce bi se prevzele in ugradile 
v predpise republik in pokrajin 
predlagane normativne rešitve 
iz tega dogovora, bi dosegli, 
kot se navaja v obrazložitvi, 
nujno enotnost pogojev v celi 
državi, hkrati pa bi spodbudili 
razvoj teh organizacijskih 
oblik. Predlagane rešitve na- 
mreč predvidevajo enostavnej- 
ši in hitrejši postopek ustanav- 
ljanja ob razširjanju dejavno- 
sti, s katerimi se lahko ukvarja- 
jo nosilci osebnega dela, prav 
tako pa tudi ugodnejše pogoje 
za ustanavljanje in poslovanje. 

Ocenjuje se, da bi se z od- 
pravo neustreznih in s sperjet- 
jem pozitivnih rešitev, ki se v 
praksi že ponekod uporablja- 
jo, prav tako pa tudi rešitev iz 
dolgoročnega programa eko- 
nomske stabilizacije, ob hkrat- 
ni uporabi spodbujevalnih 
ukrepov ekonomske politike, 
lahko dosegli boljši rezultati v 
razvoju teh delov drobnega 
gospodarstva, predvsem pa v 
sektorju samostojnega oseb- 
nega dela. Pri tem se upošte- 
vajo razpoložljiva sredstva ob- 
čanov, ki bi se lahko v večji 
meri angažirala v produktivne 
namene z ustanavljanjem sa- 
mostojnih obratovalnic. 

NOVI PREDPISI 

Dograditev sistema standardizacije 

• V praksi potrjena pravilnost koncepta združene standardizacije in enotnih 
standardov, tehničnih normativov in norm kakovosti in njihovega enotnega 
izvajanja v celi državi 

• Dograditev sistema standardizacije bo zagotovila večjo kakovost proizvodov in 
storitev ter odpravila »tehničke ovire« v mednarodnem prometu 
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Definirani jugoslovanski, panožni in interni standardi ter urejen način njihovega 
sprejemanja in uveljavljanja 
Večje spremembe v delu, ki se nanaša na ukrepe za zagotavljanje kakovosti ter 
tehnične konstrukcijske varnosti 

Zvezni izvršni svet je predlo- 
žil Zveznemu zboru Skupščine 
SFRJ predlog za izdajo zakona 
o standardizaciji, ki bo predvi- 
doma obravnava na marčevski 
seji zbora. 

Veljavni zakon o standardi- 
zaciji je začel veljati leta 1977, 
spremenjen in dopolnjen pa je 
bil že leta 1980. Po oceni Zvez- 
nega zbora so bili z dosedanjo 
uporabo zakona uresničeni ci- 
lji, ki so bili z njim določeni, v 
družbeni praksi pa je bila potr- 
jena pravilnost koncepta zdru- 
žene standardizacije in enot- 
nih standardov, tehničnih nor- 
mativov in norm kakovosti, 
prav tako pa tudi njihovega 
enotnega izvajanja v vsej dr- 
žavi. 

Standardizacija je področje, 
ki se zelo dinamično razvija in 
se vse širše uporablja tako v 
svetu kot tudi pri nas, kar zah- 
teva dograjevanje sistema 
standardizacije v relativno 
kratkih rokih. Poleg tega so se 
od izdaje zakona do danes v 
okviru mednarodnih organiza- 
cij za standardizacijo in atesti- 
ranje razvili novi sistemi atesti- 
ranja, priznavanja rezultatov 
preizkušanja proizvodov in 
storitev in mednarodnega priz- 
navanja laboratorijev in drugo, 
kar vse ni zajeto v določbah 
veljavnega zakona. Vključeva- 
je v te mednarodne sisteme je 
zelo pomembno za naše go- 
spodarstvo, ker se na ta način 
odpravljajo ovire v mednarod- 
nem prometu blaga in storitev. 

Naša država ima veliko ško- 
do zaradi neustrezne regulati- 
ve o kakovosti proizvodov. Tu- 
di vprašanje kontrole kakovo- 
sti proizvodov pri izvozu ni do- 
volj urejeno z našimi predpisi, 
niti ni zagotovljeno izvajanje 
takšne kontrole. Natančneje, 
kontrola te vrste je sedaj ureje- 
na samo za kmetijske in živil- 
ske proizvode, pokazala pa se 
je potreba, da se le-ta uredi 
tudi za druge proizvode, prav 
tako pa tudi način njenega iz- 
vajanja. 

Jugoslavija trpi veliko škodo 
tudi zaradi neizvajanja ustrez- 
nih ukrepov zaščite in zagotav- 
ljanja tehnične in konstrukcij- 
ske varnosti v industriji in dru- 
gih dejavnostih, zato je potreb- 
no tem vprašanjem v prihodnje 
posvetiti mnogo več pozorno- 
sti. Natančneje je treba določi- 
ti vsebino predpisov o tehnič- 
nih normativih, kaj je temelj za 
zagotavljanje tehnične in kon- 
strukcijske varnosti, in predvi- 
deti ukrepe, s katerimi se v in- 

teresu cele države zagotavlja 
njihova uporaba. 

Mnoge sodobne tehnologije 
nosijo tudi določen rizik, v po- 
sameznih dejavnostih sam 
proces in pogoji, v katerih se 
dela, nosijo večjo nevarnost, 
vse več pa je tudi ogroženih 
prostorov, objektov, ureditev 
in naprav, ki povzročajo nez- 
gode že po sami naravi dejav- 
nosti, ki se v njih odvija (rudni- 
ki). Varnejše odvijanje proiz- 
vodnje v takšnih pogojih zah- 
teva tehnični nadzor proizvod- 
nje, pregledovanja, postavitve 
in uporabe določene opreme 
in instalacije. Sedaj se takšen 
nadzor izvaja samo v proizvod- 
nji in uporabi ladij in drugih 
plovnih objektov, kjer so nez- 
gode in nesreče redkejše kot v 
industrijskih in drugih objek- 
tih, rudnikih in drugih nevar- 
nih krajih. Pri rednem sprem- 
ljanju izvajanja tega zakona so 
se pokazale mnoge pomanjk- 
ljivosti, ki se nanašajo na raz- 
mejevanje del na področju 
standardizacije, in tudi določe- 
ne nejasnosti. 

DOGRADITEV SISTEMA 
STANDARDIZACIJE 

Zaradi vsega navedenega in 
tudi zaradi popolnejšega pri- 
kaza obstoječega stanja in 
urejanja odnosov na tem po- 
dročju je bila organizirana pri- 
prava predloga za izdajo zako- 
na in osnutka tega zakona ob 
sodelovanju zainteresiranih 
organizacij, skupnsoti in orga- 
nov. Pri pripravi tega predloga 
se je ugotovilo, da je primerne- 
je predložiti besedilo novega 
zakona, kot pa samo spre- 
membe in dopolnitve veljavne- 
ga zakona, kar je bilo najprej 
predlagano. 

S predlaganimi rešitvami v 
osnutku zkaona se želi-doseči 
nujna dograditev sistema stan- 
dardizacije v državi, zagotoviti 
boljša kakovost proizvodov in 
storitev in odprviti tako imeno- 
vane »tehnične ovire« v med- 
narodnem prometu blaga in 
storitev ob zmanjševanju stro- 
škov, ki jih imajo organizacije 
združenega dela zaradi prido- 
bivanja določenih dokumen- 
tov in preizkušanja proizvodov 
v tujini. Hkrati se želi doseči 
maksimalno mogoče zagotav- 
ljanje tehnične in konstrukcij- 
ske varnosti z uporabo ukre- 
pov za doseganje te varnosti, 
prav tako pa tudi večja učinko- 
vitost pri uveljavljanju predpi- 
sov, na katerih le-ta temelii. 

Predlog za izdajo zakona in 
osnutek temeljita na istih na- 
čelih kot veljavni zakon o stan- 
dardizaciji. Ta zakon bo pred- 
vsem vplival na materialni po- 
ložaj organizacij združenega 
dela, ki izvažajo svoje proizvo- 
de, ker bo z vključevanjem v 
mednarodne sisteme atestira- 
nja, priznavanja rezultatov, 
preizkušanja in druge medna- 
rodne sisteme zagotavljanja 
kakovosti proizvodov in stori- 
tev prenehala potreba po pre- 
izkušanju teh proizvodov in 
pridobivanju ustreznih doku- 
mentov v tujini. Prihranki na 
tej podlagi bodo precejšnji, 
predvsem kar se tiče deviznih 
sredstev. Razen tega bodo 
imele organizacije manjše 
stroške za atestiranje proizvo- 
dov, ker predvideva zakon ate- 
stiranje predvsem na prosto- 
voljni osnovi, s tem, da lahko 
organizacije združenega dela 
po svoji odločitvi atestirajo 
proizvode ali za njih pridobijo 
dovoljenje za označitev z zna- 
kom skladnosti ob rednih stro- 
ških. Ostali stroški, ki izhajajo 
iz uporabe tega zakona in 
predpisov za njegovo izvaja- 
nje, se ne bodo neugodneje 
kot do sedaj odražali na mate- 
rialni položaj omenjenih sub- 
jektov. 

Za izvajanje tega zakona tu- 
di ne bodo potrebna dodatna 
sredstva iz proračuna federa- 
cije najmanj leto dni od dneva, 
ko bo začel veljati. V nasled- 
njih letih bi bila potrebna sred- 
stva za stroške tehničnega 
nadzora in to samo za nado- 
mestilo stroškov tehničnega 
nadzora pooblaščenim delav- 
cem pooblaščenih organizacij, 
ki bi se izplačevali v višini 
predpisanih zneskov, če bi 
nadzor opravljali oni in ne de- 
lavci zvezne organizacije za 
dela standardizacije. V zvezi z 
izvajanjem teh določb bo na- 
knadno podan predlog za do- 
polnitev tarife zveznih admini- 
strativnih taks, s čimer bi se 
zagotovili tudi ustrezni prihod- 
ki proračuna federacije za 
opravljanje teh del. 

PRILAGAJANJE 
SODOBNIM 
POTREBAM 

V osnutku zakona o standar- 
dizaciji so opravljene manjše 

spremembe temeljnih določb, 
v katerih so urejena vprašanja 
vključevanja v mednarodne si- 
steme atestiranja, priznavanja 
rezultatov preizkušanja in dru- 
ge mednarodne sisteme zago- 
tavljanja kakovosti proizvodov 
in storitev. V drugem poglavju 
(Standardi) so podane defini- 
cije jugoslovanskih, panožnih 
in internih standardov in ure- 
jen način njihovega sprejema- 
nja in uveljavljanja. Urejajo se 
predvsem splošne zahteve za- 
radi različnih vrst standardov, 
predvidenih z zakonom, njiho- 
vo načrtovanje, način spreje- 
manja in obveznost njihovega 
posodabljanja v skladu s spre- 
membami v znanosti, tehniki 
in tehnologiji. Poleg tega se 
ureja tudi način uveljavljanja 
mednarodnih in tujih standar- 
dov v SFRJ, pri čemer se pod 
mednarodnimi standardi razu- 
mejo tudi standardi medna- 
rodnih regionalnih skupnosti 
(SEV, EEZ). V tem poglavju se 
urejajo tudi sprejemanje, uve- 
ljavljanje in predmet jugoslo- 
vanskih standardov, ki se pod 
istimi pogoji uporabljajo v c&li 
državi, in standardov organiza- 
cij združenega dela (panožni 
in interni). 

Predmet jugoslovanskih 
standardov je urejen precej ož- 
je, kot kadar gre za mednarod- 
ne standarde in to glede vsebi- 
ne teh standardov in tudi glede 
širine urejanja, kar je pogoje- 
no z domačo zakonodajo. Pri 
tem so ob nekaterih določbah 
o jugoslovanskih standardih in 
standardih organizacij združe- 
nega dela v tem osnutku ponu- 
jene tudi alternative. Potrebno 
je omeniti tudi to, da čeprav 
niso izvedene bistvene spre- 
membe v zvezi z urejanjem 
vprašanj, ki se nanašajo na 
standarde, se je želelo pojasni- 
ti posamezne določbe in od- 
praviti nesporazume, ki so na- 
stajali v praksi. 

V tretjem poglavju (Predpisi 
o tehnični in konstruktivni var- 
nosti in kakovosti) se urejajo 
vprašanja, ki se nanašajo na 
predpise o tehničnih normati- 
vih, kakovosti proizvodov in 
storitev in o proizvajalnih spe- 
cifikacijah. Posebna pozor- 
nost je posvečena vsebini teh 
predpisov, ker le-ti pomembno 
vplivajo na tehničrjo in kon- 
struktivno varnost subjektov, 
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ureditev in naprav. Urejeno je 
tudi, na katerih področjih se 
sprejemajo tehnični normativi, 
natančno je določeno, da se 
pod normativi razumejo teh- 
nični elementi, krakteristike, 
pogoji in zahteva, prav tako pa 
tudi tehnična pravila, od kate- 
rih je odvisna tehnična in kon- 
strukcijska varnost objektov, 
ureditev, naprav, opreme in 
drugih sredstev na področjih, 
za katere se predpisujejo. 

Glede določb o kakovosti 
proizvodov in storitev, je v os- 
nutku vidno prizadevanje, da 
se odpravijo nejasnosti in da 
se kar se da natančno določi 
njihova vsebina. Predvsem se 
urejajo pogoji in zahteve po 
kakovosti, norme kakovosti, 
raven in razred kakovosti, - 
prav tako pa tudi tehnični po- 
goji in zahteve za njeno dose- 
ganje in ohranitev pri manipu- 
laciji, transportu in skladišče- 
nju. V zvezi s tem se s temi 
predpisi urejajo tudi pakiranje, 
deklasiranje, označevanje ozi- 
roma zaznamovanje proizvo- 
dov, postopek s proizvodi, ka- 
terih rok trajanja se je iztekel, 
in pogoji ter zahteve v smislu 
namena, funkcionalnosti, traj- 
nosti in varnosti pri njihovi 
uporabi. 

Če za določene proizvode, 
dela in storitve tehnični pogoji 
in zahteve niso določeni z ju- 
goslovanskimi standardi, se z 
obvezno uporabo ali predpisi, 
sprejetimi na podlagi tega za- 
kona, v osnutku predvideva, 
da se lahko predpiše obvezno 
sprejetje proizvajalne specifi- 
kacije, ki je sestavni del proiz- 
vodne dokumentacije proiza- 
jalca. S predpisom se določajo 
proizvodi, za katere je sprejet- 
je te specifikacije obvezno, 
elementi in podatki, ki vsebu- 
jejo tudi način vodenja eviden- 
ce o sprejetih specifikacijah. 
Določbe četrtega poglavja 
(Odmiki od jugoslovanskih 
standardov in norm kakovosti) 
se nanašajo' na pogoje, pod 
katerimi se lahko odstopi od 
posameznih določb jugoslo- 
vanskih standardov in norm 
kakovosti, ta vprašanja pa so 
urejena skoraj na enak način 
kot v veljavnem zakonu o stan- 
dardizaciji. 

Precejšnje spremembe ve- 
ljavnega zakona so v petem 
poglavju (Ukrepi za zagotavlja- 

nje kakovosti in tehnične kon- 
strukcijske varnosti). V podod- 
delku, ki se nanaša na atestira- 
nje proizvodov, so urejeni po- 
goji in postopki, potrjevanja 
skladnosti proizvodov z dolo- 
čenimi standardi, s predpisani- 
mi tehničnimi normativi oziro- 
ma normami kakovosti ali spe- 
cifikacijami, atestom o sklad- 
nosti ali znakom skladnosti. 
Atestiranje proizvodov se ureja 
s predpisom, s katerim se lah- 
ko določi, da je atestiranje do- 
ločenega proizvoda obvezno. 
Postopek atestiranja izvaja 
zvezna organizacija, pristojna 
za dela standardizacije, ki po 
tem predlogu ne bo mogla več 
prenesti tega svojega poobla- 
stila na organizacije združene- 
ga dela. Le-te bi lahko bile po- 
oblaščene samo za preizkuša- 
nje proizvodov v okviru po- 
stopka atestiranja. 

V pododdelku o priznavanju 
, dokumentov kakovosti proiz- 
vodov, ki so bili izdani v tujini, 
je urejeno mnogo natančneje, 
v katerih primerih, pod kakšni- 
mi pogoji se izvaja priznavanje 
teh dokumentov. Novost so tu- 
di določbe o zagotavljanju ka- 
kovosti in zanesljivosti izvrše- 
nih preizkušanj proizvodov, s 
katerimi se ureja vprašanje 
kvalitete in zanesljivosti izve- 
denih preizkušanj proizvodov, 
kar sedaj ni bilo predvideno z 
zakonom. Predvideni so ukre- 
pi, s katerimi bo zagotovljena 
kakovost storitev in zaneslji- 
vost laboratorijskih raziskav 
proizvodov, ki pa bodo hkrati 
tudi osnova za ustanavljanje 
tako imenovanih »nacionalnih 
laboratorijev« v Jugoslaviji. V 
delu zakona, ki se nanaša na 
kontrolo kakovosti proizvodov 
pri uvozu in izvozu se je poslu- 
šalo urediti vprašanja kontrole 
kakovosti in drugih proizvo- 
dov, razen kmetijskih in pre- 
hrambenih v zunanjetrgovin- 
skem prometu, predvsem pri 
izvozu. 

Z določbami tega zakona o 
tehničnem nadzoru se ta obve- 
za, ki je bila do sedaj predvide- 
na samo v zvezi s proizvodnjo, 
uporabo in vzdrževanjem ladij 
(plovnih objektov), razširja tu- 
di na druga področja. Na ta 
način bi bilo potrebno s teh- 
ničnimi ukrepi doseči večjo 
varnost in večjo stopnjo zašči- 
te pred požari, eksplozijami, 

havarijami in podobnimi teh- 
nološkimi nezgodami. To po- 
glavje osnutka zakona vsebuje 
prav tako zelo natančne določ- 
be o vzporednih raziskavah ka- 
kovosti proizvodov, o tehnič- 
nih navodilih, ki jih morajo 
imeti tehnično zapleteni proiz- 
vodi, potem o pogojih, pod ka- 
terimi morajo biti za določene 
proizvode v določenem ob- 
dobju zagotovljeni servisi in 
rezervni deli. Potem so tukaj 
tudi določbe o garanciji kako- 
vosti in nemotenega delovanja 
proizvodov, o deklariranju, oz- 
načevanju in zaznamovanju 
proizvodov ter njihovem paki- 
ranju in na koncu določbe o 
določanju dokumentov, ki 
spremljajo proizvode v prome- 
tu in uporabi oziroma doku- 
mentov o kakovosti del. 

V posebnem poglavju osnut- 
ka zakona so urejena vpraša- 
nja standardizacije proizvodov 
in storitev, ki služijo izključno 
za potrebe oboroženih sil 
SFRJ in organov za notranje 
zadeve, prav tako pa tudi vpra- 
šanja standardizacije proizvo- 
dov za potrebe civilne zaščite, 
vključujoč v vse tri primere tu- 
di ustrezne objekte, ureditve, 
naprave in podobno. 

MEDNARODNO 
SODELOVANJE IN 
INFORMIRANJE 

S posebnimi določbami os- 
nutka (sedmo poglavje) je ure- 
jeno vprašanje mednarodnega 
sodelovanja na področju stan- 
dardizacije in udeležbe pri de- 
lu mednarodnih organizacij za 
standardizacijo in atestiranje v 
skladu z veljavnimi zveznimi 
zakoni. Poleg tega se z določ- 
bami o informiranju na tem po- 
dročju ustvarjajo temelji za šir- 
še in popolnejše informiranje 
in uporabo informacij na tem 
področju, kar v dosedanjem 
zakonu ni bilo popolnoma ure- 
jeno. 

V osnutku zakona so dolo- 
čeni organi, ki izvajajo inšpek- 
cijski nadzor, prav tako pa tudi 
način izvajanja tega nadzora. 
V zakonu o zvezni tržni inšpek- 
ciji so določena dela nadzora 
in obveznosti inšpekcije pri iz- 
vajanju teh del, zato je to vpra- 
šanje urejeno s sklicevanjem 
na ta zakon. Tako je tudi glede 

del inšpekcijskega nadzora, ki 
ga izvajajo drugi zvezni organi. 
Glede na to, da na ravni fede- 
racije ni predvideno, da bi ob- 
stajala tehnična inšpekcija, ki 
bi izvajala nadzor nad uporabo 
predpisov o tehničnih normati- 
vih, standardih in drugih pred- 
pisih v zvezi s tehnično in kon- 
strukcijsko varnostjo, takšni 
organi pa obstajajo v republi- 
kah in pokrajinah, je predvide- 
no, da takšen nadzor izvajajo 
omenjeni republiški oziroma 
pokrajinski organi. 

Izdaja pooblastil za izvajanje 
strokovnega oziroma tehnič- 
nega nadzora je urejena v de- 
vetem poglavju, deseto po- 
glavje osnutka zakona pa zaje- 
ma kazenske določbe. V njem 
so predvsem določeni gospo- 
darski prestopki in prekrški, 
prav tako pa tudi kazni za krše- 
nje določb tega zakona in 
predpisov, sprejetih na podla- 
gi tega zakona. V kazenskih 
določbah so zajeti tudi pre- 
stopki in prekrški v zvezi z no- 
vimi predlaganimi ukrepi za 
zagotavljanje kakovosti ter 
tehnične in konstrukcijske var- 
nosti, predvidene pa so tudi 
ustrezne kazni. 

Na pobudo Zveznega sekre- 
tariata za tržišče in splošne go- 
spodarske zadeve so v osnut- 
ku zakona tudi določbe o na- 
daljnji veljavnosti, prav tako pa 
tudi o prenehanju veljavnosti 
določenih standardov in pred- 
pisov, o čemer govori 22. po- 
glavje (Prehodne in končne 
določbe). 

Na koncu je potrebno doda- 
ti, da se bo ta zakon izvajal s 
spejemanjem in uporabo stan- 
dardov in predpisov, sprejetih 
na njegovi podlagi, z izvaja- 
njem ukrepov za zagotavljanje 
kakovosti ter tehnične in kon- 
strukcijske varnosti. Izvajanje 
zakona in predpisov, sprejetih 
na njegovi podlagi, se bo za- 
gotovilo z izvajanjem del nad- 
zora, predvidenih s tem zako- 
nom, in inšpekcijskim nadzo- 
rom, ki ga bodo izvajali zvezni 
organi v skladu z zveznim za- 
konom ter republiški oziroma 
pokrajinski organi. Za izvaja- 
nje tega zakona so odgovorni 
zvezni organi uprave oziroma 
zvezna organizacija za dela 
standardizacije. 
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Ljubljana, 12. 2.1987 

PREDLOG, 

da se začne postopek za spremembo ustave 

Socialistične federativne republike Jugoslavije 

PREDSEDSTVO SFRJ 
Št.: 19 
21. januar 1987 
Beograd 

SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE 
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE 
BEOGRAD 

V ustavi Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije iz leta 1974 so določena načela in temelji jugoslo- 
vanske federacije, ki je državna skupnost prostovoljno 
združenih narodov in njihovih socialističnih republik, 
kot tudi socialističnih avtonomnih pokrajin Vojvodine 
in Kosovo, ki sta v sestavi Socialistične republike 
Srbije, ter socialistična samoupravna demokratična 
skupnost delovnih ljudi in občanov ter enakopravnih 
narodov in narodnosti. Politični sistem socialističnega 
samoupravljanja in naša federativna ureditev, obliko- 
vana na teh načelih in temeljih, sta nenadomestljiv 
instrument oblasti in samoupravljanja delavskega 
razreda in vseh delovnih ljudi pri gospodarjenju z druž- 
beno reprodukcijo ter uresničevanju enakopravnosti in 
vsestranskega razvoja vseh naših narodov in narodno- 
sti ter nadaljnje socialistične samoupravne preobrazbe 
družbe. Z ustavo SFRJ je določena tudi odgovornost 
socialističnih republik in socialističnih avtonomnih 
pokrajin za lasten razvoj in razvoj celotne socialistične 
federativne skupnosti. Z nenehnim razvijanjem in izpo- 
polnjevanjem teh funkcij političnega sistema sociali- 
stičnega samoupravljanja se zagotavlja kontinuiteta 
naše socialistične revolucije. 

Zaradi ekonomske krize in resnih problemov pri 
delovanju političnega sistema, neučinkovitosti pri 
reševanju sedanjih protislovij ekonomskega in družbe- 
nega razvoja, nedoslednosti pri uresničevanju odlo- 
čilne vloge delavcev v združenem delu, neodločnosti, 
da se tako stanje učinkoviteje spreminja, je bilo še 
toliko bolj nujno kritično analizirati delovanje in izpo- 
polnjevanje političnega sistema socialističnega samo- 
upravljanja. To je hkrati tudi rezultat revolucionarne 
narave našega sistema socialističnega samoupravlja- 
nja, ki nalaga, da se rešitve v njem nenehno kritično 
obravnavajo in izpopolnjujejo. 

Delovanje političnega sistema je bilo prvikrat popol- 
neje kritično preverjeno na Enajstem kongresu Zveze 

komunistov Jugoslavije, ko so bile sprejete ocene in 
stališča glede razvojnih smeri političnega sistema soci- 
alističnega samoupravlanja. V sklepih Dvanajstega 
kongresa ZKJ in dolgoročnem programu ekonomske 
stabilizacije je tudi zahteva za odločnejše spremembe v 
političnem sistemu kot eden izmed pogojev za hitrejše 
premaganje krize in za ustvarjanje izgledov za stabil- 
nejši ekonomski in celotni družbeni razvoj. 

Trinajsti kongres ZKJ je dal idejnopolitično osnovo 
za nujne spremembe v praksi in v ustavi SFRJ. Le-ta 
obsega tudi tudi prejšnja stališča CK ZKJ o uresničeva- 
nju ustavne.zasnove jugoslovanske federacije, o aktu- 
alnih vprašanjih odnosov, na katerih temeljita enotnost 
in sožitje v SR Srbiji, in o uresničevanju ustavnega 
položaja delavcev pri razpolaganju z dohodkom in 
sredstvi družbene reprodukcije in njihovem upravlja- 
nju. Ta idejnopolitična osnova je močno orožje delav- 
skega razreda v boju za nadaljnjo demokratizacijo pro- 
izvodnih in celotnih družbenih odnosov ter v boju proti 
tehno-birokratskemu in državnolastninskemu mono- 
polu pri razpolaganju s presežkom dela. Poleg nujnih 
sprememb v odnosih proizvodnje in odločanja v praksi 
so dozoreli tudi pogoji in potreba, da se opravijo tudi 
določene spremembe ustave SFRJ v skladu s predlogi 
iz kritične analize delovanja političnega sistema soci- 
alističnega samoupravljanja ter družbeno sprejetimi 
pobudami iz javne razprave v njej. Tudi v programu 
aktivnosti za učinkovitejše delovanje, izpopolnjevanje 
in nadaljnji razvoj političnega sistema socialističnega 
samoupravljanja, ki ga je sprejela 23. maja 1986 Zvezna 
konferenca SZDLJ je ocenjeno, da so spremembe v 
ustavi SFRJ potrebne zaradi nadaljnjega razvoja in 
izpopolnjevanja socialističnega samoupravljanja. 

Izhodišče za spremembe v normativnem delu ustave 
SFRJ je enotno sprejeta družbena opredelitev, da se 
temeljna načela ustave SFRJ ne spremenijo. Namen 
teh sprememb je omogočiti hitrejši razvoj proizvodnih 
sil in socialističnih samoupravnih produkcijskih odno- 
sov, popolnejše uresničevanje družbenega položaja 
združenega dela, spoštovanje ekonomskih zakonitosti 
in delovanje enotnega jugoslovanskega trga, omejitev 
normativizma v družbenoekonomskih odnosih in poli- 
tičnem sistemu. Namen ustavnih sprememb je tudi 
smotrnejše in učinkovitejše delovanje vseh institutov 
družbenoekonomskega in političnega sistema in uve- 
ljavljanje ustavnega položaja in vloge delavskega 
razreda in vseh delovnih ljudi v družbi kot pogoja za 
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materialni in kulturni napredek, nadaljnjo krepitev ena- 
kopravnosti narodov in narodnosti, kohezije in neod- 
visnosti naše federativne skupnosti. Prispevati pa bi 
morale tudi k popolnejšemu in učinkovitejšemu uresni- 
čevanju ustavnosti in zakonitosti kot načela sociali- 
stične samupravne demokracije, pogoja stabilnosti 
sistema samoupravljanja ter razvoja našega socialistič- 
nega humanizma. 

Na podlagi teh stališč in ocen je Predsedstvo Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije na seji 21. 
januarja 1987 na podlagi 399. člena ustave SFRJ skle- 
nilo dati Skupščini Socialistične federativne republike 
Jugoslavije 

PREDLOG, 
da se začne postopek za spremembo 
ustave Socialistične federativne 
republike Jugoslavije 

Predsedstvo SFRJ meni, da so potrebne zaradi ures- 
ničevanja teh ciljev naslednje spremembe v ustavi 
SFRJ: 

I. DRUŽBENOEKONOMSKA UREDITEV 

1. Z ustavnimi spremembami na tem področju je 
treba dalje razvijati in zagotavljati dosledno uresniče- 
vanje temeljnih ustavnih rešitev, o družbeni lastnini v 
skladu s pogoji blagovne proizvodnje, z večjo učinkovi- 
tostjo in samostojnostjo subjektov gospodarjenja. 
Oblikovati je treba jasne in konsistentne temelje 
sistema medsebojnih pravic, obveznosti in odgovorno- 
sti vseh subjektov glede funkcij, katerim sredstva v 
družbeni lastnini rabijo. Treba je uresničiti zlasti večjo 
odgovornost za upravljanje in uporabo družbenih sred- 
stev ter zagotoviti, da so delovni ljudje v organizacijah 
združenega dela ter drugih samoupravnih organizaci- 
jah in skupnostih sami ekonomsko odgovorni in da 
občutijo druge posledice zaradi neracionalnega in 
nesmotrnega upravljanja, uporabe in reproduciranja 
družbenih sredstev ter zaradi nevestnega ravnanja. 
Zagotoviti je treba učinkovitejše varstvo družbene last- 
nine in preprečiti državnolastninsko, skupinskolastnin- 
sko zasebno in vsako drugačno prilaščanje, ki ne teme- 
lji na delu in delovnih rezultatih ali drugih v ustavi 
opredeljenih samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosih. Zato je treba: 

- omogočiti, da se predvsem natančno določijo in 
okrepijo ekonomska in delovnopravna odgovornost ter 
druge oblike odgovornosti delavcev v združenem delu, 
v njihovih medsebojnih odnosih in do družbene skup- 
nosti, za družbeno in ekonomsko smotrno uporabo 
družbenih sredstev ter za njihovo nenehno obnavljanje 
v realni ekonomski vrednosti, za povečevanje in zbolj- 
ševanje družbenih sredstev, za nenehno racionaliza- 
cijo in modernizacijo tehnološkega procesa ter za 
vestno izpolnjevanje delovnih obveznosti in opravlja- 
nje samoupravljalskih funkcij; 
- omogočiti, da se z zveznim zakonom določijo 

enotni temelji za obdavčevanje dela dohodka, ki ni 
rezultat večje produktivnosti dela, nove tehnologije, 
inovacij in podobno, pač pa izjemnih ugodnosti na trgu 
(izkoriščanja družbeno neupravičenega položaja na 
trgu, monopolnega ravnanja in podobno) in ki bi se 
enotno usmerjal v uresničevanje v Skupščini SFRJ 
določenih skupnih interesov in ciljev (za spodbujanje 
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skupnih programov proizvodnje in izvoza, tehnolo- 
škega razvoja in razvoja kmetijstva); 

- določiti, da je zakonsko združevanje sredstev za 
nujne potrebe reprodukcije le izjema ob določenih 
pogojih in da imajo delavci pravico, da so jim tako 
združena sredstva vrnjena in da dobijo nadomestilo za 
gospodarjenje z njimi; 

- določiti pravico in obveznost organov upravljanja v 
delovni organizaciji in sestavljeni organizaciji združe- 
nega dela, da v skladu s svojimi samoupravnimi sploš- 
nimi akti ukrepajo za izvajanje samoupravnih odločitev 
in varstvo družbene lastnine; 

- razširiti možnost, da se družbeni pravobranilec 
samoupravljanja angažira za uvedbo ustreznih postop- 
kov zaradi preventivnega varstva samoupravnih pravic 
in družbene lastnine. 

2. Za ustvarjanje ugodnih pogojev za samoupravno 
združevanje dela in sredstev družbene reprodukcije 
na enotnem območju države je treba: 

- zagotoviti enakopravnost vseh udeležencev pri 
ustvarjanju in razporejanju skupnega dohodka, 
skupno upravljanje in odločanje o skupnem poslova- 
nju ter ekonomsko varnost za tistega, ki združuje sred- 
stva, da mu bodo poleg nadomestila za gospodarjenje 
z združenimi sredstvi ta sredstva vrnjena v realnem 
znesku ob skupnem riziku za realizacijo skupaj dogo- 
vorjenega programa združevanja; 
- ustvariti širše možnosti za vlaganje sredstev tujih 

oseb v domače organizacije združenega dela; 
- razširiti možnosti delovno-proizvodne uporabe 

sredstev občanov za razširitev materialne osnove zdru- 
ženega dela; 

- zagotoviti enotnost družbenoekonomskih odno- 
sov v okviru velikih tehnično-tehnoloških sistemov, da 
bi zagotovili enotnost tehnično-tehnološkega delov- 
nega procesa v teh sistemih, njihov razvoj na sodobnih 
temeljih ter smotrno in učinkovito delovanje na 
območju SFRJ (s čimer so mišljeni: razvoj socialistič- 
nih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, 
usklajevanje razvojne strategije in razvojne politike, 
enotna merila za elemente strukture cen in osnove za 
določanje enotnih standardov storitev, enakopravni 
odnosi pri pridobivanju dohodka na enotnem jugoslo- 
vanskem trgu, objektivirana merila za ugotavljanje 
skupnega dohodka in za vrednotenje dela izvajalcev 
storitev v ustrezni samoupravni interesni skupnosti, če 
je bila ustanovljena, tipizacija in standardizacija delov- 
nih sredstev, skupna strategija vključevanja v medna- 
rodno delitev dela, skupna znanstvena raziskovanja, 
enotna merila organiziranja, medsebojne odvisnosti in 
vzajemnosti ter druga vprašanja, ki so pomembna za 
delovanje velikih tehnično-tehnoloških sistemov); 
- odpraviti obveznost združevanja prometnih orga- 

nizacij s proizvajalnimi in drugimi organizacijami zdru- 
ženega dela, njihovo samoupravno povezovanje pa 
spodbujati z ukrepi ekonomske politike; 

- omogočiti nadaljnje izpopolnjevanje sistema 
samoupravnega družbenega planiranja ob zagotavlja- 
nju odločilnega položaja temeljnim subjektom planira- 
nja; ob upoštevanju nujnosti večje vloge trga v gospo- 
darskem življenju zagotoviti funkcije samoupravnega 
družbenega planiranja (informiranje, usklajevanje 
odnosov na trgu, usmerjanje razvoja na tej podlagi in 
podobno) in vlogo družbenih planov družbenopolitič- 
nih skupnosti; ob razvijanju vloge, družbenega plana 
Jugoslavije kot instrumenta skupne ekonomske poli- 
tike, skupnih temeljev razvojne politike in samou- 
pravne integracije združenega dela na enotnem jugo- 
slovanskem gospodarskem prostoru krepiti elemente 
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tega plana, ki zagotavljajo učinkovito delovanje enot- 
nega jugoslovanskega trga; racionalizirati postopek 
sprejemanja planov organizacij združenega dela ter 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter druž- 
benopolitičnih skupnosti; v sistemu družbenega plani- 
ranja bolje razčleniti vlogo skupnih razvojnih planov in 
programov, zlasti organizacij združenega dela na 
področju gospodarske infrastrukture. 

3. Za nadaljnje izpopolnjevanje sistema samouprav- 
nega organiziranja združenega dela je treba ob upo- 
števanju tega, da je temeljna organizacija združenega 
dela temeljna oblika združenega dela, v kateri delavci 
neposredno in enakopravno uveljavljajo svoje družbe- 
noekonomske in druge samoupravne pravice ter odlo- 
čajo o drugih vprašanjih svojega družbenoekonom- 
skega položaja; 

- omogočiti take oblike smotrnega samoupravnega 
organiziranja, ki bodo ustrezale družbenim potrebam 
in zahtevam sodobnega razvoja in ki se bodo lahko 
hitreje prilagajale zahtevam tehnično-tehnološkega 
razvoja in spoznanjem o sodobni organizaciji dela; 
- določiti, da je delovna organizacija kot samo- 

stojna samoupravna in ekonomska poslovna celota 
temeljni subjekt tržnega poslovanja, sposoben zagoto- 
viti učinkovito gospodarjenje, organizacijsko prilagaja- 
nje potrebam posameznih delov združenega dela ter 
uresničevanje skupnih interesov temeljnih organizacij 
združenega dela pri skupnem delu in poslovanju; to je 
nujen pogoj za uresničevanje ciljev ekonomskega in 
tehnološkega razvoja, skupnega planiranja in samou- 
pravnega združevanja akumulacije, za njeno mobilnost 
in učinkovito uporabo; predvideti posebne pogoje, da 
družbenopolitične skupnosti ustanavljajo delovne 
organizacije, če so nujne za zagotavljanje splošnih 
pogojev življenja in dela ali za opravljanje funkcij druž- 
benopolitičnih skupnosti; 
- zboljšati celotne odnose pri gospodarjenju z druž- 

benimi sredstvi na družbenem sektorju drobnega 
gospodarstva ter zagotoviti pogoje za lažje ustvarjanje 
različnih oblik samoupravnega organiziranja na 
področju drobnega gospodarstva, da bi se močno 
spodbudil njegov nadaljnji razvoj. 

4. Za krepitev samoupravnega položaja temeljnih 
subjektov svobodne menjave dela in racionalizacijo 
celotnega sistema samoupravnega interesnega 
organiziranja je treba: 

- za zagotovitev smotrne organizacije proučiti 
načela samoupravnega interesnega organiziranja v 
skladu s potrebami sodobnega tehnično-tehnolo- 
škega, ekonomskega in družbenega razvoja; 

- izključiti možnost, da se samoupravna interesna 
skupnost ustanovi z zakonom oziroma odlokom skupš- 
čine družbenopolitične skupnosti, sprejetim na pod- 
lagi zakona; predvideti, da se z zakonom oziroma odlo- 
kom skupščine družbenopolitične skupnosti v skladu z 
zakonom lahko izjemoma določi samo obveznost usta- 
novitve samoupravne interesne skupnosti le za zado- 
voljevanje skupnih potreb družbe v dejavnosti poseb- 
nega družbenega pomena; 
- zagotoviti uresničevanje pravic delovnih ljudi do 

samoorganiziranja v samoupravni interesni skupnosti, 
ne da bi se natančneje določile oblike organiziranja in 
njihova vsebina, da bi bile oblike samoupravnega orga- 
niziranja v interesni skupnosti dejansko izraz interesov 
združenih delovnih ljudi; 

- natančneje določiti samoupravno naravo združe- 
vanja sredstev za uresničevanje dogovorjenih progra- 
mov storitev, s katerimi se zadovoljujejo skupne 
potrebe v okviru samoupravne interesne skupnosti in 

prek nje; odpraviti parafiskalna obeležja prispevkov in 
omejiti intervencijsko vlogo družbenopolitične skup- 
nosti pri odločanju o zagotavljanju sredstev za te 
potrebe; zagotoviti, da se lahko intervencijske odloči- 
tve sprejemajo samo izjemno, in sicer kot začasni 
ukrepi za zagotavljanje sredstev za zadovoljevanje 
skupnih družbenih potreb na podlagi širše družbene 
solidarnosti in vzajemnosti, do določenih standardov 
na ravni republik in avtonomnih pokrajin. 

5. Za krepitev družbenega položaja in nadaljnje 
uveljavljanje osebnega dela kot nujne razvojne 
potrebe in integralnega dela celotnega družbenega 
dela je nujno: 

- določiti ustrezen in stabilen družbenoekonomski 
položaj kmetov in omogočiti širši razvoj in različne 
oblike združevanja, zadružništva v celoti, zlasti pa kme- 
tijskega, ter različne oblike združevanja in povezovanja 
osebnega dela z združenim delom, in tudi možnost 
združevanja teh oblik v delovne organizacije; 

- obravnavati smotrnost povečanja maksimuma 
lastninske pravice kmetov na obdelovalnem kmetij- 
skem zemljišču in odvisno od tega oceniti, ali naj se to 
povečanje izpelje z ustrezno spremembo ustave SFRJ 
ali pa omogoči, da se na ustavnih temeljih reši z zvez- 
nim zakonom; 

- proučiti potrebo in možnost nadaljnje krepitve 
družbenoekonomskega položaja in varnosti nosilcev 
osebnega dela s sredstvi, ki so lastnina občanov, in 
razširiti možnosti razvoja osebnega dela in vlaganja 
sredstev, ki so lastnina občanov, v drobno gospodar- 
stvo, vštevši tudi posebno varstvo osebnega dela, ki bi 
ob ustreznem varstvu družbenih interesov jamčilo 
večjo ekonomsko varnost delovnih ljudi, ki delajo s 
sredstvi, ki so lastnina občanov; vlagatelju osebnih 
sredstev v pogodbeni organizaciji združenega dela 
drobnega gospodarstva in tistemu, ki trajno sodeluje z 
družbenim sektorjem, bi bilo treba zagotoviti tisto 
stopnjo ekonomske varnosti, ki je zagotovljena tujim 
osebam, ki vlagajo sredstva v domače organizacije 
združenega dela; 

- še posebno natančno določiti nujna jamstva za 
zagotovitev pravne in ekonomske varnosti delovnih 
ljudi, ki vlagajo svoja sredstva zaradi razširitve materi- 
alne osnove samostojnega osebnega dela z delovnimi 
sredstvi, ki so lastnina občanov; 

- omogočiti, da se z zveznim zakonom uredi obseg 
lastninske pravice občanov na poslovnem prostoru. 

II. TEMELJI DRUŽBENOPOLITIČNEGA SISTEMA 

6. Za racionalizacijo in večjo učinkovitost odločanja 
v organizacijah združenega dela je treba: 

- zožati krog vprašanj, o katerih je obvezno osebno 
izjavljanje, in zagotoviti, da o istem vprašanju delavci 
ne odločajo večkrat z osebnim izjavljanjem; 
- okrepiti vlogo in razširiti pooblastila delavskega 

sveta; 
- odločanje delavskega sveta delovne organizacije 

na podlagi soglasja vseh temeljnih organizacij združe- 
nega dela omejiti predvsem na sprejemanje konstitu- 
tivnih samoupravnih splošnih aktov in na odločanje o 
pridobivanju in razporejanju skupno pridobljenega do- 
hodka. 

7. Za nadaljnje uveljavljanje, učinkovitejšo uporabo 
in jasnejšo razmejitev družbenih dogovorov in samou- 
pravnih sporazumov je treba: 

- natančneje izraziti naravo samoupravnih sporazu- 
mov in družbenih dogovorov, zlasti kar zadeva določa- 
nje njihove domene in razmejitev te domene glede na 
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zakone in druge predpise, udeležence pri sklepanju, 
pravni učinek teh aktov in zagotavljanje jasnejše opre- 
delitve različnih oblik odgovornosti za izpolnjevanje 
prevzetih obveznosti; 

- določiti funkcije službe družbenega knjigovodstva 
pri zagotavljanju izpolnjevanja obveznosti iz Samou- 
pravnih sporazumov v določenih dejavnostih poseb- 
nega družbenega pomena. 

8. Še posebej bi bilo treba obravnavati in proučiti 
morebitno usklajevanje ustavnopravnega položaja 
občine zaradi doslednega uresničevanja njene funk- 
cije kot samoupravne in temeljne družbenopolitične 
skupnosti, zlasti glede njene ustavne obveznosti, da 
ustvarja in zagotavlja pogoje za življenje in delo delov- 
nih ljudi in občanov. 

9. Za izpopolnjevanje in razvoj delegatskega skupš- 
činskega sistema je nujno: 

- omogočiti, da lahko delovni ljudje v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela, ki so v sestavi iste delovne 
organizacije, oblikujejo skupno delegacijo za skupš- 
čino družbenopolitične skupnosti, če je sedež temeljne 
in delovne organizacije na območju iste občine ali 
mestne skupnosti oziroma mesta kot posebne družbe- 
nopolitične skupnosti; 
- omogočiti, da se delegacije povezujejo v konfe- 

renco delegacij in druge oblike njihovega teritorial- 
nega in funkcionalnega povezovanja in sodelovanja, 
da bi določale skupna stališča za delo delegatov v 
skupščinah družbenpolitičnih skupnosti. 

Za nadaljnje usklajevanje volilnega sistema z 
bistvom delegatskega sistema je nujno: 
- poenostaviti postopek za izvolitev in odpoklic čla- 

nov delegacij in delegatov za skupščine družbenopoli- 
tičnih skupnosti in tako ustvariti pogoje, da bo ta 
postopek učinkovit in prilagojen realnim družbenim 
potrebam in možnostim; 

- brez spreminjanja temelja delegatskega sistema 
obravnavati možnost, da opravljajo funkcijo delegacije 
v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih 
za skupščine družbenopolitičnih skupnosti pod dolo- 
čenimi pogoji tudi ustrezni organi samoupravljanja 
(delavski svet in podobno), kar bi omogočilo instituci- 
onalno poenostavitev delegatskega sistema oziroma 
smotrnejšo organizacijo in zagotovilo uspešno uresni- 
čevanje njegove vloge; 

- zagotoviti krepitev vloge delegacij pri volitvah dele- 
gatov za skupščine družbenopolitičnih skupnosti ter 
pri sestavi in odločanju kandidacijskih konferenc; 

- omogočiti, da so lahko delavci, ki samostojno 
opravljajo določene vodilne funkcije, določene s statu- 
tom in zakonom, izvoljeni v delegacije za skupščine 
družbenoolitičnih skupnosti; 

- močneje poudariti delovno-funkcionalno načelo 
pri konstituiranju in delovanju zborov združenega dela 
republiških in pokrajinskih skupščin in omogočiti 
poenotenje načina volitev delegatov v te zbore; 

- obravnavati možnost, da delovni ljudje, ki z oseb- 
nim delom samostojno kot poklic opravljajo poklicno 
dejavnost v skladu z zakonom, ustrezneje uveljavljajo 
delegatske pravice v skupščinskem sistemu odločanja; 
- izvolitev oziroma delegiranje delegatov v družbe- 

nopolitični zbor prepustiti izvoljenim telesom družbe- 
nopolitičnih organizacij, ki opravljajo funkcijo delega- 
cije, kot je to določeno za druge zbore skupščine 
družbenopolitičnih skupnosti; 

- obravnavati možnost, da delegate zborov krajevnih 
skupnosti v skupščinah občin neposredno volijo 
delovni ljudje in občani. 

10. Za dosledno in učinkovito izvajanje politike in 
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izvrševanje zakonov in drugih aktov skupščin družbe- 
nopolitičnih skupnosti je treba jasneje določiti, da se 
odgovornost izvršilnih organov skupščin družbenopo- 
litičnih skupnosti za stanje na vseh področjih družbe- 
nega življenja in odgovornost upravnih organov za 
stanje na področju, za katero so ustanovljeni, uresni- 
čuje v skladu z njihovo pristojnostjo oziroma v mejah 
pravic in dolžnosti ustrezne družbenopolitične skup- 
nosti. 

11. Demokratizacija odnosov in prakse pri sprejema- 
nju družbenih odločitev na vseh ravneh odločanja, 
zlasti pa v procesu pripravljanja in izvajanja družbenih 
odločitev, zahteva širše uveljavljanje različnih oblik 
organiziranja, demokratične izmenjave in usklajevanja 
mnenj, medsebojnega sodelovanja in koordinacije, v 
katerih prihajajo do izraza popolnejše angažiranje in 
vpliv organiziranih socialističnih sil in boljše izkorišča- 
nje znanstvenih spoznanj in celotne ustvarjalnosti 
delovnih ljudi. Na podlagi tega, pa tudi poudarjene 
potrebe o učinkovitejšem uresničevanju vloge družbe- 
nopolitičnih organizacij v delegatskem sistemu, zlasti 
pa v procesu demokratične sinteze različnih samou- 
pravnih interesov, ter na podlagi pozitivnih izkušenj pri 
delu družbenih svetov v družbenopolitičnih skupnostih 
je treba določiti, da se z zakonom ali na podlagi zakona 
lahko ustanavljajo družbeni sveti, in poda njihova 
narava (kot svetovalnih oblik demokratične izmenjave 
in usklajevanja mnenj in stlališč v procesu pripravljanja 
in izvrševanja družbenih in samoupravnih odločitev, v 
katerih se uresničuje vpliv organiziranih subjektivnih 
sil, širše uporabljajo znanstvena dognanja in strokovno 
znanje). 

III. ODNOSI V FEDERACIJI, PRAVICE IN 
DOLŽNOSTI TER ORGANIZACIJA FEDERACIJE 

12. Za ustvarjanje pogojev, da se uresničevanje 
skupnih interesov ob neposrednem sodelovanju in 
dogovoru republik, avtonomnih pokrajin, občin in dru- 
gih družbenopolitičnih skupnosti stalno in uspešno 
razvija, je treba določiti naravo teh dogovorov in odgo- 
vornost za uresničevanje prevzetih obveznosti in 
morda navesti področja dogovarjanja, za katera so 
zainteresirane vse socialistične republike in obe soci- 
alistični avtonomni pokrajini. 

13. Da bi zagotovili pogoje za uspešno delovanje 
enotnega jugoslovnskega trga, je treba določiti, da so 
temelj enotnega jugoslovanskega trga: 

- enotni temelji davčnega sistema in skupni temelji 
davčne politike; 
- enotna strategija znanstveno-tehnološkega raz- 

voja. 
V skladu s tem je treba določiti, da ureja temelje 

davčnega sistema zvezni zakon. 
14. Obravnavati je treba možnost, da se določi 

obveznost družbenopolitičnih skupnosti, da spreje- 
majo splošno bilanco sredstev za financiranje sploš- 
nih družbenih in skupnih potreb, ki jih ustvarjajo na 
podlagi zakonov in samoupravnih sporazumov, s tem 
da bi morala imeti splošna bilanca funkcijo in naravo 
planskega dokumenta, kar bi zahtevalo odpravo poo- 
blastila federacije, da v določenih primerih ureja način 
razpolaganja s presežki proračunskih prihodkov druž- 
benopolitičnih skupnosti ter s presežki prihodkov 
samoupravnih interesnih skupnosti, ki izhajajo iz 
obveznosti, določenih z zakonom. 

15. Za ustvarjanje pogojev za enotno in učinkovito 
izvrševanje zveznih zakonov, drugih predpisov in 
splošnih aktov, ki jih izvršujejo organi v republikah in 
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avtonomnih pokrajinah, tako tistih, za katerih izvrševa- 
nje so odgovorni zvezni organi, kot tudi tistih, za kate- 
rih izvrševanje so odgovorni organi v republikah in 
avtonomnih pokrajinah, je treba: 

-zaradi pregleda nad izvrševanjem zveznih zakonov 
določiti obveznost republiških in pokrajinskih organov, 
ki so odgovorni za njihovo izvrševanje, da obveščajo 
pristojne zvezne organe o izvrševanju zveznih zakonov 
in drugih zveznih predpisov, kot tudi pravico in dolž- 
nost zveznih upravnih organov, da zahtevajo od repu- 
bliških in pokrajinskih upravnih organov podatke in 
obvestila o izvrševanju zakonov in podatke o stanju na 
ustreznem področju; 

- pooblastiti Zvezni izvršni svet, da pred izvršnim 
svetom republike oziroma avtonomne pokrajine sproža 
vprašanja odgovornosti pristojnega upravnega organa 
za neizvrševanje določenega zveznega zakona, dru- 
gega predpisa ali splošnega akta; 

- določiti pravico in obveznost Zveznega izvršnega 
sveta, da v primeru, če se tudi po opozorilu izvršnemu 
svetu republike oziroma avtonomne pokrajine določen 
zvezni zakon, drug predpis ali splošni akt ne izvaja, 
obvesti o tem Skupščino SFRJ in predvideti ustrezne, 
ukrepe, ki jih bo v takem primeru sprejela Skupščina' 
SFRJ, kot tudi pravico Zveznega izvršnega sveta, da v 
takem primeru tudi sam sprejema ustrezne ukrepe v 
skladu s svojo ustavno pristojnostjo in odgovornostjo, 
s tem da o tem takoj obvesti Skupščino SFRJ; 

- kadar gre za zvezne zakone, druge predpise in 
splošne akte, ki jih neposredno izvršujejo organi v 
republikah in avtonomnih pokrajinah, za katerih izvrše- 
vanje pa so odgovorni zvezni organi, je treba poobla- 
stila zveznih organov (ki jih je po sedanjih ustavnih 
rešitvah mogoče določiti z zveznim zakonom, vendar 
to ni obvezno) neposredno določiti z ustavo SFRJ kot 
pravico in obveznost teh organov; 

- obravnavati možnosti za širše ustanavljanje zvez- 
nih inšpekcij na določenih področjih v skladu s pravi- 
cami in dolžnostmi federacije in natančneje do.očiti 
pravico nadzorstva in druga pooblastila, ki bi jih dolo- 
čal zvezni zakon. 

16. V okviru enotnega proračuna federacije je treba 
na dolgoročni podlagi zagotoviti stabilnost in zaneslji- 
vost financiranja Jugoslovnske ljudske armade. 

17. Obravnavati je treba možnost, da se s spre- 
membo ustrezne ustavne rešitve predvidi, da se glede 
sestave starešinskega kadra v Jugoslovanski ljudski 
armadi uporablja načelo čim bolj sorazmerne zastopa- 
nosti republike in ustrezne zastopanosti avtonomnih 
pokrajin. 

18. Z izpopolnitvijo in natančnejšo opredelitvijo 
ustreznih določb ustave SFRJ o pravicah in dolžnostih 
federacije je treba omogočiti, da se enotno urejajo 
določena vprašanja, za katera se je med dosedanjo 
uporabo ustave SFRJ pokazalo, da bi morala soditi v 
pristojnost federacije, ker brez njihove enotne ureditve 
ni mogoče zagotoviti enotnega sistema socialističnih 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in enot- 
nih temeljev političnega sistema. 

Glede na to načelno stališče je treba dopolniti pra- 
vice in dolžnosti federacije, tako da federacija: 

- ureja temelje sistema državne uprave; 
- ureja enotne temelje davčnega sistema; 
- ureja temelje sistema blagovnih rezerv; 
- ureja temelje sistema javnega obveščanja; 
- ne ureja le položaja in temeljev delovanja, temveč 

tudi organizacijo službe družbenega knjigovodstva; 
- ureja enotne temelje organiziranosti, delovanja in 

samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na 

področjih, na katerih obstaja enotnost tehnično-tehno- 
loškega sistema in so pomembna za vso državo (kot 
so: PTT, železnica in elektro gospodarstvo); 

- poleg urejanja, tudi zagotavlja upravljanje družbe- 
nih sredstev, ki se uporabljajo v Jugoslovanski ljudski 
armadi in za njene potrebe, ter razpolaganje z njimi; 

- poleg urejanja varstva in zboljševanja človekovega 
okolja, ki sta pomembni za vso državo in mednarodno 
skupnost, tudi zagotavlja izvrševanje zveznih predpi- 
sov na tem področju; 

- poleg urejanja proizvodnje in prometa mamil tudi 
zagotavlja izvrševanje zveznih predpisov na tem po- 
dročju; 

- ureja proizvodnjo in izkoriščanje jedrske energije 
in varstvo pred ionizirajočim sevanjem; 

- ureja temelje sistema združevanja delovnih ljudi in 
občanov v družbene organizacije in društva; 

- ureja pogoje za jemanje in presajevanje delov člo- 
veškega telesa; 

- ureja enotne temelje geodetske dejavnosti, ki je 
pomembna za vso državo; 
- ureja splošna načela pravosodnega sistema; 
- ureja temelje organizacije in delovanja služb druž- 

benih prihodkov; 
- ureja enoten način izkazovanja družbenega proiz- 

voda; 
- ureja skupne temelje sistema izobraževanja v 

skladu s 165. členom ustave SFRJ. 
Glede na to, da je bilo predlagano, da je temelj 

enotnega jugoslovanskega trga tudi enotna strategija 
znanstveno-tehnološkega razvoja, mora federacija 
določiti to strategijo. 

19. Okrepiti je treba vlogo združenega dela in vpliv 
socialističnih subjektivnih sil na odločanje in delo 
Skupščine SFRJ. V okviru tega glavnega cilja bi bilo 
treba z nujnimi spremembami zlasti: 

- povečati število delegatov iz združenega dela v 
zborih Skupščine SFRJ; 

- zagotoviti, da se v postopku volitev delegatov za 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ ustanovijo ožje delegat- 
ske volilne enote, da bi se omogočilo tudi tesnejše 
povezovanje delegatov tega zbora z njihovo delegat- 
sko bazo; 

- obravnavati možnost večjega prispevka Zveznega 
zbora k reševanju posameznih splošnih družbenih 
pomembnih vprašanj, o katerih odloča Zbor republik in 
pokrajin. 

Za odpravo nejasnosti o naravi soglasja skupščin 
republik oziroma avtonomnih pokrajin pri sprejemanju 
zakonov ali drugih splošnih aktov v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ je treba izključiti možnost, da 
nesoglasje z osnutkom akta preprečuje postopek 
usklajevanja, ki teče v ustreznih telesih tega zbora. 
Hkrati bi bilo treba proučiti možnost za poenostavitev 
postopka odločanja v tem zboru, da bi bil bolj učin- 
kovit. 

Obravnavati je treba veljavne rešitve o trajanju man- 
data najodgovornejših funkcionarjev v Skupščini SFRJ 
v skladu s potrebami, na katere opozarjajo dosedanje 
izkušnje, in z zahtevami, ki izvirajo iz kritične analize 
delovanja političnega sistema socialističnega samou- 
pravljanja. 

20. Za zagotovitev širšega družbenega vpliva v 
postopku kandidiranja članov Predsedstva SFRJ in nji- 
hovega enotnega položaja s stališča obveznosti in 
odgovornosti do skupščin, ki so jih izvolile, ter za 
nadaljnjo izpopolnitev kolektivnega dela Predsedstva 
SFRJ bi bilo treba: 

- obravnavati postopek kandidiranja članov Pred- 
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sedstva SFRJ, pri čemer je treba zagotoviti, da se 
predhodni postopek predlaganja kandidatov opravi v 
Socialistični zvezi delovnega ljudstva v republikah, 
avtonomnih pokrajinah in federaciji; 

- zagotoviti enoten sistem odgovornosti članov 
Predsedstva SFRJ do skupščin republik oziroma avto- 
nomnih pokrajin, ki so jih izvolile, v skladu z ustavnim 
položajem in funkcijo Predsedstva SFRJ kot samostoj- 
nega organa federacije; 

- uvesti, da lahko Predsedstvo SFRJ odredi člana 
Predsedstva SFRJ, da ga predstavlja v državi in tujini; 
- določiti, da Predsedstvo SFRJ med vojnim sta- 

njem in ob neposredni vojni nevarnosti, če se Skupš- 
čina SFRJ ne more sestati, ne izdaja le uredb z zakon- 
sko močjo, temveč tudi imenuje in razrešuje funci- 
onarje iz pristojnosti Skupščine SFRJ, s tem da mora 
vse to obvezno predložiti v potrditev Skupščini SFRJ, 
takoj ko se lahko sestane. 

21. Da bi se izognili pogosti praksi, da je izdaja 
izvršilnega predpisa Zveznega izvršnega sveta pogo- 
jena s soglasjem izvršnih svetov republik oziroma avto- 
nomnih pokrajin, je treba določiti, da se izdajajo izvr- 
šilni predpisi po tem postopku le izjemno in pod 
pogoji, ki jih določa ustava SFRJ. 

22. Popolno in dosledno uresničevanje ustavne 
zasnove jugoslovanske federacije in odnosov, na 
katerih temeljita enotnost in sožitje v Socialistični 
republiki Srbiji, zahteva popolno in dosledno uresniče- 
vanje ustavnega položaja Socialistične republike 
Srbije kot države in socialistične samoupravne demo- 
kratske skupnosti ter uresničevanje ustavnega polo- 
žaja socialističnih avtonomnih pokrajin kot avtonom- 
nih socialističnih samoupravnih demokratskih družbe- 
nopolitičnih skupnosti v sestavi Socialistične republike 
Srbije in konstitutivnih elementov jugoslovanske fede- 
racije. 

Idejnopolitična osnova za ocenjevanje, kako se ures- 
ničuje ustavni položaj Socialistične republike Srbije in 
socialističnih avtonomnih pokrajin, so stališča Central- 
nega komiteja ZKJ do uresničevanja ustavne zasnove 
jugoslovanske federacije in do aktualnih vprašanj ures- 
ničevanja odnosov, na katerih temeljita enotnost in 
sožitje v Socialistični republiki Srbiji, ki so bila sprejeta 
na Trinajstem kongresu ZKJ kot idejnopolitična osnova 
za aktivnost komunistov in njihovo obveznost. 

Na podlagi tega je potrebno v postopku za spre- 
membo ustave SFRJ proučiti, ali so v normativnem 
delu ustave SFRJ določbe, ki ustavnega položaja Soci- 
alistične republike Srbije in socialističnih avtonomnih 
pokrajin ne opredeljujejo dosledno v skladu s temelj- 
nimi načeli ustave SFRJ. To se nanaša na: drugi odsta- 
vek 171. člena; 250. člen; drugi odstavek 254. člena; 
drugi odstavek 271. člena; 10. in 15. točko prvega 
odstavka 281. člena, 1., 2. 6. točko 369. člena; 5. in 6. 
točko prvega odstavka 375. člena. 

Če se v postopku za spremembo ustave SFRJ na 
podlagi skupne ocene ugotovi, da so v navedenih 
določbah takšne rešitve, ki onemogočajo popolno in 
dosledno uresničevanje ustavnega položaja Sociali- 
stične republike Srbije in socialističnih avtonomnih 
pokrajin, meni Predsedstvo SFRJ, da je treba to z 
ustreznimi spremembami ustave SFRJ odpraviti. 

IV. USTAVNOST IN ZAKONITOST, ZVEZNO 
SODIŠČE, ZVEZNI JAVNI TOŽILEC IN USTAVNO 
SODIŠČE JUGOSLAVIJE 

23. Za zagotovitev čim popolnejšega in učinkovitej- 
šega uresničevanja varstva posamičnih pravic delov- 

nih ljudi in občanov, ki izvirajo iz ustave SFRJ in 
zakonov, je treba izpopolniti sistem sodnega varstva 
zlasti z zoževanjem možnosti za izključitev upravnega 
spora in omogočiti učinkovitejše varstvo delovnih ljudi 
in občanov v postopku uveljavljanja pravic v organiza- 
cijah združenega dela, pred organizacijami, ki izvršu- 
jejo javna pooblastila, zlasti pa pred sodišči, upravnimi 
organi in drugimi organi družbenopolitičnih skupnosti. 
Omogočiti je treba, da se z zveznim zakonom določi, 
katere pravice in svoboščine, ki so določene z ustavo 
SFRJ in ki se zagotavljajo z zveznim zakonom, bodo 
delovni ljudje in občani uveljavljali prek zveznih orga- 
nov in organizacij. 

24. Za zagotovitev dosledne in enotne uporabe 
zveznih zakonov bi bilo treba: 

- zagotoviti v vseh primerih, kadar je republiški ozi- 
roma pokrajinski zakon v nasprotju z zveznim zako- 
nom, začasno uporabo zveznega zakona do odločbe 
Ustavnega sodišča; hkrati določiti tudi obveznost, da 
se začne postopek za oceno ustavnosti takšnih repu- 
bliških oziroma pokrajinskih zakonov; 

- odpraviti ustavno rešitev, po kateri lahko republike 
in avtonomni pokrajini v mejah svojih pravic in dolžno- 
sti sprejemajo zakone na področjih, ki so urejena z 
zveznim zakonom, ker iz celote ustavnih določb izhaja, 
da je to njihova pravica, in takšna izrečna rešitev ni niti 
nujna; poleg tega praktična uporaba navedene rešitve 
kaže, da so republike oziroma avtonomni pokrajini 
sprejemale zakone namesto izvršilnih predpisov za 
izvrševanje zveznih zakonov in na ta način dejansko 
spreminjale z ustavo določene odnose med določenimi 
pravnimi akti; 

- dopolniti ustavno rešitev, ki omogoča sprejetje 
republiškega oziroma pokrajinskega zakona na 
področjih, ki se urejajo z zveznim zakonom, če zvezni 
zakon ni bil sprejet, tako da bi se zagotovilo, da pravi- 
loma republiški oziroma pokrajinski zakon neha veljati 
po sprejetju zveznega zakona, s katerim so urejeni 
določeni odnosi. 

25. Določiti je treba, da zagotavlja Zvezno sodišče 
kot najvišje sodišče v mejah pravic in dolžnosti federa- 
cije enotno varstvo določenih odnosov, urejenih s 
posameznimi zveznimi zakoni, zlasti pa s tistimi, za 
izvrševanje katerih so po ustavi SFRJ odgovorni organi 
federacije. 

Glede na to, da je človekovo življenje nedotakljiva in 
najvišja vrednota in da se sme po ustavi SFRJ smrtna 
kazen samo izjemno predpisati in izreči le za najhujše 
oblike kaznivih dejanj, je treba pristojnost Zveznega 
sodišča razširiti tako, da odloča po pravnem sredstvu v 
vseh primerih, kadar je izrečena smrtna kazen, torej 
tudi, kadar je smrtna kazen izrečena na podlagi repu- 
bliškega oziroma pokrajinskega zakona. 

Za učinkovitejše varstvo enakopravnega položaja 
subjektov na enotnem jugoslovanskem trgu je treba 
natančno določiti že določeno pristojnost Zveznega 
sodišča, da na zadnji stopnji ali po izrednem pravnem 
sredstvu odloča o sporih zaradi izpodkopavanja enot- 
nega jugoslovanskega trga, zlasti pa o gospodarskih 
sporih, v katerih so subjekti iz različnih socialističnih 
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin. Določiti 
je treba tudi pristojnost Zveznega sodišča v primerih, 
kadar se s protiustavnimi in protizakonitimi dejanji 
onemogočajo ali omejujejo svobodno gibanje in zdru- 
ževanje dela in sredstev v družbene reprodukcije in 
svobodna menjava blaga in storitev, znanstvenih 
dosežkov in strokovnih izkušenj na celotnem območju 
Jugoslavije. S tem je mišljeno ustvarjanje pogojev, da 
bo Zvezno sodišče pristojno za odločanje o kršitvah 
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zveznih predpisov, ki urejajo odnose, pomembne za 
delovanje enotnega jugoslovanskega trga. 

26. Dosledna in enotna uporaba zveznih predpisov 
nalaga razširitev pooblastil zveznega javnega tožilca 
glede obveznih navodil republiškim in pokrajinskim 
javnim tožilcem in prevzema pregona za vse gospodar- 
ske prestopke, določene z zveznim zakonom, ne pa le 
za tiste, ki so določeni z zveznim zakonom, ža katerega 
izvrševanje so odgovorni zvezni organi. 

Potrebno je dopolniti pooblastilo zveznega javnega 
tožilca in določiti, da ima v stvareh, kadar od pristoj- 
nega republiškega oziroma pokrajinskega tožilca prev- 
zeme pregon za kaznivo dejanje ali gospodarski pre- 
stopek, ki sta predpisana z zveznim zakonom (za kar je 
sicer pooblaščen z ustavo SFRJ), pravico pred pristoj- 
nim sodiščem v republiki oziroma avtonomni pokrajini, 
pred katerim teče postopek, vložiti pravna sredstva in 
začeti vsa dejanja, za katera je pooblaščen pristojni 
javni tožilec v republiki oziroma avtonomni pokrajini. 

27. Za nadaljnje uveljavljanje vloge Ustavnega 
sodišča Jugoslavije v sistemu je treba natančno dolo- 
čiti učinek oziroma posledice odločb Ustavnega 
sodišča Jugoslavije, s katerimi se predpis (razen 
zakona) ali drug splošni akt organov družbenopoli- 
tične skupnosti ali samoupravni splošni akt razveljavi 
ali odpravi. 

Potrebno je tudi razširiti pristojnost Ustavnega 
sodišča Jugoslavije na ocenjevanje ustavnosti in zako- 
nitosti samoupravnih splošnih aktov organizacij zdru- 
ženega dela ter drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti, ki imajo v svoji sestavi temeljne organizacije 
združenega dela oziroma delovne organizacije na 
območju dveh ali več republik in avtonomnih pokrajin, 
če ustavna sodišča republik oziroma avtonomnih 
pokrajin različno odločijo o isti pravni stvari, in na ta 
način odpraviti nejasnosti pri določanju pristojnosti 
Ustavnega sodišča. V tem postopku bi Ustavno sodišče 
Jugoslavije odločalo o nasprotju samoupravnih sploš- 
nih aktov z zveznimi zakoni, ne glede na to, ali so za 
izvrševanje zveznih zakonov odgovorni zvezni organi 
ali organi v republikah oziroma avtonomnih pokra- 
jinah. 

Potrebno je proučiti tudi vprašanje, ali naj funkcija 
sodnika Ustavnega sodišča Jugoslavije morda preneha 
tudi v primeru, kadar se izpolnijo z zakonom določeni 
splošni pogoji za prenehanje dela oziroma delovnega 
razmerja. 

★ ★ ★ 

Ko daje Predsedstvo SFRJ pobudo za spremembe 
normativnega dela ustave SFRJ, upošteva, da za 
odpravo razkoraka med tistim, kar je določeno z 
ustavo, in tistim, kar je uresničeno v praksi, niso dovolj 
le spremembe v normativnih rešitvah. 

Odločilno je, da se na podlagi teh rešitev vse samou- 
pravno organizirane sile družbe izobrijo za nenehno 
zboljševanje samoupravnih odnosov v praksi, za spod- 
bujanje ustvarjalnosti, za produktivnejše in boljše delo, 
za odgovornejše ravnanje vseh družbenih subjektov. 
Zato mora biti celotni postopek za spremembo ustave 

. SFRJ spodbuda za ustvarjanje ustreznih družbenih 
pogojev za doslednejše, uspešnejše in učikovitejše 
uresničevanje celotnega ustavnega sistema, predvsem 
pa z ustavo opredeljenega družbenoekonomskega 
položaja delavcev, delovnih ljudi, narodov in narodno- 
sti pri upravljanju pogojev, sredstev in rezultatov svo- 
jega dela. 

V skladu s cilji in smermi sprememb v normativnem 
delu ustave SFRJ je Predsedstvo SFRJ pri določanju te 
pobude upoštevalo, da so določeni problemi pri delo- 
vanju političnega sistema, ki so bili ugotovljeni v kri- 
tični analizi njegovega delovanja, povezani s posamez- 
nimi rešitvami v ustavah socialističnih republik in soci- 
alističnih avtonomnih pokrajin, kar zahteva ustrezne 
spremembe v ustavah socialističnih repulik in sociali- 
stičnih avtonomnih pokrajin. Problemi pri delovanju 
združenega dela, ki so bili prav tako ugotovljeni v 
kritični analizi in javni razpravi v zvezi z njo, so vplivali, 
da se pospeši delo za spremembe in dopolnitve zakona 
o združenem delu, kar bo pomembno za bolj dinami- 
čen razvoj proizvodnih sil in učinkovitejše samou- 
pravno organiziranje združenega dela ter ustvarjanje 
drugih družbenih pogojev za nadaljnjo demokratiza- 
cijo političnega sistema socialističnega samouprav- 
ljanja. 

Predsedstvo SFRJ, meni, daje potrebno v postopku, 
določenem v ustavi, organizirati čim bolj vsestranske 
idejnopolitične aktivnosti organiziranih socialističnih 
sil, združenih v socialistično zvezo delovnega ljudstva 
Jugoslavije, delegacij in delegatov v skupščinah, da bi 
se ustvarili pogoji za najširše demokratsko angažiranje 
in popoln ustvarjalni prispevek delovnih ljudi, znan- 
stvene, strokovne in drugačne najbolj ustvarjalne misli 
k ustvarjalni razčlenitvi in k iskanju ustavnopravnih 
rešitev v okviru smeri sprememb, določenih v tem 
predlogu. 

V tem postopku je nujno uresničiti popolno koordi- 
nacijo med delom za spremembe ustave SFRJ in delom 
za spremembe ustav republik in ustav avtonomnih 
pokrajin, da bi se organizirala enotna družbenopoli- 
tična in samoupravna akcija v zvezi z ustavnimi spre- 
membami in oblikovale usklajene ustavne rešitve v 
našem celotnem ustavnem sistemu. 

PREDSEDNIK PREDSEDSTVA 
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE 

JUGOSLAVIJE 
Sinan Hasani l.r. 
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