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skupnosti v SR Sloveniji 

Ustava iz leta 1974 je kral- 
jevno skupnost opredelila 
kot temeljno samoupravno 
skupnost naše družbe, v ka- 
teri se delovni ljudje in ob- 
čani za uresničevanje določe- 
nih skupnih interesov in po- 
treb samoupravno organizira- 
jo in s samoupravnim spora- 
zumevanjem ali na drug na- 
čin poveaujejo z organizaci. 
jami združenega dela, s 
samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi in drugimi samo- 
upravnimi organizacijami in 
skupnostmi, ki so zainteresi- 
rane za sodelovanje oziroma 
dolžne sodelovati pri zadovo- 
ljevanju teh interesov in po- 
treb. Prav tako pa delovni 
ljudje in občani, organizirani 
v krajevni skupnosti, sodelu- 
jejo pri opravljanju družbe- 
nih zadev in odločanju o 
vprašanjih skupnega pomena 
v občini in širših družbeno- 
političnih skupnostih. Prvini 
nove ustave sta torej nov 
družbenoekonomski in druž- 
benopolitični položaj delov- 
nih ljudi in občanov v kra- 
jevni skupnosti. Pri tako 
opredeljeni krajevni skupno- 
sti gre tudi za odprto samo- 
upravno skupnost, ki ni ve- 
zana zgolj na meje in okvire 
ene občine in v kateri se po- 
leg delovnih ljudi, ki v njej 
živijo in delajo, povezujejo 
tudi delavci temeljnih orga- 
nizacij združenega dela in 
drugih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti, ki v kra- 
jevni skupnosti delujejo ali 

zagotavljajo zadovoljevanje 
posameanih skupnih potreb 
delovnih ljudi in občanov. 

Družbenopolitične organiza- 
cije, Skupščina SR Slovenije 
in skupščine drugih družbe- 
nopolitičnih skupnosti ter 
drugi družbeni dejavniki so 
procesu razvoja in ustav- 
nega preoblikovanja krajev- 
nih skupnosti kontinuirano 
posvečale posebno pozornost 
in v njem tudi neposredno 
sodelovale od njihove ustano- 
vitve dalje, zlasti močno pa 
so se v ta proces vključile 
po sprejemu ustav v letu 
1974. Tako so bile na X. kon- 
gresu ZKJ in VII. kongresu 

ZKS opredeljene tudi naloge 
komunistov na področju sa- 
moupravne preobrazbe in 
razvoja krajevne skupnosti. 
Centralni komite ZKS je na 
3. seji, ko je ocenjeval izpol- 
njevanje nalog komunistov 
pri uresničevanju ustave, raz- 
pravljal tudi o uresničevanju 
delegatskega sistema in novih 
odnosov v krajevnih skupno- 
stih. 

Naloge sindikatov v zvezi 
s krepitvijo družbenoeko- 
nomske vloge krajevne skup- 
nosti so opredeljene v skle- 
pih 8. kongresa Zveze sindi- 
katov Slovenije, na 7. sreča- 
nju samoupravljalcev »Rdeči 

prapor« v Kragujevcu, kjer 
so razpravljali predvsem o 
planiranju družbenega razvo- 
ja, pa so v priporočilih po- 
svetili posebno pozornost vlo- 
gi programov razvoja krajev- 
nih skupnosti. Prispevek za 
vključevanje mladine v ures- 
ničevanje novih odnosov v 
krajevnih skupnostih pomeni- 
jo tudi sklepi 9. kongres* 
ZSM Slovenije. Stališča in 
smernice za ustavno preobli- 
kovanje krajevnih skupnosti 
je obravnavala in sprejela re- 
publiška konferenca Sociali- 
stične zveze delovnega ljud- 
stva Slovenije, posebna ana- 
liza in na tej osnovi ocena 
procesa preobrazbe krajevnih 
skupnosti v Sloveniji pa je 
bila pripravljena v okviru 
Republiške koordinacijske 
komisije za spremljanje ures. 
ničevanja ustave. Analiza sta- 
tutov krajevnih skupnosti in 
stališča za njihovo dopolni- 
tev so bila pripravljena v ok- 
viru Skupnosti slovenskih 
občin, ta skupnost pa je or- 
ganizirala tudi posvetovanje 
o programiranju in zagotav- 
ljanju materialne osnove za 
delo krajevnih skupnosti, 
kjer so bili sprejeti tudi na- 
potki za nadaljnje delo na 
tem področju. Razvoju dele- 
gatskih odnosov v krajevnih 
skupnostih je posvetila po- 
sebno pozornost Skupščina 
SR Slovenije s sprejemom 
priporočil in sklepov gleda 
nadaljnjega uveljavljanja in 
izvajanja delegatskega siste- 

Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem 
Zbora občin je pripravil in predložil Skupščini SR Slo- 
venije to gradivo in »Predlog stališč in sklepov o na- 
daljnjem samoupravnem razvoju krajevnih skupnosti 
v SR Sloveniji«, ki m j bi ga obravnavali vsi trije 
zbori Skupščine SR Slovenije jeseni 1975. Pri pripra- 
vi gradiva se je odibor povezoval s številnimi družbe- 
nimi dejavniki, še zlasti z republiško konferenco 
SZDL, s skupnostjo slovenskih občin in z republiškim 
svetom Zveze sindikatov Slovenije. Z željo, da bi bilo 
gradivo čim bolj popolno in da bi dokument pripomo- 
gel k odpravi nekaterih pomanjkljivosti in slabosti ter 
k pospešitvi procesa uresničevanja ustave v krajevnih 
skupnostih, odbor priporoča, da o njem razpravljajo 
v vseh krajevnih skupnostih, temeljnih in drugih or- 
ganizacijah združenega dela, občinskih skupščinah in 
drugih organizacijah in skupnostih ter na podlagi svo- 
jih izkušenj predlagajo, kaj bi bilo treba še storiti 
oziroma opredeliti v predlogu stališč, priporočil in 
sklepov za učinkovit nadaljnji samoupravni razvoj 
krajevnih skupnosti. 



ma in delegatskih odnosov v 
temeljnih samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih, v ob- 
činskih skupščinah in v 
Skupščini SR Slovenije. Na 
posvetu o informiranju v 
delegatskem sistemu v Lipici, 
ki ga je organizirala Repub- 
liška konferenca SZDL Slove- 
nce, so bila med drugim 
sprejeta tudi stališča o infor- 
miranju v krajevni skupnosti. 

Delegatska skupščina je za- 
to, da bi prispevala k hitrej- 
šemu uveljavljanju ustavne 
koncepcije krajevne skupno- 
sti sprejela v svoj program 
nalogo, da se pripravi anali- 
za razvoja samouprave v kra- 
jevnih skupnostih. Da bi to 
gradivo temeljilo na realnih 
podatkih, so bili poslani 
predsednikom svetov 300 
krajevnih skupnosti, predsed- 
nikom vseh zborov krajevnih 
skupnosti občinskih skupščin 
in predsednikom delavskih 
svetov 190 temeljnih in 
drugih organizacij združene- 
ga dela, posebni vprašalniki. 

Razvoj krajevne samoupra- 
ve je ob krepitvi samouprav- 
nega družbenoekonomskega 
in političnega položaja delav- 
cev v združenem delu že 
pred sprejemom ustave v le- 
tu 1974 dosegel takšno stop- 
njo, ki je zahtevala spre- 
membe in dopolnitve ustav- 
nih določil o krajevnih skup- 
nostih, s katerimi naj bi 
omogočili njihov še hitrejši 
in vsestranski napredek. Del- 
ne spremembe, zlasti v druž- 
benoekonomskem položaju 
delovnih ljudi in občanov v 
krajevni skupnosti so vsebo- 
vali že ustavni amandmaji k 
ustavi SR Slovenije iz leta 
1971. 

V začetnem obdobju so se 
krajevne skupnosti razvijale 
predvsem kot komunalno-po- 
trošniške skupnosti, v kate- 
rih so delovni ljudje in obča. 
ni samoupravljali na dokaj 
omejenem področju zadovo- 
ljevanja nekaterih skupnih 
potreb v krajevni skupnosti. 
Vendar so krajevne skupno- 
sti v svojem praktičnem de- 
lovanju vse bolj preraščale 
komunalno-potrošntški karak- 
ter in širile področje svojega 
delovanja, hkrati pa so se 
zlasti v družbenopolitičnih 
organizacijah, skupščinah in 
drugih družbenih dejavnikih 
ustvarjali pogoji za opredeli, 
tev krajevne skupnosti kot 

Na podlagi prejetih odgo- 
vorov ter na podlagi naštetih 
in drugih dokumentov in gra- 
div o razvoju samouprave v 
krajevnih skupnostih in o 
procesu njihovega preobliko- 
vanja, je bilo pripravljeno to 
gradivo in predlog stališč, 
priporočil in sklepov o na- 
daljnjem samoupravnem razi. 
voju krajevnih skupnosti v 
SR Sloveniji. Prav gotovo je 
gradivo še nepopolno, saj ni 
bilo mogoče zajeti vseh raz- 
nolikosti življenja in dela v 
posameznih krajevnih skup- 
nostih, vendar bo obogateno 
z razpravami v samih kra 
jevnih skupnostih in temelj- 
nih organizacijah združenega 
dela, delegatskih skupščinah 
pa tudi v družbenopolitičnih 
organizacijah in v drugih za- 
interesiranih dejavnikih, po- 
menilo dobro izhodišče za 
odpravo nekaterih pomanj- 
kljivosti in slabosti ter po- 
spešilo proces uresničevanja 
ustave v krajevnih skupno- 
stih. 

ene izmed osnovnih samo- 
upravnih celic v družbi, z 
mnogo širšim področjem sa- 
moupravnega delovanja. No- 
va koncepcija krajevnih 
skupnosti, vsebovana v ustav- 
nih določilih iz leta 1974 
ustreza potrebam in zahte- 
vam delovnih ljudi in obča- 
nov v krajevni skupnosti ter 
pomeni kontinuiteto v njiho- 
vem razvoju, hkrati pa je tu- 
di rezultat idejnopolitič- 
nih in teoretičnih razčišče- 
vanj, kakšno mesto pripada 
krajevni skupnosti v na. 
šem družbenoekonomskem in 
družbenopolitičnem sistemu. 

Položaj delovnih ljudi in 
občanov v krajevni skupno- 
sti se je z novo ustavo bi- 
stveno okrepil, kar je pred- 
vsem posledica vzpostavitve 
neposrednega odnosa med 
njihovim delom in eksistenco, 
oziroma posledica konstitu- 
iranja krajevne skupnosti kot 
sestavnega dela združenega 
dela. 

S tem so dani pogoji za 
integracijo osebnosti občana 
— prebivalca in delovnega 
človeka — proizvajalca v 
enotno samoupravno sociali- 
stično osebnost, ki v celoti 
odloča o pogojih in sadovih 
svojega dela in življenja, kar 
je temeljno izhodišče in cilj 
v procesu osvobajanja dela 
in življenja. 

Delovni ljudje in občani, 
organizirani v krajevni skup- 
nosti, so ema od bistvenih 
komponent v sistemu samo- 
upravnih družbenoekonom- 
skih in političnih odnosov, 
samoupravljanje v krajevnih 
skupnostih in temeljnih or- 
ganizacijah združenega dela 
pa temelj in izhodišče za 
uresničitev neposrednega in 
skupnega delegatskega odlo- 
čanja v samoupravni komu- 
ni in v širših družbenih 
skupnostih. Od uresničitve 
samoupravnih družbenoeko. 
nomskih odnosov v krajev- 
nih skupnostih in temeljnih 
organizacijah združenega de- 
la ter združenem delu na- 
sploh, je tako v največji me- 
ri odvisno polno in dosledno 
uresničevanje novega ustav- 
nega sistema. Uresničitev 
koncepcije krajevne skupno- 
sti kot družbenoekonomskega 
razmerja, v katerem delavci 
v združenem delu in drugi 
delovni ljudje in občani ures- 
ničujejo velik del svojih 
družbenoekonomskih in dru- 
gih interesov ter življenjskih 
potreb, je v najtesnejši zvezi 
s takšnimi odnosi v združe- 
nem delu, v katerih bodo 
delavci v svojih temeljnih 
organizacijah združenega de- 
la dejansko in neposredno 
odločali o pogoj ilj m sadovih 
svojega dela ter na tej pod- 
lagi o celotni družbeni repro- 
dukciji. Položaj, v katerem 
bodo delavci ob odločanju o 
celovitem dohodku neposre 
dno odločali tudi o zadovo- 
ljevanju svojih osebni/i in 
skupnih potreb, ki jih uies- 
ničujejo v krajevni skupno- 
sti ter njihova zavest o nuj 
ni organski povezanosti s 
krajevno skupnostjo, v kate- 
ri živijo, sta tako temeljnega 
strateškega poment *a pro- 
ces samoupravne preobrazbe 
naših krajevnih skupnosti. 

Delovnim ljudem in obča- 
nom so z ustavo uane vse 
možnosti, da v krajevni 
skupnosti na samoupraven 
način uresničujejo svoje 
skupne potrebe na mnogo 
več področjih del?, in življe- 
nja kot pa v preteklosti 
Praksa pa nam kaže, da te 
možnosti v marsikateri kra- 
jevni skupnosti še niso v pol- 
ni meri uveljavljene 

Bistvenega pomena v pro- 
cesu samoupravne preobraz- 
be pa je, da se v vsaki kra- 
jevni skupnosti ustvari takš- 
no stanje, da bodo delovni 
ljudje in občani samouprav- 

no odločali o urejanju svoje- 
ga življenja na podlagi de. 
mokratičnega izražanja svo- 
jih pristnih interesov in po- 
treb ter predlogov in mnenj 
za njihovo uresničevanje. Pri 
tem naj bi se povezovali z 
organizacijami združenega 
dela, samoupravnimi interes- 
nimi skupnostmi ter drugimi 
organizacijami in skupnostmi 
v občini in zunaj nje, zaradi 
zagotavljanja materialnih in 
drugih pogojev za uresničeva- 
nje dogovorjenih ciljev. Le 
na ta način bo krajevna 
skupnost postala skupaj s te- 
meljnimi organizacijami zdru. 
ženega dela in drugimi samo- 
upravnimi dejavniki ena od 
oblik samoupravne družbene 
integracije in samoupravna 
baza oblasti. Brez tega pove- 
zovanja si krajevne skupno- 
sti v novi vlogi ni mogoče 
zamisliti. 

Delovni ljudje in občani se 
marajo za vse te številne na- 
loge tudi znotraj krajevne 
skupnosti ustrezno organizi- 
rati, pri čemer naj bi bilo 
predvsem življenje samo ti- 
sti kriterij, ki bo določal 
najustreznejše oblike za nji- 
hovo organizirano udeležbo 
pri odločanju v krajevni sa- 
moupravi in po poti delegat- 
skega sistema na vseh tistih 
ravneh družbenega odločanja, 
kjer se sprejemajo odločitve, 
ki so pomembne za delo in 
življenje delovnih ljudi in ob- 
čanov v kraju bivanja. Pri 
tem je nujna družbenopoli- 
tična akcija, da bi čim bolj 
učinkovito izkoristili dane 
možnosti zm obvladovanje 
družbenoekonomskih tokov 
in usmerjanje aktivnosti de- 
lovnih ljudi in občanov v 
krajevnih skupnostih. 

Nova ustava je z določitvi- 
jo takšnega družbenoeko- 
nomskega in političnega po- 
ložaja delovnih ljudi in obča- 
nov v krajevni skupnosti re. 
volucionarno posegla na to 
področje in ustvarila tudi do- 
volj široke možnosti za na- 
daljnji samoupravni razvoj te 
temeljne družbene celice. Za- 
vest samoupravljalcer v zdru- 
ženem delu in v Krajevnih 
skupnostih o tem, kaj nova 
koncepcija krajevne skupno- 
sti pomeini za delovne ljudi 
in občane v njej in za druž. 
bo kot celoto ter zavest o 
nujnosti njihove aktivne ude- 
ležbe v procesu samoupravne 
preobrazbe krajevnih skupno- 
sti na temelju ustavnih dolo- 
čil se tudi vse bolj krepi, če- 
prav ne povsod v enaki 
meri in ne dovolj hitro. 

I. Položaj delovnih ljudi in občanov 
v krajevni skupnosti 
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II. Oblikovanje krajevnih skupnosti kot 
naravnih življenjskih skupnosti 

V Socialistični republiki 
Sloveniji je 1044* krajevnih 
skupnosti, ki pokrivajo pre- 
ko 6300 naselij. Po statistič- 
nih podatkih je bilo v letu 
1972 9,3 odstotka krajevnih 
skupnosti mestnega značaja, 
85,5 odstotka vaškega znača- 
ja ter 5,2 odstotka primest- 
nih (po letu 1972 Zavod za 
statistiko SR Slovenije kra- 
jevnih skupnosti glede na 
njihov značaj ne opazuje 
več). Po sprejemu ustave ni 
prišlo do bistvenega poveča- 
nja števila krajevnih skupno- 
sti, čeprav tako ustavna dolo. 
čila kot stališča in sklepi 
Zveze komunistov, Sociali- 
stične zveze delovnega ljud- 
stva in drugih organiziranih 
družbenih dejavnikov zahte- 
vajo oblikovanje in zaokroži- 
tev krajevnih skupnosti v 
takšne okvire, kjer bo delov- 
nim ljudem iin občanom omo. 
gočeno čimbolj neposredno 
in učinkovito zadovoljevanje 
njihovih skupnih življenjskih 
potreb in interesov ter odlo- 
čanje o medsebojnih odnosih 
in učinkovito vplivanje na 
urejanje širših družbenih 

do 2000 prebivalcev 
2001—4000 
4001—6000 
6001 in več 

Takšno stanje nam nareku- 
je pospešitev procesa za obli 
kovanje krajevnih skupnosti 
kot naravnih življenjskih 
skupnosti oziroma za ustrez- 
no prostorsko preoblikovanje 
vseh tistih krajevnih skupno, 
sti, ki niso nastale kot dogo- 
vor ljudi v določenih nase-, 
ljih in ne temeljijo na njiho- 
vih dejanskih skupnih inte- 
resih in potrebah. Še zlasti 
je ta akcija potrebna zato, 
ker iz podatkov izhaja, da v 
marsikateri krajevni skupno- 
sti brez globlje analize ne- 
kritično vztrajajo na sedanji 
oblikovanosti. 

V dosedanji akciji za us- 
trezno prostorsko preobliko- 
vanje obstoječih krajevnih 
skupnosti so se pojavile tudi 
nekatere negativne tendence, 
ki izvirajo predvsem iz dej- 
stva da se k reševanju tega 

vprašanj v samoupravnih in- 
teresnih skupnostih, občini in 
širših družbenih okvirih. 

Novega položaja delovnih 
ljudi in občanov v krajevni 
skupnosti ni mogoče uresni- 
čiti tam, kjer le-ta ni obliko- 
vana na temelju njihovih de. 
jansko pavezujjočih sikupnih 
interesov in potreb. Krajevne 
skupnosti so bile ponekod 
oblikovane mimo interesov 
prizadetih delovnih ljudi in 
občanov, na upravno-admini- 
strativen način in podobno.' 
Zavoljo tega so nekatere da- 
našnje krajevne skupnosti 
umetne tvorbe, ki jih kraja- 
ni ne priznavajo, ne čutijo, 
pripadnosti k tem krajevnim 
skupnostim, v čemer je treba 
tudi iskati vzroke za nekate- 
re pojave nasprotovanj med 
posameznimi naselji aH deli 
naselij. 

Naše krajevne skupnosti so 
tudi izredno različne po šte- 
vilu prebivalcev od 59 (vaška 
krajevna skupnost) prebival- 
cev do 15.700* (mestna kra- 
jevna skupnost), po številu 
naselij v njihovem okviru, po 
razsežnosti teritorija itd. 

a. 1972 1. 1974 
72.0 711,8 
17.1 17,5 
5,8 5,7 
5;1 5,0 

vprašanja ni pristopilo na 
osnovi vsestranske analize in 
ocene pogojev za takšno ali 
drugačno krajevno skupnost, 
pri čemer predvsem ni bilo 
vsestransko ocenjeno, ali pre- 
oblikovanje prispeva k polni 
uveljavitvi samoupravnega 
položaja delovnih ljudi in ob- 
čanov v teh krajevnih skup- 
nostih ali pa jo zavira. Te 
tendence so se kazale na eni 
strani v spajanju in zaokro- 
žanju obstoječih in že uve- 
ljavljenih krajevnih skupno- 
stih, na drugi strani pa v uki- 
njanju krajevnih skupnosti 
brez dovolj prepričljivih ar- 
gumentov, ki bi bili prever. 
jeni v široki javni razpravi 
vseh prizadetih. Na ta način 

• Vir: Zavod SR Slovenije za 
statistiko, Statistično gradivo 5/75, 
trubljama, april 1875. 

so ponekod še vedno želeli iz 
centrov zunaj krajevnih skup- 
nosti obvladovati prostor in 
ljudi na tem prostoru, kar 
ne pomeni drugega kot pri- 
tisk tehnobirokratskih sil, ki 
so proti samoupravnemu or- 
ganiziranju in delovanju kra- 
jevne skupnosti na novih te- 
meljih. Drugod pa so ne. 
ustrezne rešitve v tem pogle- 
du posledica nerazumevanja 
koncepcije krajevne skupno- 
sti, nerazumevanja združeva- 
nja sredstev za pokrivanje 
potreb krajevne skupnosti, 
neupoštevanja ali včasih tudi 
nerazumevanja možnosti, ki 
jih daje ustava v zvezi z usta- 
navljanjem skupnosti krajev- 
nih skupnosti in podobno. 

Kot posebno pereče vpra- 
šanje v tem sklopu se pojav- 
lja vprašanje oblikovanja 
mestnih krajevnih skupnosti, 
ki so večinoma največje, kot 
tudi oblikovanja krajevnih 
skupnosti ponekod na pode- 
želju, kjer gre, zlasti v hri- 
bovitih predelih, za naselja, 
ki so zaradi nerazvitih komu- 
nikacijskih poti medsebojno 
izolirana, ali pa so izredno 
razvlečena — brez izrazitega 
skupnega stičišča interesov 
itd. 

Čeprav obstajajo ponekod 
stališča* da naj bi bile mest- 
ne krajevne skupnosti urba- 
nistične enote oziroma stano- 
vanjske soseske, ki naj obse- 
gajo od 5.000 do 10.000 prebi- 
valcev, je treba poudariti, da 
so skupni interesi in potrebe 
delovnih ljudi in občanov od- 
ločilni kriterij za oblikovanje 
take krajevne skupnosti, ki 
bo tudi omogočala njihovo 
zadovoljevanje. Zato se tudi 
zastavlja vprašanje, če sta in 
koliko sta urbanistično plani, 
ranje in urbanistična politika 
usklajena z zahtevo, da se 
krajevne skupnosti oblikuje- 
jo kot. zaokrožene sociološke 
celote. V velikih mestnih kra- 
jevnih skupnostih v Ljublja- 
ni, pa tudi v nekaterih dru- 
gih mestih v Sloveniji, je evi- 
dentno, da se v času izgradnje 
stanovanjskih sosesk ni raz- 
mišljalo o takšnem razvoju 
krajevne samouprave kakrš- 
nega smo si začrtali z novo 
ustavo. Zavoljo tega so bival- 
ni pogoji ljudi v teh moder- 
nih soseskah takšni, da zelo 
otežujejo vzpostavljanje sa- 
moupravnih odnosov v njih. 
Takšno stanje zahteva, da se 
z vso resnostjo in odgovor- 
nostjo proučijo kriteriji in 
načini za oblikovanje krajev- 
nih skupnosti v mestih. K 

temu pa bi morali pristopiti 
vedno in povsod s stališča 
zagotavljanja optimalnih po- 
gojev za razvoj samouprav- 
nih socialističnih odnosov v 
njih, pri čemer bi seveda 
morali biti prisotni iin k te- 
mu prispevati tudi sociološki 
in urbanistični aspekti. Pri 
tein morejo in morajo k obli- 
kovanju takšnih krajevnih 
skupnosti prispevati tudi pla- 
ni prostorskega razvoja, ki se 
prav zdaj pripravljajo v re- 
publiki, regijah in občinah. 

Kriteriji za prostorsko pre. 
oblikovanje obstoječih ter 
oblikovanje novih nastajajo- 
čih krajevnih skupnosti mo- 
rajo biti predhodno obliko- 
vani in širše družbeno pre- 
verjeni v organizacijah soci- 
alistične zveze delovnega 
ljudstva, ki so z novo ustavo 
na področju krajevne samo- 
uprave in njenega nadaljnje- 
ga razvoja, dobile pomembne 
naloge in odgovornost. Soci- 
alistična zveza delovnih ljudi 
nosi odgovornost za vodenje 
in usmerjanje široke razpra- 
ve o tem občutljivem vpra- 
šanju, v kateri naj bi sode- 
loval čim širši krog delovnih 
ljudi in občanov v krajevnih 
skupnostih 

Zavoljo počasnega procesa 
zaokrožanja krajevnih skup- 
nosti v življenjske skupnosti, 
nejasnosti, ki se pri tem po- 
javljajo, kakor tudi ugotov- 
ljenih negativnih tendenc v 
tem procesu, se pojavljajo 
tudi posamezne zahteve za 
sprejem republiškega zakona, 
kar sicer ustava predvideva 
kot fakultativno možnost, ki 
bi določil temeljna načela za 
oblikovanje in za samouprav- 
no organiziranje krajevnih 
skupnosti. Na drugi strani 
pa bi morali tudi pri usklaje- 
vanju republiške zakonodaje 
z ustavo ter pri sprejemanju 
novih zakonov in drugih 
splošnih aktov zagotoviti, da 
bosta nova vloga in položaj 
krajevne skupnosti vgrajena 
v celoten sistem, na način, ki 
bo omogočal optimalni raz- 
voj samoupravnih družbeno- 
ekonomskih in političnih od- 
nosov v njih. Te norme pa 
ne bi smele biti oblikovane 
togo, prepodrobno in z na- 
menom tako različne krajev- 
ne skupnosti kot so naše, 
uniformirati oziroma mono- 
tipsko organizirati, ker bodo 
sicer v opreki z življenjem 
in željenim razvojem krajev- 
nih skupnosti. 

Krajevne skupnosti v SR Sloveniji po številu prebivalcev 
v % 
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III. Organizacija samoupravljanja v krajevnih 
skupnostih 

Za uspešno opravljanje no- 
ve ustavne funkcije je treba 
krajevne skupnosti znotraj 
ustrezno samoupravno orga- 
nizirati. Pri tem mora biti 
organizacija samoupravljanja 
tako zastavljena, da bo de- 
jansko omogočala in zago- 
tavljala delovnim: ljudem in 
občanom na celotnem ob- 
močju krajevne skupnosti in 
na vseh področjih njene de- 
javnosti, samoupravno odlor 
čanje o zadovoljevanju skup- 
nih potreb in interesov, hkra- 
ti pa tudi kontrolo nad iz- 
vajanjem samoupravnih 
norm, izvrševanje sklepov, 
gospodarjenjem s sredstvi in 
nad celotnim delom organov 
upravljanja v krajevni skup- 
nosti. Razen tega je treba z 
organizacijo samoupravljanja 
doseči, da bodo delovni lju- 
dje in občani mogli v kra- 
jevni skupnosti resnično so- 
delovati tudi pri opravljanju 
družbenih poslov in pri od- 
ločanju o vprašanjih skup- 
nega interesa v občini in v 
širših družbenopolitičnih 
skupnostih. 

Pri tem je zlasti pomemb- 
no, da bodo delovni ljudje 
in občani uresničevali svojo 
pravico do samoupravljanja 
v krajevni skupnosti pred- 
vsem na zborih delovnih lju- 
di in občanov in na raznih 
interesnih zborih (npr. zbor 
stanovalcev), sklicanih za 
območje celotne krajevne 
skupnosti ali za posamezne 
njene dele (ožje soseske in 
posamezne večje stanovanj- 
ske bloke v mestih ter za 
posamezna naselja v okviru 
širše vaške krajevne skup- 
nosti) ter z drugimi oblika- 
mi osebnega izjavljanja kot 
so referendum, javna razpra- 
va, ankete, javne tribune in 
podobno. 

V izvoljenih organih samo- 
upravljanja v krajevni skup- 
nosti je treba zagotoviti ude- 
ležbo delovnih ljudi in obča- 
nov iz vseh delov (sosesk, 
naselij) krajevne skupnosti 
ter dosledno delegatsko za- 
stopanost delavcev iz temelj- 
nih organizacij združenega 
dela in njihovih delov z ob- 
močja krajevne skupnosti 
ter tistih temeljnih organiza- 
cij združenega dela, katerih 
delavci v večjem številu živi- 
jo v določeni krajevni skup- 
nosti. V delovanju teh sa- 
moupravnih organov je treba 
zagotoviti stalno in tesno de- 
lovno povezavo med njimi in 
delegacijami krajevne skup- 

nosti za skupščine družbeno- 
političnih skupnosti in samo- 
upravnih interesnih skupno- 
sti ter pogoje za njihovo de- 
lo. Opredeliti je potrebno tu- 
di razmerja med posamez- 
nimi organi ter ustrezno po- 
razdeliti njihovo medsebojno 
odgovornost in odgovornost 
do delovnih ljudi in občanov 
v krajevni skupnosti. 

Ob ne dovolj premišljenem 
urejanju teh vprašanj bi lah- 
ko prišlo do ponovnega od- 
tujevanja odločanja od de- 
lovnih ljudi in občanov ter 
koncentracije moči in poob- 
lastil v posameznih ožjih or- 
ganih. Zaradi tega moramo 
pri oblikovanju krajevne 
skupnosti in njenih organov 
imeti pred očmi najprej so- 
cialno vsebino in skrb za 
humaniziranje vsebine njene- 
ga dela. Nič manj pomembna 
pa ni njena statutarna, orga- 
nizacijska in druga ureditev, 
vendar ne kot smoter, kar 
je bilo opaziti v osnutkih 
statutov nekaterih krajevnih 
skupnosti, ampak kot pot, 
po kateri naj bi se zagotovi- 
la socialistična usmerjenost 
in vsebina družbenih in 
medčloveških razmerij v tej 
skupnosti. 

V 73. členu ustave SE Slo- 
venije je med drugim rečeno, 
da delovni ljudje in občani 
v krajevni skupnosti svoje 
skupne potrebe, interese in 
naloge na posameznih po- 
dročjih skupnega življenja in 
dela opredelijo s statutom te 
skupnosti v skladu z ustavo, 
s statutom občine in z zako- 
nom. 142. člen ustave pa do- 
loča, da krajevne skupnosti 
v svojem statutu določijo ob- 
močje, organizacijo in orga- 
ne krajevne skupnosti ter 
naloge in način dela teh or- 
ganov. 

Leto in več po sprejetju 
ustave ugotavljamo, da se 
proces ustavnega preobliko- 
vanja in samoupravnega or- 
ganiziranja krajevnih skup- 
nosti odvija prepočasi, da več 
kot četrtina krajevnih skup- 
nosti do sedaj še ni spreje- 
la svojih statutov — temelj- 
nih samoupravnih aktov, ki 
naj določajo vlogo, položaj, 
naloge, organizacijo in orga- 
ne krajevne skupnosti, raz- 
merja med dejavniki znotraj 
krajevne skupnosti in odno- 
se krajevne skupnosti do 
družbenopolitičnih skupnosti, 
samoupravnih interesnih 
skupnosti ter drugih samo- 

upravnih organizacij in skup- 
nosti. 

Tudi v številnih krajevnih 
skupnostih, ki že imajo svo- 
je statute, organizacija sa- 
moupravljanja še ni povsod 
usklajena z delegatskim si- 
stemom. Zlasti niso jasno in 
enotno opredeljena izhodišča 
in merila za oblikovanje in 
razmerja med delegatsko se 
stavljenimi samoupravnimi 
organi in oblikami samou- 
pravljanja v krajevni skup- 
nosti (zbori delovnih ljudi 
in občanov itd.). V statutih 
posameznih krajevnih skup- 
nosti zastavljena organizaci- 
ja samoupravljanja nI vselej 
primerljiva z organizacijo in 
organi v drugih, po social- 
noekonomskih značilnostih 
podobnih krajevnih skupno- 
stih. Ob tem je treba tudi 
opozoriti, da morajo izhodi- 
šča za samoupravno organi- 
ziranost v vseh krajevnih 
skupnostih izhajati iz enotnih 
temeljev, kar pa seveda ne 
pomeni uniformne organizira- 
nosti krajevnih skupnosti. 
Različne razmere in pogoji, 
v kakršnih živijo prebivalci 
določene krajevne skupnosti 
zahtevajo, da je organizacij- 
ska zgradba krajevne skupno- 
sti prilagojena krajevnim 
razmeram, potrebam in nalo- 
gam. Ta pa ne bi smela po- 
meniti bistvenih sistemskih 
razlik v organizaciji in orga- 
nih krajevne skupnosti, ki 
bi pogojevale tudi različne 
pristojnosti teh organov. Gre 
za to, da organizacijske ob- 
like samoupravljanja, v kate- 
rih delovni ljudje in občani 
sami odločajo in vplivajo na 
urejanje skupnih zadev v po- 
samezni krajevni skupnosti, 
in samoupravni organi, ki jih 
oni izvolijo po delegatskem 
načelu in upoštevajoč vse 
družbene strukture, zagotav- 
ljajo sodelovanje najširšega 
kroga ljudi pri oblikovanju 
politike razvoja krajevne 
skupnosti in tudi širših druž- 
benopolitičnih skupnosti ter 
enakopravno obravnavanje 
vseh interesov in potreb de- 
lovnih ljudi in občanov z ob- 
močja krajevne skupnosti. 

Iz analize statutov krajev- 
ne skupnosti in iz podatkov 
ankete med predsedniki sve- 
tov krajevnih skupnosti iz- 
haja, da so se v veliki ve- 
čini krajevnih skupnosti usta- 
lile naslednje oblike in orga- 
ni samoupravljanja: zbor de- 
lovnih ljudi in občanov kra- 
jevne skupnosti, zbor delega- 
tov krajevne skupnosti, svet 
krajevne skupnosti, odbor za 
ljudsko obrambo, štab za ci- 
vilno zaščito, odbor za druž- 

beno samozaščito, poravnal- 
ni svet ter v manjšem števi- 
lu krajevnih skupnosti svet 
potrošnikov in Uporabnikov 
storitev. Ponekod prištevajo 
med posebne organe samou- 
upraviljanja v krajevni skup- 
nosti delegacijo krajevne 
skupnosti za skupščino obči- 
ne in posebno delegacijo za 
skupščine samoupravnih in- 
teresnih skupnosti. Večina 
podeželskih krajevnih skup- 
nosti uvršča med organe kra- 
jevne skupnosti tudi vaške 
odbore, ki so organi posa- 
meznih delov krajevne skup- 
nosti, iz katerih ti pošiljajo 
delegate v osrednji samou- 
pravni organ celotne krajev- 
ne skupnosti. 

V številnih obstoječih sta- 
tutih krajevnih skupnosti so 
neenotno določene pravice in 
dolžnosti zborov delovnih 
ljudi in občanov, ki postav- 
ljajo ljudi v različnih kra- 
jevnih skupnostih v neena- 
kopraven položaj. Zbori de- 
lovnih ljudi in občanov v 
krajevnih skupnostih pri 
uresničevanju svoje samou- 
pravi jalske funkcije v veči- 
ni primerov sprejemajo sta- 
tut krajevne skupnosti, nje- 
gove spremembe in dopolnit- 
ve, sprejemajo letne in več- 
letne razvojne programe in 
plane krajevne skupnosti, 
sikleipajo o razpisu referendu- 
ma za krajevni samoprispe- 
vek in za druga pomembna 
vprašanja, odločajo o spre- 
membah območja krajevne 
skupnosti, sprejemajo finanč- 
ni načrt krajevne skupnosti 
kot tudi zaključni račun. V 
številnih krajevnih skupno- 
stih sklepajo zbori delovnih 
ljudi in občanov še o vseh 
važnejših samoupravnih spo- 
razumih in družbenih dogo- 
vorih. Vse to so neodtujljive 
pravice zborov delovnih lju- 
di in občanov, o katerih ne 
more odločati nihče drug. 

Del statutov krajevnih 
skupnosti pa v nasprotju z 
intencijami ustave delovnim 
ljudem in občanom odreka 
pravico odločanja o prej 
omenjenih zadevah in jo da- 
je zborom delegatov krajev- 
nih skupnosti. Sestavljavci 
statutov krajevnih skupnosti 
utemeljujejo takšne rešitve z 
obrazložitvijo, da zbor dele- 
gatov kot samoupravni organ 
praktično sprejme in potrdi 
samo tiste predloge družbe- 
nih aktov, ki jih delovni lju- 
dje in občani predhodno ob- 
ravnavajo na svojih zborih, 
na številnih mestih in ob 
veččlanski udeležbi. Zbor de- 
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legatov pri končni odločitvi 
o besedilu družbenega akta 
upošteva in uskladi morebit- 
ne pripombe in predloge, ki 
so jih dali posamezni zbori 
delovnih ljudi in občanov. 
Pri tem sodelujejo tudi dele- 
gati s tistih območij, ki so 
dali pripombe in spreminje- 
valne predloge. 

Praksa pa tudi kaže, da so 
zbori delovnih ljudi in obča- 
nov kljub jasno določenim 
pristojnostim, še vedno pre- 
več v vlogi razpravljalca. Za- 
radi tega se nujno določajo 
v statutih izredno nizki kvo- 
rumi za sklepčnost teh zbo- 
rov. 

Tudi druge oblike osebne- 
ga izjavljanja še niso v pol- 
ni meri zaživele. Tako se ka- 
žejo še velike možnosti za 
uporabo tkzv. fakultativnega 
referenduma o določenih za- 
devah, o čemer naj bi odlo- 
čali delovni ljudje in občani 
na svojih zborih. 

Javna razprava se v dele- 
gatskem sistemu postavlja v 
mnogo širšem in bogatejšem 
pomenu ter je v najtesnejši 
zvezi z uresničevanjem dru- 
gih oblik samoupravljanja v 
krajevni skupnosti. Vendar 
pa nekateri osnovni predpo- 
goji za uspešnost te oblike 
osebnega izjavljanja veliko- 
krat niso podani. Tu gre 
predvsem za to, da mora 
predlagatelj (za potrebe kra- 
jevne skupnosti predvsem 
zbor delegatov) zagotoviti, da 
so delovni ljudje in občani 
pravočasno seznanjeni z gra- 
divom za javno razpravo, da 
navede in obrazloži razloge 
za sprejem določenega pred- 
loga, določi rok za javno raz- 
pravo, zagotovi zbiranje 
mnenj in predlogov iz javne 
razprave in strokovno obde- 
lavo teh mnenj, predvsem 
pa da ob sprejemanju odlo- 
čitve obrazloži svoja stališča 
do vseh mnenj in predlogov 
ter o tem bovesti njihove no- 
silce. 

Poleg omenjenih oblik 
osebnega izjavljanja obstaja- 
jo še druge. Razmere in živ- 
ljenje v posamezni krajevni 
skupnosti naj bi narekovale 
njihovo uporabo. Odločno pa 
bi se v tej zvezi morah upre- 
ti poskusom formaliziranja 
teh oblik ter neodgovornemu 
ponašanju do pobud, predlo- 
gov in stališč delovnih ljudi 
in občanov, ki se večinoma 
ravno skozi te oblike izra- 
žajo na najbolj neposreden 
in vsebinsko bogat način. 

Osrednji samoupravni or- 
gan krajevne skupnosti je 
zbor delegatov krajevne 
skupnosti, v manjših krajev- 
nih skupnostih pa opravlja 

njegovo funkcijo zbor delov- 
nih ljudi in občanov. Ta or- 
gan v krajevnih skupnostih 
imenujejo z različnimi imeni: 
zbor delegatov krajevne 
skupnosti, konferenca dele- 
gatov krajevne skupnosti, 
zbor delegacij krajevne skup- 
nosti, skupščina delegatov de- 
lovnih ljudi in občanov v 
krajevni skupnosti. Zaradi 
lažje primerjave pristojnosti, 
sistema in metod dela teh 
osrednjih samoupravnih orga- 
nov krajevne skupnosti in 
njihovega povezovanja z dru- 
gimi samoupravnimi organi- 
zacijami in skupnostmi, bi 
bilo koristno, da bi se zedi- 
nili za enoten naziv »zbor de- 
legatov v krajevni skupno- 
sti«, kakor ga že sedaj ime- 
nujejo v največ krajevnih 
skupnosti. 

V zboru delegatov v kra- 
jevni skupnosti so delegati, 
ki so izvoljeni po načelu te- 
ritorialne zastopanosti 50 do 
60 odstotkov, delegati, ki so 
izvoljeni iz vrst članov druž- 
benopolitičnih in družbenih 
organizacij ter društev z ob- 
močja krajevne skupnosti 
(20 do 30 odstotkov) in dele- 
gati izvoljeni v temeljnih or- 
ganizacijah združenega dela 
(10 do 20 odstotkov), kar 
kaže na to, da je delegatska 
zastopanost delavcev iz te- 
meljnih organizacij združene- 
ga dela prešibka. Iz podat- 
kov ankete izhaja, da dele- 
gatske zastopanosti delavcev 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela v drugih organih 
krajevne skupnosti ni in da 
so delavci temeljnih organi- 
zacij združenega dela izvolje- 
ni v te organe le kot ob- 
čani. 

Vključevanja delegatov 
družbenopolitičnih organiza- 
cij, družbenih organizacij in 
društev v zbor delegatov v 
krajevni skupnosti nekateri 
statuti sploh ne predvideva- 
jo, čeprav so ti dejavniki 
konstitutivni del krajevne 
skupnosti, drugi pa gredo v 
drugo skrajnost, ko določajo 
nesorazmerno veliko zastopa- 
nost teh delegatov. Ponekod 
pa so celo celotna izvršilna 
telesa družbenopolitičnih or- 
ganizacij vključili v zbor de- 
legatov v krajevni skupnosti. 

Pri oblikovanju zbora dele- 
gatov v krajevni skupnosti so 
v posameznih primerih njiho- 
vo sestavo poenostavili tako, 
da so vključevali vanje celot- 
no delegacijo krajevne skup- 
nosti za zbor krajevnih skup- 
nosti občinske skupščine. Po- 
nekod so vsi člani sveta 
krajevne skupnosti hkrati tu- 
di člani zbora delegatov, kar 
pomeni, da isti ljudje skle- 

pajo in odločajo v zboru de- 
legatov v krajevni skupnosti, 
hkrati pa za svoje delo v iz- 
vršilnem organu odgovarjajo 
telesu, v katerem sami tvo- 
rijo velik del članov. Na ta 
način se zamegljujejo medse- 
bojni odnosi in odgovornost 
teh organov. 

Zelo neenotno so v statutih 
krajevnih skupnosti oprede- 
ljeni in v praksi tudi neenot- 
no delujejo drugi organi in 
delovna telesa krajevnih skup- 
nosti. Sveti krajevnih skup- 
nosti so v vseh primerih iz- 
vršilna telesa zborov delega- 
tov ali zborov delovnih lju- 
di in občanov, kjer nimajo 
zborov delegatov. Svet kra- 
jevne skupnosti volijo pone- 
kod zbori delovnih ljudi in 
občanov, drugod zbori dele- 
gatov krajevne skupnosti; po- 
nekod so posebej delegatsko 
sestavljeni, ponekod jih izvo- 
lijo izmed članov zbora de- 
legatov, drugod tudi izmed 
drugih aktivnih delovnih lju- 
di in občanov. Pri tem je 
značilno, da je v večini kra- 
jevnih skupnosti vsa aktiv- 
nost, s tem pa tudi odloča- 
nje in usmerjanje delovanja, 
združena v svetu in ne v zbo- 
ru delegatov v krajevni skup- 
nosti. To pa zato, ker ti šir- 
ši samoupravni organi do se- 
daj še niso prav zaživeli in 
še ne opravljajo svoje funk- 
cije. 

Odbor za ljudsko obram- 
bo, odbor za družbeno samo- 
zaščito, štab za civilno zašči- 
to, odbor za varstvo okolja 
in narave in poravnalni svet 
so v nekaterih krajevnih 
skupnostih organi zbora de- 
legatov, v drugih pa organi 
oziroma delovna telesa sveta 
krajevne skupnosti. V prvem 
primeru jih izvoli ali imenu- 
je zbor delegatov v krajevni 
skupnosti in so njemu odgo- 
vorni za delo, v drugem pri- 
meru pa jih izvoli svet. Za- 
to tudi njihove pristojnosti 
in odgovornost niso vedno 
enako opredeljene. Podobno 
je tudi s komisijami, vendar 
jih v največ primerih imenu- 
jejo sveti krajevnih skupno- 
sti. 

Zaradi bolj operativnega 
značaja stalnih ali občasnih 
komisij gotovo bolj ustreza, 
da so komisije delovna telesa 
sveta krajevne skupnosti, ki 
imenuje predsednike komisij 
izmed članov sveta, druge čla- 
ne pa iz vrst drugih delovnih 
ljudi in občanov. Sedaj delu- 
je v okviru krajevnih skup- 
nosti več različnih komisij, 
kot so: za programiranje in 
planiranje razvoja krajevne 
skupnosti; za komunalno go- 
spodarstvo in varstvo okolja; 

za stanovanjsko gospodarst- 
vo in razvoj samoupravljanja 
na tem področju; za varstvo 
otrok, vzgojo in izobraževa- 
nje, telesno kulturno in rekre- 
acijo; za zdravstvo in social- 
no skrbstvo; za kulturo in 
prosveto in varstvo kulturnih 
zgodovinskih spomenikov; za 
statut in pripravo splošnih 
aktov; za varstvo narave in 
turizem; za prometno var- 
nost; za priznanja in odliko- 
vanja; za finančno-materialno 
poslovanje in družbeni nad- 
zor idr. 

Poravnalni sveti, njihova 
vloga in naloge ter njihova 
sestava so v statutih krajev- 
nih skupnosti ustrezno obrav- 
navani. Ugotavljamo le, da 
njihova dejavnost v mnogih 
krajevnih skupnostih upada. 

Za izvajanje obrambnih 
priprav v krajevni skupnosti 
je predvsem odgovoren odbor 
za ljudsko obrambo, ki ga 
izvoli ali imenuje zbor dele- 
gatov v krajevni skupnosti. 
Štab civilne zaščite pa ime- 
nuje svet krajevne skupno- 
sti. Ni pa povsod pravilno ra- 
zumljena in zato tudi ne jas- 
no opredeljena družbena sa- 
mozaščitna vloga krajevne 
skupnosti. Vsebino dela od- 
bora za družbeno samozašči- 
to pogojujejo varnostne raz- 
mere v posamezni krajevni 
skupnosti. Glede na specifiko 
obravnavanih vprašanj se na- 
loge družbene samozaščite 
opravljajo ločene od organi- 
zacije priprav za ljudsko ob- 
rambo. 

Temelj za samoupravno ln 
politično organiziranje in de- 
lovanje delovnih ljudi to ob- 
čanov v krajevni skupnosti, 
njihovo vključevanje v ureja- 
nje skupnih vprašanj pome- 
nijo pravzaprav delovni lju- 
dje in občani posameznega 
kraja, naselja, soseske, več- 
jega stanovanjskega bloka 
ali stolpnice. To bi morale 
biti socialne enote, v katerih 
delovni ljudje in občani naj- 
prej opredelijo svoje skupne 
interese in potrebe in jih po 
delegatski poti soočajo z in- 
teresi delovnih ljudi in obča- 
nov v drugih takih socialnih 
enotah v okviru krajevne 
skupnosti ali pa jih realizi- 
rajo sami. 

V številnih podeželskih kra- 
jevnih skupnostih, ki obse- 
gajo več vaisi ali naselij, že 
delujejo vaški odbori ali zbo- 
ri vaške skupnosti. V mest- 
nih krajevnih skupnostih pa 
so ponekod uvedli ulične od- 
bore, ponekod pa svete so- 
sesk. Ti vaški ulični odbori 
imajo svoje delegate v zboru 
delegatov ali v svetu krajev- 
ne skupnosti. Z ustanavlja- 
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njem in utrjevanjem teh ob- 
lik, zlasti v velikih krajevnih 
skupnostih, bi prav gotovo 
laže zagotovili večjo nepo- 
srednost in medsebojno pove- 
zanost občanov pri urejanu 
skupnih vprašanj in premo- 
stili že opazno odtujenost od 
ločanja v obstoječih organih 
takih krajevnih skupnosti. 
Tudi hišnim svetom in zbo- 
rom stanovalcev v mestnih 
krajevnih skupnostih bi mo- 
rali zagotoviti ustrezen polo- 
žaj in določiti naloge v okvi- 
ru postrošnikov in porabni- 
kov določenih dobrin in sto- 
ritev. Sedaj so v statutih kra- 
jevnih skupnosti omenjeni le 
kot možne oblike samouprav- 
ne aktivnosti delovnih ljudi 
in občanov na področju po- 
trošnje, v praksi pa jih de- 
luje le manjše število. 

Za uspešno razvijanje in de- 
lovanje krajevne samouprave 
je najbolj pomembno stalno 
in tesno sodelovanje samou- 
pravnih organov z delovnimi 
ljudmi in občani preko naj- 
različnejših oblik od zborov 
delovnih ljudi in občanov v 
krajevni skupnosti, v posa- 
meznem naselju, ulici ali so- 
sedki, v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela in dru- 
gih samoupravnih organizaci- 
jah in skupnostih, preko 
družbenopolitičnih organiza- 
cij, zlasti SZDL, sindikatov, 
ZSM ter družbenih organiza- 
cij in društev. Prav tako so 
nujno potrebni neprestani de- 
lovni stiki z delegacijo za 
zbor krajevnih skupnosti ob- 
činske skupščine in z delega- 
cijo za skupščine samouprav- 
nih interesnih skupnosti. 

Samoupravni organi kra- 
jevnih skupnosti se dobro za- 
vedajo pomembnosti poveza- 
nosti z delovnimi ljudmi in 
občani, saj so v letu 1974 
od skupno 101 krajevne skup- 
nosti v 8 krajevnih skupno- 
stih organizirali po več kot 

6 zborov delovnih ljudi in 
občanov; v 18 krajevnih 
skupnosti po pet, v 19 kra- 
jevnih skupnosti po štiri, v 
27 krajevnih skupnosti po tri 
zbore delovnih ljudi in obča- 
nov, v 23 krajevnih skupno- 
sti po dva zbora in samo v 
6 krajevnih skupnostih so 
imeli le po en zbor delovnih 
ljudi in občanov. 

V letu 1975 pa je od tistih 
krajevnih skupnosti, ki so 
odgovorile na anketo, 40 kra- 
jevnih skupnosti imelo po en 
zbor; 20 krajevnih skupnosti 
po dva in več zborov in le 
5 krajevnih skupnosti do 
konca aprila še ni imelo no- 
benega zbora delovnih ljudi 
in občanov. 

Udeležba na teh zborih je 
poprečno 10 odstotna, kar po- 
meni določen pozitiven pre- 
mik glede na prejšnje stanje. 
Zlasti je znatno večja ude- 
ležba v podeželskih krajih, 
kjer v posameznih primerih 
doseže tudi 80 odstotkov, 
predvsem kadar gre za zbo- 
re v posameznih vaseh in ne 
za zbor delovnih ljudi in ob- 
čanov celotne krajevne skup- 
nosti. Na teh zborih so v ve- 
čini krajevnih skupnosti raz- 
pravljali in sprejemali kandi- 
datno listo za delegacije kra- 
jevne skupnosti za zbore kra- 
jevnih skupnosti občinskih 
skupščin, za delegacije kra- 
jevnih skupnosti za skupšči- 
ne samoupravnih interesnih 
skupnosti, za delegate za zbor 
delegatov v krajevni skupno- 
sti idr. Razpravljali so o sta- 
tutih krajevnih skupnosti, o 
programih krajevnih skupno- 
sti, finančnih načrtih in 
zaključnih računih; progra- 
mih samoupravnih interes- 
nih skupnosti; o delu odbo- 
rov za splošni ljudski odpor; 
o uvedbi referenduma za sa- 
moprispevek itd. Hkrati so 
samoupravni organi krajevnih 
skupnosti na teh zborih red- 
no poročali o svojem delu. 

IV. Krajevne skupnosti in delegatski sistem 

Bistveno prvino nove 
ustavne ureditve predstavlja 
delegatski sistem, ki omogo- 
ča, da delovni ljudje nepo- 
sredno in skupno po svojih 
delegatih odločajo o vseh bi- 
stvenih vprašanjih družbene 
reprodukcije na vseh rav 
neh družbenega dogovarjanja, 
sporazumevanja in odločanja. 
Tako delovni ljudje preko 
svojih delegatov neposredno 
in učinkovito vplivajo in od- 
ločajo o ključnih vprašanjih 
družbenega razvoja o vpra- 
šanjih svojega dela in o dru. 
gih interesih, uresničujejo 

svoje samoupravne pravice in 
sodelujejo pri izvrševanju od- 
ločitev in delu vseh organov 
ter služb v samoupravnih or- 
ganizacijah in skupnostih. 

Prav tako kot delovni ljud- 
je, organizirani v temeljnih 
in drugih organizacijah zdru- 
ženega dela in drugih skup- 
nostih, tudi delovni ljudje 
in občani, organizirani v kra. 
jevnih skupnostih, po svojih 
delegatih oziroma delegacijah 
neposredno sodelujejo pri 
opravljanju družbenih zadev 
in odločanju o vprašanjih 
skupnega pomena v obči- 

ni, širših družbenopolitičnih 
skupnostih in v skupščinah sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti. S tem je postala kra- 
jevna skupnost tudi temeljna 
celica delegatskega in skup- 
ščinskega sistema. Od ures- 
ničevanja in krepitve delegat, 
skih odnosov kot oblike za 
usklajevanje in uresničevanje 
interesov delovnih ljudi in 
občanov, v veliki meri zavisi 
uresničevanje ustavne zamisli 
krajevne skupnosti kot druž- 
benopolitičnega, predvsem pa 
družbenoekonomskega odno- 
sa in okvira v katerem se 
uresničuje velik del življenj- 
skih potreb in interesov de- 
lovnih ljudi in občanov. 

Delegatski sistem, ki pred- 
stavlja revolucionarno prido- 
bitev samoupravne sociali- 
stične demokracije, je že po- 
stal sestavni del samouprav- 
ne socialistične zavesti in tu- 
di praktičnega in družbeno- 
političnega ravnanja velike 
večine delovnih ljudi in ob- 
čanov. Uvedba delegacij in 
delegatski naćin oblikovanja 
skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti in samoupravnih 
interesnih skupnosti ter dele- 
gatska razmerja in odnosi v 
procesu odločanja na vseh 
področjih družbenega življe- 
nja, so najpomembnejše novo- 

sti, ki so že globoko posegle 
v družbeno prakso in vnesle 
bistvene spremembe v vse 
sfere naše samoupravne soci- 
alistične družbe. Vplivajo pa 
tudi na način mišljenja in 
ravnanja vsakega posamezni- 
ka in organiziranih skupno- 
sti. Pri tem moramo posebej 
poudariti doseženo socialno 
sestavo delegacij v korist de- 
lavskega razreda in delovnih 
ljudi nasploh, s čimer so 
ustvarjeni pogoji za neposre- 
den vpliv delavcev na odlo- 
čitve v družbenopolitičnih 
skupnostih kot tudi na vseh 
ostalih področjih družbenega 
življenja. 

Vsaka krajevna skupnost 
ima delegacijo za delegiranje 
delegatov v zbor krajevnih 
skupnosti občinske skupščine 
in v pretežni večini primerov 
splošno delegacijo za delegi 
ranje delegatov v skupščine 
samoupravnih interesnih sku 
pnosti. Te delegacije so pri. 
bližno 8 do 12 članske, kar 
pomeni, da sodeluje pri od 
ločanju v skupščinah družbe- 
nopolitičnih skupnosti in sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti nad 20.000 delegatov de- 
lovnih ljudi in občanov iz 
krajevnih skupnosti. 

Pretežna večina krajevnih 
skupnosti ima svoje delegat- 

sko mesto v zboru krajevnih 
skupnosti občinske skupščine, 
povprečno pa imajo 2 do 4 
delegatski mesti. Zato v veli- 
ki večini občin sploh niso 
oblikovane konference delega- 
cij kot oblike za usklajevanje 
stališč med delegacijami kra- 
jevnih skupnosti. Konferenco 
delegacij so oblikovale le ti- 
ste krajevne skupnosti, ki ni- 
majo svojega delegatskega 
mesta v zboru krajevnih 
skupnosti občinske skupšči- 
ne, kar je prav izjemen pri- 
mer. 

Delegacijam krajevnih skup- 
nosti pri njihovem delu vse 
bolj nudijo strokovno kot tu- 
di tehni^nc^ administrativno 
pomoč organi krajevnih 
skupnosti ter profesionalni 
delavci, kjer jih imajo, pa 
tudi organi občinske skupšči- 
ne. Obseg pomoči in pogoji 
za delo delegacij krajevnih 
skupnosti so neposredno od- 
visni od materialnih in dru- 
gih pogojev za delo samo- 
upravnih organov krajevnih 
skupnosti. Kot poseben pro- 
blem se pojavlja vprašanje 
nadomestila osebnega do- 
hodka in nadomestila za pot- 
ne stroške, ki jih delegati 
delegacij krajevnih skupnosti 
v glavnem ne prejemajo. V 
prvem obdobju so imele de- 
legacije krajevnih skupnosti 
težave pri svojem delu tudi 
zaradi gradiv in sklicev za 
seje zborov krajevnih skup- 
nosti občinskih skupščin. 
Gradiva so prihajala prepoz- 
no in v premajhnem številu 
izvodov. V zadnjem času pa 
se je to stanje bistveno iz- 
boljšalo. 

Kljub vsem naštetim pro- 
blemom pa na podlagi podat, 
kov, s katerimi razpolagamo 
lahko ugotovimo, da se dele- 
gacije krajevnih skupnosti 
redno sestajajo pred zaseda- 
njem vsakega zbora krajev- 
nih skupnosti občinske skup- 
ščine, manj ali skoraj nikoli 
pa se ne sestanejo pred zase- 
danjem zborov republiške 
skupščine in skujpščine SFRJ. 

Ena izmed ovir pri ures. 
ničevanju delegatskega siste- 
ma krajevnih skupnosti je 
tudi ta, da v njihovih samo 
upravnih aktih v velikem 
številu primerov še niso 
opredeljene pravice in dolž- 
nosti delegacij in urejeni od- 
nosi delegacij do delovnih 
ljudi in občanov in samo- 
upravnih organov v krajev- 
nih skupnostih. Ce pa so že 
urejeni, so v večini primerov 
s statutarnimi sklepi, ki so 
preveč splošne in načelne na- 
rave. Zato je nujno potrebno 
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odnose oziroma delegatska 
razmerja čim prej vsebinsko 
bolj popolno in odgovorno 
urediti v statutih, poslovni- 
kih in drugih aktih krajevnih 
skupnosti, občin in občinskih 
skupščin. Vse,to so institu- 
cionalni pogoji za aktivnejše 
vključevanje delegatov kra- 
jevnih skupnosti v vse oblike 
samoupravnega in političnega 
dogajanja, odločanja in vpli- 
vanja na odločitve tako v 
krajevni skupnosti kot v ob. 
čini in širših družbenopoli 
tičnih skupnostih. 

Temeljna naloga delegacije 
in njenih članov je, da v 
skupščinah družbenopolitič- 
nih skupnosti izražajo nepo- 
sredne pristne in resnične in- 
terese delovnih ljudi in obča- 
nov in da se na podlagi teh 
interesov dogovorijo o odlo. 
čitvah. Zato mora biti dele- 
gacija v stalni delovni pove- 
zanosti z delegatsko bazo v 
krajevni skupnosti. 

Iz dosedanjega delovanja 
lahko ugotovimo, da se dele- 
gacije krajevnih skupnosti 
zaradi skupnega oblikovanja 
stališč, ki jih zastopajo na 
zborih krajevnih skupnosti 
občinske skupščine, povezu- 
jejo predvsem z vodstvi druž- 
benopolitičnih organizacij in 
organi krajevnih skupnosti. 
Pri tem je sodelovanje med 
organi krajevne skupnosti in 
delegacijo krajevne skupno, 
sti uspešno predvsem v tistih 
krajevnih skupnostih, ki so 
že v preteklosti dosegle po- 
membnejše uspehe pri svo- 
jem delu. Večina delegacij 
vabi na svoje seje predsedni- 
ke svetov krajevnih skupno- 
sti in predstavnike drugih sa- 
moupravnih organov krajev- 
nih skupnosti in družbenopo- 
litičnih organizacij. Le-ti se 
po podatkih, s katerimi raz- 
polagamo, teh sej redno ude- 
ležujejo in bistveno prispeva- 
jo k oblikovanju stališč. O 
neposrednem povezovanju 
delegacij z zbori delovnih 
ljudi in občanov krajevne 
skupnosti zaradi zavzemanja 
skupnih stališč pa skoraj ne 
moremo govoriti. 

S statuti krajevnih skupno, 
sti je sicer kot temeljna obli- 
ka povezovanja delegacije 
krajevne skupnosti z delov- 
nimi ljudmi in občani pred- 
viden njihov zbor. Ta pa je 
kot najširša oblika samo- 
upravljanja v krajevni skup- 
nosti marsikdaj zaradi svoje 
velikosti le formalna oblika 
neposrednega odločanja, ker 
ne omogoča, da bi delovni 
ljudje in občani mogli nepo- 

sredno oblikovati stališča o 
vprašanjih, ki prizadevajo 
njihove interese in družbeno- 
ekonomski položaj. Zato naj 
bi se kot ustreznejša oblika 
medsebojnega povezovanja 
oblikovali zbori, ki bi zaje- 
mali manjše število delovnih 
ljudi in občanov z območja 
ene krajevne skupnosti, kot 
so ulični zbori, zbori stano- 
valcev, zbori vaščanov in po- 
dobno. V takih zborih bi res- 
nično lahko prišli do izraza 
vsi interesi in se bi lažje ob. 
likovale smernice za delo de- 
legacij v skupščinskem siste- 
mu. Tudi ustrezno oblikova- 
ne volilne enote bi mogle biti 
oblika samoupravnega delo- 
vanja v krajevnih skupnostih 
oziroma dobra pot za pribli- 
žanje samoupravljanja v kra. 
jevnih skupnostih delovnim 
ljudem in občanom kot nje- 
govim osnovnim nosilcem. 

Danes so delegati, ki so de- 
legirani na seje zbora krajev- 
nih skupnosti občinske skup- 
ščine preveč prepuščeni last. 
ni iniciativi in presoji, kako 
bodo ravnali pri sprejemanju 
skupščinskih odločitev. 

Povezovanje delegacij kra- 
jevnih skupnosti z delegaci- 
jami drugih krajevnih skup- 
nosti, katerega namen je pred- 
hodna uskladitev stališč zara- 
di enotnega nastopanja v ob. 
činski skupščini, doslej še ni 
zaživelo. Nedvomno je bil v 
prvem obdobju vzrok temu 
tudi kratek čas od sklica do 
zasedanja zbora krajevnih 
skupnosti občinske skupščine 
in začetne težave pri delu 
delegacij. V zadnjem času pa 
opažamo, da se delegacije 
krajevnih skupnosti že pove- 
zujejo med seboj, predvsem 
zaradi usklajevanja stališč 
do reševanja predvsem ko- 
munalnih problemov kot so 
izgradnja cest, kulturnih in 
drugih domov, zazidalni na- 
črti, kot tudi zaradi razdelit- 
ve sredstev iz občinskih sa- 
moprispevkov in financira- 
nja krajevnih skupnosti iz 
občinskega proračuna itd. 

Krepitvi in razvijanju tega 
povezovanja je potrebno v 
bodoče posvetiti posebno po- 
zornost. Doseči moramo, da 
bo to povezovanje in uskla- 
jevanje interesov delegacij 
postalo stalna praksa in po- 
treba, ter da do tega ne bo 
prihajalo le občasno, ko bo- 
do na dnevnem redu zbora 
krajevnih skupnosti občinske 
skupščine vprašanja, ki nepo 
sredno prizadevajo nekatere 
krajevne skupnosti in le z 
namenom, da na podlagi or- 

ganizirane akcije v zboru 
krajevnih skupnosti občinske 
skupščine prevladajo lokali- 
stični interesi. 

Povezovanje delegacij kra- 
jevnih skupnosti z delegacija- 
mi temeljnih organizacij 
združenega dela zaradi uskla- 
jenega nastopanja v zboru 
krajevnih skupnosti in zboru 
združenega dela občinske 
skupščine je doslej še naj. 
manj organizirano. V večini 
primerov namreč delegacije 
krajevnih skupnosti nimajo 
nikakršne povezave z delega- 
cijami temeljnih organizacij 
združenega dela. Doslej je to 
sodelovanje in povezovanje v 
glavnem potekalo občasno 
preko stikov predsednikov 
svetov in drugih funkcionar- 
jev krajevne skupnosti z di- 
rektorji in drugimi predstav- 
niki temeljnih organizacij 
združenega dela in sicer 
predvsem v zvezi z zagotav- 
ljanjem sredstev za financira, 
nje potreb krajevnih skupno- 
sti. 

Za uresničitev krajevne 
skupnosti kot sestavnega dela 
združenega dela je nujno po- 
trebna tudi povezanost in so- 
delovanje med delegacijami 
krajevnih skupnosti in dele- 
gacijami temeljnih organiza- 
cij združenega dela, ki bi mo. 
rala biti seznanjena z vsemi 
problemi in potrebami kra- 

jevne skupnosti. To bi pome- 
nilo tudi dobro osnovo za 
pristop k podpisu družbenih 
dogovorov oziroma samo- 
upravnih sporazumov med 
temeljnimi organizacijami 
združenega dela in krajevni- 
mi skupnostmi glede financi- 
ranja programov krajevnih 
skupnosti. 

Prav tako pa je povezanost 
delegacij krajevnih sikupnosti 
z delegacijami temeljnih or- 
ganizacij združenega dela po- 
trebna zaradi poenotenega in 
usklajenega nastopanja v 
zboru krajevnih skupnosti in 
zboru združenega dela občin- 
ske skupščine tudi pri reše- 
vanju drugih vprašanj skup- 
nega pomena (reševanje ko- 
munalnih vprašanj in ureja- 
nje naselij, otroško varstvo, 
izobraževanje, prosveta, kul- 
tura, socialno varstvo itd.). 

Pri tem je treba opozoriti 
še na dejstvo, da bi se mo- 
rala delegacija krajevne 
skupnosti zaradi zavzemanja 
enotnih stališč v zboru kra- 
jevnih skupnosti kot tudi v 
zboru združenega dela občin- 
ske skupščine v posameznih 
primerih povezovati tudi s 
konferenco delegacij, v kateri 
so povezane delegacije te- 
meljnih organizacij združene, 
ga dela in ne le s posamez- 
nimi delegacijami temeljnih 
organizacij združenega dela. 

V. Sodelovanje krajevnih skupnosti s 
temeljnimi organizacijami združenega dela 
in drugimi samoupravnimi organizacijami 
in skupnostmi ter drugimi družbenimi 
dejavniki 

Sodelovanje krajevne 
skupnosti s temeljnimi 
organizacijami 
združenega dela 

Krajevna skupnost kot 
družbenoekonomski odnos 
oziroma kot skupnost v kate- 
ri delavci v združenem delu 
uresničujejo vrsto življenj- 
skih vprašanj in potreb, od 
katerih zavisi tudi njihova 
delovna sposobnost, razvoj 
lastne osebnosti ter zadovo- 
ljevanje potreb in interesov 
njihovih družin, se v praksi 
zaenkrat še premalo uveljav- 
lja, ker je organizacije zdru- 
ženega dela še ne pojmujejo 
v zadostni meri kot družbe- 
noekonomskega odnosa. 

Osnovni vir sredstev za 
uresničevanje družbenoeko- 
nomskega razvoja krajevnih 

skupnosti so rezultati dela 
delovnih ljudi oziroma delav- 
cev, kmetov, obrtnikov in 
drugih aktivnih občanov, ki 
žive v krajevni skupnosti. De- 
lavci temeljnih organizacij 
združenega dela, enako kot 
kmetje, obrtniki in drugi de- 
lovni ljudje, ki imajo svoje 
delovne mesto na območju 
krajevne skupnosti, kjer tudi 
živijo, uresničujejo pretežni 
del svojih osebnih in skupnih 
potreb in interesov v tej kra- 
jevni skupnosti. Delavci, ki 
živijo drugje, pa morajo prav 
tako prispevati del dohodka 
za razvoj krajevne skupnosti, 
kjer delajo in kjer tudi kori. 
stijo razne dobrine. Zato, da 
bodo delavci temeljnih orga- 
nizacij združenega dela s se- 
dežem v krajevni skupnosti 
in izven nje, odvajali del 
sredstev za zadovoljevanje 
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potreb krajevnih skupnosti, 
kjer prebivajo, se morajo sa- 
moupravno dogovoriti z de- 
lovnimi ljudmi in občani v 
teh krajevnih skupnostih in 
to sprejeti kot medsebojno 
obveznost. 

Na podilagi razpoložljivih 
podatkov lahko ugotovimo, 
da je večina delavcev za sa- 
moupraven način vzpostavlja- 
nja odnosov z delovnimi ljud- 
mi in občani v krajevnih 
skupnostih, tako na material- 
nem kot na drugih področjih. 
Vendar se pri tem uresniče- 
vanju pojavljajo različne te- 
žave in so zato storjeni šele 
prvi koraki v graditvi novih 
družbenoekonomskih in poli- 
tičnih odnosov med krajevni- 
mi skupnostmi in temeljnimi 
organizacijami združenega 
dela. Tako so prisotne orga- 
nizacijske, kadrovske in dru- 
ge težave in je odprtih še 
mnogo praktičnih vprašanj, 
kako te stike vzpostaviti na 
najbolj racionalen in učinko- 
vit način. Ponekod pa vlada- 
jo tudi še preživela pojmova- 
nja o dvojnosti oziroma o 
medsebojnem izključevanju 
interesov med delavcem v te. 
meljnih organizacijah združe- 
nega dela in njim kot obča- 
nom v krajevni skupnosti, ki 
ponujajo še vedno rešitve za 
urejanje odnosov v krajevni 
skupnosti predvsem po admi- 
nistrativni poti. To izvira tu- 
di iz še vedno nepremaganih 
zasebniških in grupno-lastni- 
ških odnosov do družbene 
lastnine, kar zavira razvoj 
vzajemnosti in solidarnosti 
na osnovi skupnih interesov 
in odgovornosti. 

Da bodo odnosi med te- 
meljnimi organizacijami zdru- 
ženega . dela in krajevnimi 
skupnostmi zaživeli tako, kot 
narekuje ustava, mprajo os- 
novne organizacije sindikata 
aktivno sodelovati in biti ini- 
ciator pri uresničevanju poli- 
tičnih in samoupravnih vezi. 
S tem, da osnovne organiza- 
cije sindikata pošiljajo dele- 
gate v krajevne konference 
Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, sindikati prevzema- 
jo svoj del politične odgovor- 
nosti, da se krajevna skup- 
nost uveljavi kot temeljna sa. 
moupravna celica, v kateri 
delavci skupaj z vsemi delov- 
nimi ljudmi in občani obliku- 
jejo in sprejemajo dogovore 
o vseh pomembnejših vpra- 
šanjih skupnega dela in druž- 
benega življenja. 

Tako v združenem delu kot 
v krajevnih skupnostih se de- 
lovni ljudje še vse preveč 

obračajo na širšo družbo in 
oblastne organe zaradi ureja, 
nja njihovih skupnih zadev 
in medsebojnih odnosov, ker 
se še vse premalo zavedajo, 
da je primarna pot za reše- 
vanje teh vprašanj v njihovi 
samoupravni pristojnosti, da 
je njihova pravica in dolž- 
nost, da na samoupraven na- 
čin soočajo, usklajujejo in re- 
šujejo svoje skupne interese 
in zadeve, česar pa ni mogo- 
če storiti drugače kot z naj- 
tesnejšim sodelovanjem med 
njimi 

Kot posebna oblika sodelo- 
vanja krajevne skupnosti 
s temeljnimi organizacijami 
združenega dela se ponekod 
uveljavljajo sveti potrošni- 
kov, preko katerih se vzpo- 
stavljajo neposredni odnosi 
med delovnimi ljudmi in ob- 
čani krajevne skupnosti kot 
potrošniki dobin in storitev 
in delavci temeljnih organi- 
zacij združenega dela, zlasti 
na področju trgovine, gostin- 
stva in servisnih dejavnosti. 
Ti sveti omogočajo uveljavi- 
tev interesov delovnih ljudi 
in občanov kot potrošnikov 
ter skupno samoupravno od- 
ločanje o načinu in obsegu 
poslovanja, kvaliteti uslug, in 
podobno. Na tak način je 
mogoče odpraviti odtujenost 
teh dejavnosti, ki je v pre- 
teklosti povzročala veliko ne- 
zadovoljstvo krajanov. Sveti 
potrošnikov so zaenkrat usta- 
novljeni le v manjšemu šte- 
vilu krajevnih skupnosti in 
še niso popolnoma zaživeli. 
Zato bi morali poživiti njiho- 
vo aktivnost ter jih ustano- 
viti tudi v tistih krajevnih 
skupnostih, kjer za to obsto- 
jajo potrebe. 

Sodelovanje krajevne 
skupnosti s samouprav- 
nimi interesnimi 
skupnostmi 

O obsegu in kvaliteti seda- 
njih odnosov med organi 
krajevne skupnosti in or- 
gani samoupravnih interesnih 
skupnosti na občinski ravni 
še ni mogoče dati realne oce- 
ne, ker so se samoupravne 
interesne skupnosti šele pred 
nedavnim organizacijsko utr- 
dile oziroma konstituirale na 
novih osnovah in je to sode- 
lovanje šele v začetni fazi. 
V sedanji praksi je opaziti, 
da se nekatere samoupravne 
interesne skupnosti pred- 
vsem povezujejo z organiza- 
cijami združenega dela z nji- 
hovega delovnega področja. 

Čeprav o pomembnejših 
rezultatih tega sodelovanja 

še ne moremo govoriti, pa 
povečana aktivnost ptri vzpo- 
stavljanju medsebojnih sti- 
kov daje upanje, da jih bo v 
prihodnje več. V tej zvezi bo 
predvsem že začeto skupno 
programiranje omogočilo, da 
se bodo samoupravne inte- 
resne skupnosti vključile v 
izvajanje nailog krajevnih 
skupnosti in da bodo pro- 
grami krajevnih skupnosti 
in samoupravnih interesnih 
skupnosti medseboj uskla- 
jena celota, ki bo izvirala 
iz skupnih interesov in po- 
treb občanov in delovnih 
ljudi, organiziranih v kra- 
jevnih skupnostih. Zato je 
pomembno, da delegacije 
krajevnih skupnosti za samo- 
upravne interesne skupnosti 
sodelujejo z organi krajev- 
nih skupnosti in skupaj za- 
vzemajo stališča. 

Sodelovanje krajevnih 
skupnosti in njihova delegat- 
ska povezanost s samouprav- 
nimi interesnimi skupnostmi 
na področju materialne pro- 
izvodnje, ki so že ustanovlje- 
ne ali pa so v ustanavljanju, 
še ni ustrezno vzpostavljeno, 
za kar je treba iskati vzrok 
predvsem v ne dovolj izdela- 
nem sistemu medsebojnih 
odnosov. 

Da bi bilo zagotovljeno 
usklajeno zadovoljevanje šte- 
vilnih, skupnih potreb delov- 
nih ljudi in občanov v kra- 
jevni skupnosti, je smotrno, 
da na podlagi najširše raz- 
prave svet krajevne skupno- 
sti ob sodelovanju delegatov 
samoupravnih interesnih 
skupnosti vrši koordinacijo 
glede uresničevanja določenih 
potreb krajanov v programih 
ustreznih samoupravnih inte- 
resnih skupnosti, dočim so 
nosilci pobud in odločitev 
zbori delovnih ljudi in obča- 
nov in zbor delegatov v kra- 
jevni skupnosti. Tako se bo 
oblikovala tudi najustreznej- 
ša prioriteta nalog v krajev- 
nih skupnostih, to je tistih 
nalog, ki izvirajo iz najbolj 
perečih potreb delovnih lju- 
di in občanov. 

Sodelovanje krajevne 
skupnosti z drugimi 
krajevnimi skupnostmi 

Z ustavo je krajevni skup- 
nosti omogočeno široko raz- 
vijanje iniciative in odprt 
prostor za širše povezovanje 
in medsebojno sodelovanje z 
drugimi krajevnimi skupno- 
stmi ne glede na občinske in 
republiške meje. Praksa sa- 
ma je zanikala težnje zapi- 
ranja krajevnih skupnosti v 
njihove teritorialne okvire 

ali v teritorialne okvire ob- 
čin in potrdila potrebo po 
njihovem vsestranskem od- 
piranju v ožji in širši druž- 
beni prostor. Vendar pa po- 
datki kažejo, da je proces 
združevanja v čvrstejše in 
stalnejše oblike sodelovanja 
med krajevnimi skupnostmi 
še v začetni fazi razvoja. 
Med krajevnimi skupnostmi, 
ki se povezujejo v skupno- 
sti krajevnih skupnosti je 
največ mestnih in primestnih 
in manj vaških krajevnih 
skupnosti. To je do neke me- 
re tudi razumljivo, saj se 
mestne in primestne krajev- 
ne skupnosti zaradi večje str- 
njenosti in gostote prebival- 
stva srečujejo vsakodnevno s 
perečimi problemi, za kate- 
rih reševanje obstajajo skup- 
ni interesi več krajevnih 
skupnosti (urbanizacija, ko- 
munalna oprema, varstvo 
okolja, skupne službe, razne 
skupne akcije, ipd.), medtem 
ko vaške krajevne skupnosti 
delujejo na obsežnem in manj 
naseljenem območju ter je 
interes za reševanje določe- 
nega vprašanja večkrat ome- 
jen na eno samo krajevno 
skupnost ali naselje. Seveda 
je tudi na podeželju mnogo 
vprašanj, ki so skupna več 
krajevnim skupnostim, toda 
reševanje teh vprašanj je do- 
slej mnogokrat presegalo ma- 
terialne in druge zmogljivo- 
sti vaških krajevnih skupno- 
sti. .Obstajajo pa tudi skup- 
nosti vaških krajevnih skup- 
nosti (na primer obmejne), 
čeprav le v manjšem številu 
primerov. Osnova za medse- 
bojno sodelovanje krajevnih 
skupnosti morajo biti dejan- 
sko ugotovljeni skupni intere- 
si in potrebe, ki izhajajo iz 
njihovih programov in pla- 
nov razvoja in ki zajemajo 
meje mer: krajevnimi -.-kup 
nostmi. 

Krajevne skupnosti se 
združujejo v skupnost kra- 
jevnih skupnosti ali občasno 
sodelujejo z drugimi krajev- 
nimi skupnostmi predvsem 
zaradi združevanja sredstev, 
skupnega reševanja komunal- 
nih zadev, usklajevanja de- 
lovnih programov krajevnih 
skupnosti, urbanističnih na- 
črtov, varstva okolja, sploš- 
nega ljudskega odpora, skup- 
nih strokovnih kadrov in ad- 
ministrativne pomoči, infor- 
miranja ter raznih drugih 
vprašanj, pomembnih za več 
krajevnih skupnosti. Interes 
za reševanje posameznih 
vprašanj, s katerimi se sre- 
čuje krajevna skupnost, za- 
vzema v praksi različne okvi- 
re, ki so pogojeni z razvito- 
stjo določenih območij, z 
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zemljepisno lego, demo- 
grafskimi značilnostmi in 
drugimi posebnostmi. Reše- 
vanje takih vprašanj bo ra- 
zumljivo toliko bolj uspeš- 
no, kolikor bolj bodo pri- 
tegnjeni k reševanju vsi sub- 
jekti, ki so za to zainteresi- 
rani in poklicani. 

Krajevne skupnosti sodelu- 
jejo s sosednimi krajevnimi 
skupnostmi v občini, pa tudi 
izven njenih okvirov in s kra- 
jevnimi skupnostmi drugih 
republik. Pri slednjih gre tu- 
di za sodelovanje med pobra- 
tenimi krajevnimi skupnost- 
mi, ki izhaja iz skupnih te- 
ženj po razvijanju tradicij 
NOB, medsebojnega spozna- 
vanja in s tem krepitve brat- 
stva in enotnosti med naro- 
di in narodnostmi SFRJ. 

Posebna oblika sodelovanja 
krajevnih skupnosti je tudi 
njihovo povezovanje in sode- 
lovanje v zboru krajevnih 
skupnosti občinske skupšči- 
ne in preko njega v širšem 
družbenem prostoru. 

Sodelovanje krajevne 
skupnosti z občinsko 
skupščino in njenimi 
organi 

Eden pomembnih pogojev 
za uspešno sodelovanje kra- 
jevnih skupnosi, delegacij in 
konferenc delegacij z občin- 
sko skupščino oziroma z 
zborom krajevnih skupnosti 
občinske skupščine je ustrez- 
na normativna opredelitev 
sodelovanja v statutih kra- 
jevnih skupnosti in občin ter 
podrobnejša opredelitev v 
njihovih poslovnikih. Kaže, 
da je to medsebojno sodelo- 
vanje dovolj jasno ali vsaj 
načelno opredeljeno pred 
vsem v statutih občin, manj 
pa v statutih krajevnih skup- 
nosti in drugih aktih. 

V nekaterih občinskih 
skupščinah ter krajevnih 
skupnostih še vedno ugotav- 
ljajo pomanjkljivosti v zvezi 
z normativnim opredeljeva- 
njem medsebojnih razmerij, 
vendar pa velja poudariti, da 
se je v praksi le-to že dokaj 
dobro uveljavilo, čeprav je 
precej primerov, ko sodelo- 
vanje krajevne skupnosti z 
občinsko skupščino in njeni- 
mi organi še ni prešlo usta- 
ljenih in tradicionalnih oblik. 

V nekaterih krajevnih skup- 
nostih prihaja do nezadovolj- 
stva zaradi premajhne pri- 
pravljenosti občinskih skup- 
ščin in njihovih organov pri 
nuđenju pomoči za reševanje 
zadev krajevnih skupnosti. 
Delovni ljudje in občani v 
krajevnih skupnostih navaja- 

jo predvsem težave in nera- 
zumevanje v zvezi z reševa- 
njem komunalnih in materi- 
alnih težav v krajevni skup- 
nosti. Takšno gledanje je si 
cer večkrat enostransko in 
neupravičeno, a vendar po- 
stane razumljivo ob upošte- 
vanju slabosti kot so ne- 
usklajenost in nepoznavanje 
programov dela krajevnih 
skupnosti, temeljnih organi- 
zacij združenega dela, samo- 
upravnih interesnih skupno- 
sti, neenotni način financira- 
nja dejavnosti krajevnih 
skupnosti in skromne mate- 
rialne možnosti. Z enotnim 
načinom. financiranja, z 
neposrednim povezovanjem 
krajevnih skupnosti z organi- 
zacijami združenega dela, z 
uspešnim uveljavljanjem de- 
legatov, delegacij in konfe- 
renc delegacij v procesu 
usklajevanja in odločanja v 
občinski skupščini, se bodo 
gotovo tudi tj problemi lažje 
in zadovoljiveje reševali. 

Odnos upravnih organov in 
strokovnih služb občinske 
skupščine mora zagotoviti 
krajevnim skupnostim hori-' 
zontalno povezovanje v vseh 
primerih, ko upravni organ 
oziroma strokovna služba iz- 
vaja svojo pristojnost na 
področju krajevne skupnosti. 
Z novo ustavo se poraja tudi 
problem strokovne zagotovit- 
ve izvrševanja številnih nalog, 
ki jih ima sedaj krajevna 
skupnost, še posebej je pri 
tem pereče vprašanje funk- 
cioniranja njene delegacije. 
Občinski organi in službe bi 
morali pomagati krajevnim 
skupnostim, predvsem pri 
pripravi programov, če same 
tega ne zmorejo, pa tudi pri 
zagotovitvi tistih materialnih, 
organizacijskih in kadrovskih 
pogojev, ki so neobhodni za 
njihovo uspešno delovanje. 

Podatki kažejo, da so kra- 
jevne skupnosti in občinske 
skupščine našle navzlic na- 
štetim težavam, poleg usta- 
ljenih oblik, še več različnih 
dodatnih oblik povezovanja 
in usklajevanja svojega dela, 
kot so na primer sodelovanje 
z družbenopolitičnimi organi- 
zacijami, širši posveti krajev- 
nih skupnosti v občinski 
skupščini, razgovori pristoj- 
nih organov krajevnih skup- 
nosti z občinsko skupščino in 
njenimi organi, skupne seje 
predsednikov svetov oziroma 
zborov delegatov v krajevnih 
skupnostih, delegatska vpra- 
šanja, itd., k čemur so že do 
sedaj veliko prispevali zbori 
krajevnih skupnosti občin- 
skih skupščin. Vse te dodat- 
ne oblike povezovanja ob so- 
časno rastočem uveljavljanju 

delegatskih povezav so name- 
njena skupnemu prizadeva- 
nju za demokratično in ne- 
posredno odločanje o skup- 
nih zadevah. 

Sodelovanje krajevne 
skupnosti z drugimi 
organi 
in Organizacijami 

Delovni ljudje in občani v 
krajevnih skupnostih uresni- 
čujejo svoje posamične in 
skupne interese tudi organi- 
zirani v različne družbene 
organizacije, društva, klube 
in druga interesna združenja 
ter sodelujejo s podobnimi 
dejavniki drugih krajevnih 
skupnosti, v občini in v šir- 
ših družbenih skupnostih, po 
delegatskem principu pa se 
njihovi interesi pojavljajo tu- 
di v vseh širših oblikah or- 
ganiziranja teh dejavnkov. 
Široko interesno združevanje 
delovnih ljudi in občanov ne- 
dvomno tudi omogoča polno 
uveljavitev krajevne skupno- 
sti kot specifične samouprav- 
ne interesne skupnosti oziro- 
ma skupnosti interesov de- 
lovnih ljudi in občanov in je 

zato naloga družbenopolitič- 
nih organizacij in organov 
krajevne skupnosti, da še 
bolj poživijo in razvijajo de- 
lovanje teh oblik interesnega 
združevanja delovnih ljudi in 
občanov. 

Vsi interesi delovnih ljudi 
in občanov se ne morejo 
uresničevati le v krajevnem 
in občinskem okviru, zato so 
z novo ustavo dane možnosti 
za njihovo pojavljanje in uve- 
ljavljanje tudi na republi- 
škem in širših nivojih. 

Tako so delegati krajevnih 
skupnosti, predvsem predsed- 
niki in podpredsedniki zborov 
krajevnih skupnosti občinskih 
skupščin, tudi člani skupin 
za pošiljanje delegatov v zbor 
občin republiške skupščine. 
To pa zahteva, da so ti de- 
legati usposobljeni za posre- 
dovanje pristnih interesov 
svoje delegatske baze in za 
ustvarjalno sodelovanje pri 
vseh vprašanjih, ki se rešu- 
jejo na nivoju republike in 
federacije in so pomembna za 
položaj delovnih ljudi in ob- 
čanov v krajevnih skupnostih 
in za nadaljnji razvoj krajev- 
nih skupnosti v SR Sloveniji. 

VI. Planiranje in programiranje dela in 
razvoja krajevnih skupnosti 

Krajevna skupnost je sku- 
paj z temeljnimi organizaci- 
jami združenega dela in 
samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi nosilec sistema 
samoupravnega planiranja. 
Delovni ljudje in občani v 
krajevni skupnosti v skladu 
s svojimi potrebami in mož- 
nostmi usmerjajo in zagotav- 
ljajo razvoj svoje ter s tem 
razvoj širše družbene skup- 
nosti. Prnv zato je programi- 
ranje in planiranje razvoja 
krajevne skupnosti, ki pred- 
stavlja med drugim tudi me- 
sto reprodukcije delavčevih 
delovnih sposobnosti ter s 
tem izhodišče za vsa družbe- 
noekonomska dogajanja, tem 
pomembnejše. 

Ob tako opredeljenem po 
menu programov in planov 
razvoja krajevne skupnosti 
smo na osnovi ankete ugoto- 
vili, da je imela v začetku 
aprila 1975 le približno tretji- 
na anketiranih krajevnih 
skupnosti izdelane letne pro- 
grame razvoja ali pa so bili 
ti v fazi priprave. Nekatere 
krajevne skupnosti so že pri- 
pravljale srednjeročne, neka- 
tere pa dolgoročne programe 
razvoja. Situacija pa se je v 
zadnjem času precej izboljša- 
la, k čemur sta veliko pri- 

spevala ustanovitev koordina- 
cijskih odborov za sprejemar 
nje srednjeročnega plana, pa 
tudi številne strokovne in po- 
litične razprave ter prispevki 
strokovnih, znanstvenih in 
družbenopolitičnih dejavni- 
kov. 

Pri pripravi svojih progra- 
mov razvoja, krajevne skup- 
nosti večinoma izhajajo iz 
življenjskih potreb in razpo- 
ložljivih materialnih sredstev 
ter skušajo v okviru planov 
povezovati vse dejavnike v 
krajevni skupnosti, upošteva- 
joč pri tem potrebo, da je 
njihov plan čimbolj enosta- 
ven in konkreten ter da ne 
predstavlja občinskega plana 
v malem. Pri sestavljanju 
programov dela in razvoja 
krajevnih skupnosti je bil do- 
sežen določen napredek tudi 
zaradi izdelane metodologije 
planiranja v krajevnih skup- 
nostih, pa tudi iz analize sta- 
tutov izhaja, da sta postopek 
priprave planov in njihova 
vsebino dovolj podrobno 
opredeljena. Rezultati pa bi 
bili še boljši, če bi se k pri- 
pravi programov v večji meri 
pritegnilo ustrezne v krajev- 
nih skupnostih živeče stro- 
kovne kadre kot so ekono- 
misti, politologi, sociologi 



itd., kjer pa teh možnosti ni 
pa bi se morala vsestranska 
strokovna pomoč zagotoviti z 
občinskega nivoja. 

V statutih krajevnih skup- 
nosti, s tem pa tudi v praksi, 
pa je dosti slabše opredelje- 
na neposredna povezanost 
procesa programiranja v kra- 
jevnih skupnostih s progra- 
miranjem v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela in v 
samoupra/vnih interesnih skup- 
nostih. Ob pripravah planov 
razvoja krajevnih skupnosti 
se premalo upošteva dejstvo, 
da morajo ti izhajati tako iz 
potreb in skupnih interesov 
delavcev v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela kot 
iz potreb in interesov delov- 
nih ljudi in občanov v kra- 
jevnih skupnostih. Programi 
krajevnih skupnosti se v ve- 
čini primerov ne oblikujejo 
tudi v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela in samo- 
upravnih interesnih skupno- 
stih ob aktivni udeležbi de- 
lavcev, ki v določeni krajevni 
skupnosti uresničujejo svoje 
življenjske interese. Še več, 
iz podatkov ankete ugotavlja- 
mo, da so delavci zelo po- 
manjkljivo informirani o 
njih, polovica temeljnih orga- 
nizacij združenega dela jih 
sploh ni obravnavalo, okoli 
tretjina pa sploh ni seznanje- 
na s temi programi. Zato se 
potrebe in želje delovnih lju- 
di in občanov v krajevni 
skupnosti ter potrebe in pri- 
pravljenost delavcev v te- 
meljnih organizacijah združe- 
nega dela za prispevanje 
sredstev za uresničevanje 
programov marsikdaj razli- 
kujejo, s tem pa ostajajo pla- ■ 
ni razvoja krajevne skupno- 
sti največkrat le delno ures- 
ničljivi. 

Pozitivne izkušnje in raz- 
meroma dobri rezultati neka- 
terih krajevnih skupnosti 
glede povezovanja s temeljni- 
mi organizacijami združenega 
dela so kot ocenjujemo za 
enkrat še bolj rezultat dobrih 
odnosov, ki so v teh krajev- 
nih skupnostih vzpostavljeni 
s temeljnimi organizacijami 
združenega dela kot pa v 
zadostni meri sprejetega kon- 
cepta in zavestne ter načrt- 
ne usmeritve k takemu pove- 
zovanju. 

Delovni ljudje in občani v 
krajevnih skupnostih velik 
del svojih osebnih in skup 
nih potreb in interesov, o ka- 
terih odločajo, uresničujejo v 
okviru samoupravnih interes- 
nih skupnosti. V okviru teh 
se združujejo sredstva za de- 
javnosti kot so vzgoja in iz- 
obraževanje, otroško, social- 
no in zdravstveno varstvo, 

kultura in prosveta ter še za 
nekatere druge dejavnosti, 
zato je tem pomembnejše, da 
delovni ljudje in občani v 
krajevni skupnosti skupaj z 
delovnimi ljudmi v samo- 
upravnih interesnih skupno- 
stih proučujejo in v progra- 
mih določajo temeljne naloge 
s teh področij in vrstni red 
njihovega uresničevanja. Po- 
vezovanje, prepletanje in 
medsebojno dopolnjevanje 
planiranja v krajevni skupno- 
sti s samoupravnimi interes- 
nimi skupnostmi pa je šele 
v začetni fazi, ker še ni dol- 
go tega, od kar so pričele 
delovati skupščine samo- 
upravnih interesnih skupno- 
sti. 

Taka situacija glede pove- 
zovanja krajevnih skupnosti 
z ostalimi dejavniki je delo- 
ma tudi posledica tega, da 
občinski statuti za potrebe 
programiranja ne vsebujejo 
določil o oblikah in načinih 
povezovanja temeljnih orga- 
nizacij združenega dela in sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti s krajevnimi skupnost- 
mi. 

Po določbah nove ustave je 
pravica in dolžnost delovnih 
ljudi in občanov v krajevni 
skupnosti, da samostojno 
sprejemajo plane in progra- 
me za delo in razvoj svojih 
skupnosti, da te programe 
usklajujejo z drugimi samo- 
upravnimi organizacijami in 
skupnostmi in z družbenimi 
plani družbenopolitičnih sku- 
pnosti. Objektivni vzroki, da 
konkretno programiranje in 
planiranje v krajevnih skup- 
nostih še premalo izhaja 
iz teh usmeritev so nedvo- 
mno neizoblikovanost siste- 
ma . družbenega planiranja, 
pomanjkanje kadrov v kra- 
jevnih skupnostih, premajh- 
na pripravljenost občin, da 
bi krajevnim skupnostim nu- 
dile trajno in sistematično 
strokovno pomoč, prepočas- 
no uveljavljanje ustavnega 
načela, da delovni ljudje v 
temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela dejansko in ne- 
posredno odločajo o pogojih 
in rezultatih svojega dela ter 
s tem o celotni družbeni re- 
produkciji, predvsem pa tudi 
premalo razvita zavest, da 
pomeni razvijanje in usposo- 
bitev krajevne skupnosti za 
nove ustavne naloge zagotovi- 
lo za uresničevanje delavče- 
vih življenjskih potreb in in- 
teresov ter vsestranskega raz- 
voja v kraju prebivanja. 

Kljub težavam pa je po- 
trebno čim hitreje prilagoditi 
programiranje razvoja kra- 
jevnih skupnosti potrebam in 
zahtevam, ki izhajajo iz nove 

ustave. Skupni interesi in po- 
trebe delavcev v združenem 
delu in vseh delovnih ljudi 
in občanov v krajevni skup- 
nosti morajo postati osnovno 
izhodišče za program razvoja 
krajevne skupnosti. V temelj- 
nih organizacijah združenega 
dela na območju in izven ob- 
močja krajevne skupnosti in 
v samoupravnih interesnih 
skupnostih sprejeti in uskla- 
jeni programi morajo postati 
tudi osnova za dogovarjanje 
in sporazumevanje o združe- 
vanju dela in sredstev za re- 
alizacijo posameznih nalog. 
Le tak pristop krajevnih 
skupnosti, temeljnih organi- 
zacij združenega dela in sa- 
moupravnih interesnih skup- 

Zagotavljanje materialne 
osnove za uresničevanje skup- 
nih potreb in interesov de- 
lovnih ljudi in občanov v 
krajevni skupnosti je eno 
ključnih vprašanj uresničitve 
njenega ustavnega položaja 
ter izraz pojmovanja in uve- 
ljavljanja krajevne skupnosti 
kot spleta samoupravnih 
družbenoekonomskih odno 
sov. 

Pri uresničevanju nove 
ustavne koncepcije krajevne 
skupnosti pa se pojavljajo 
določene objektivne in sub- 
jektivne ovire, najbolj izrazi- 
to prav v procesu združeva- 
nja sredstev in dela za ures 
ničevanje programov krajev- 
nih skupnosti in za zadovo- 
ljevanje skupnih potreb de- 
lovnih ljudi v krajevni skup- 
nosti. Pogojuje jih ne dovolj 
sistematično usposabljanje in 
utrjevanje organizacij združe- 
nega dela na ustavnih teme- 
ljih, prepočasno prilagajanje 
sistema družbene reprodukci- 
je ustavnim načelom in še 
ne do vseh podrobnosti obli- 
kovan sistem družbenega do- 
govarjanja in samoupravnega 
sporazumevanja na področju 
skupne in splošne porabe. 

Zato bo potrebno oblikova- 
nje trajnejšega in celovitega 
sistema zagotavljanja materi- 
alne osnove krajevnih skup- 
nosti vsebinsko in časovno 
prilagoditi urejanju vseh teh 
problemov. Gre za proces, ki 
ga ni mogoče naenkrat ure- 
diti z zakonom ali družbenim 
dogovorom, ampak ga je tre- 
ba izbojevati z vztrajnim de- 
lom v utrjevanju samostojno- 
sti in samoupravnosti delav- 
cev v združenem delu in šele 
nato oblikovati v samouprav- 
nih aktih ali zakonskih pred- 
pisih. 

nosti k skupnemu in sreču- 
jočemu planiranju je zagoto- 
vilo za realnost in racional- 
nost programov razvoja in 
pogoj, da bodo delovni ljud- 
je in občani v krajevni skup- 
nosti bolj kreativno sodelova- 
li pri njihovem uresničeva- 
nju. 

Programi in plani dela in 
razvoja krajevnih skupnosti 
pa morajo na osnovi samo- 
upravno dogovorjenih priori- 
tet zadovoljevanja potreb 
med krajevnimi skupnostmi 
v občini in zunaj občinskih 
meja, prispevati tudi k hitrej- 
šemu in bolj učinkovitemu 
odpravljanju razlik med raz- 
vitimi in manj razvitimi ob- 
močji. 

Do takrat je treba način 
združevanja dela in sredstev 
za uresničevanje skupnih in- 
teresov in potreb delovnih 
ljudi v krajevnih skupnostih 
čimbolj približati oblikam, 
katerih namen in cilj je iztr- 
gati financiranje krajevnih 
skupnosti iz proračunskih ok- 
virov in proračunske logike 
ter približati oblikovanje pro- 
gramov razvoja krajevnih 
skupnosti in s tem tudi od- 
govornost za uresničevanje 
teh programov delavcem v 
združenem delu, njihovim in- 
teresom in potrebam. 

Trajno sistemsko zagotav- 
ljanje materialne osnove kra- 
jevnih skupnosti je po ustav- 
nih načelih treba iskati v 
okviru celotnega dohodka te- 
meljnih organizacij združene- 
ga dela in take njegove de- 
litve, v kateri bodo delavci 
enakovredno obravnavali vse 
svoje skupne potrebe, tiste, 
ki jih zadovoljujejo v temelj- 
nih organizacijah združenega 
dela in tiste, ki jih zadovolju- 
jejo v krajevni skupnosti in 
v samoupravnih interesnih 
skupnostih. 

Številne in intenzivne raz- 
prave na vseh ravneh od kra- 
jevnih skupnosti do občin in 
republike so znak intenzivne- 
ga prizadevanja, da bi ustav- 
no opredelitev virov financi- 
ranja krajevnih skupnosti po- 
drobneje izdelali in postop- 
no uveljavili v praksi. V teh 
razpravah so se delovni ljud- 
je in občani v večini občin v 
veliki meri že dokopali do 
spoznanja, da krajevne skup- 
nosti samo ob proračunskih 
virih dohodkov nikakor ne 
bodo mogle razviti vseh no- 
vih smeri delovanja. 

Sicer pa nam zanesljivi po- 
datki kažejo, da predstavlja- 

VII. Zagotavljanje materialne osnove 
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jo proračunski viri mnogih 
krajevnih skupnosti že sedaj 
le manjši del njihovih skup- 
nih dohodkov. Lansko leto 
npr. so sredstva, ki so jih 
krajevne skupnosti dobile iz 
občinskih proračunov, pred- 
stavljala le okoli 29 odstot- 
kov celotnega dohodka kra- 
jevnih skupnosti, vsa druga 
sredstva pa so zbrale iz sa- 
moprispevkov občanov, iz 
prispevkov temeljnih organi- 
zacij združenega dela, iz last- 
nih virov in lastne dejavno- 
sti krajevne skupnosti, delno 
pa še iz dodatnih sredstev 
občin iz odstopljenih davkov 
in taks, zbranih na območju 
krajevne skupnosti in iz dru- 
gih virov. 

Ker delavec pogosto še ni 
v položaju, da bi lahko v ce- 
loti odločal o delitvi dohodka 
svoje temeljne organizacije 
združenega dela in ker še ni 
so zreli vsi drugi pogoji za 
oblikovanje enotnega sistema 
financiranja krajevnih skup- 
nosti, moramo na podlagi 
ustavnih izhodišč povezati po 
samezne že izoblikovane nove 
elemente bodočega sistema 
financiranja krajevnih skup- 
nosti z nekaterimi dosedanji- 
mi viri dohodkov krajevnih 
skupnosti v nekakšen preho- 
den način združevanja sred- 
stev za potrebe krajevnih 
skupnosti. V tem prizadeva- 
nju odgovornih organov in 
organizacij so že doseženi do- 
ločeni rezultati, ki se kažejo 
v delno že izoblikovanih enot- 
nih izhodiščih in osnovah za 
konkretno urejanje financira- 
nja skupnih potreb v vsaki 
krajevni skupnosti, ki bodo 
opredeljene v njenem planu 
in programu. 

Po tej zamisli naj bi se 
ves tisti del nalog krajevne 
skupnosti, ki se prekriva s 
programirano dejavnostjo sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti, financiral v glavnem iz 
njihovih sredstev, to je iz 
prispevkov, ki jih delovni 
ljudje v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela izločijo 
za financiranje skupne pora- 
be. Pri tem bi bilo treba jas- 
no opredeliti, katere naloge 
na teh področjih uresničuje- 
jo delovni ljudje v krajevni 
skupnosti neposredno in v ta 
namen skupaj z delavci v za- 
interesiranih temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela s 
samoprispevkom in na drug 
način zagotavljajo potrebna 
sredstva. Tu gre za naloge na 
področju izobraževanja, kul- 
ture in prosvete, otroškega 
varstva, socialnega in zdrav- 
stvenega varstva, varstva o- 
kolja idr. Zato je predvsem 
pomembno, da krajevne 

skupnosti pripravijo realne 
in celovite programe svojega 
razvoja na teh področjih, jih 
skupaj s programi temeljnih 
organizacij združenega dela 
usklajujejo v okviru skupščin 
ustreznih samoupravnih inte 
resnih skupnosti in vse sku- 
paj v okviru občinske skup- 
ščine. Družbeni plan občine 
bo rezultat usklajevanja in v 
njegovem okviru se bodo fi- 
nancirale tudi naloge krajev- 
nih skupnosti. Za to pa bo 
potrebno še veliko trdega in 
smotrnega dela za pripravo 
planov in programov razvoja 
krajevnih skupnosti, sklepa- 
nja družbenih dogovorov in 
sporazumov med krajevnimi 
skupnostmi in ustreznimi 
samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi za zagotovitev u- 
streznega dela sredstev in 
končno skrb in kontrola nad 
izvajanjem sprejetih sporazu- 
mov. Programiranje in finan- 
ciranje nalog s področja 
skupne porabe se bo torej 
samoupravno urejalo in 
usklajevalo v okviru krajev- 
nih skupnosti, temeljnih or 
ganizacij združenega dela, sa 
moupravnih interesnih skup- 
nosti, občine in v širših druž 
benih okvirih. 

Glede sredstev, ki jih za 
zadovoljevanje skupnih po- 
treb v krajevni skupnosti na- 
menijo delavci temeljnih or- 
ganizacij združenega dela z 
območja krajevne skupnosti 
in temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela, katerih delavci 
živijo na območju te krajev- 
ne skupnosti, prevladuje v 
glavnem dvoje različnih sta- 
lišč. V prvem primeru gre za 
določen avtomatizem pri zbi- 
ranju sredstev za potrebe 
krajevne skupnosti, ki je v 
tem, da bi temeljna organi- 
zacija združenega dela ter 
druge delovne organizacije in 
skupnosti prispevale sredstva 
glede na število zaposlenih. 
Višino letnega prispevka te- 
meljnih organizacij združene 
ga dela na zaposlenega, čas 
in način odvajanja tako zbra- 
nih sredstev, način razdelje- 
vanja in porabe sredstev po- 
drobneje določa samoupravni 
sporazum, sklenjen med kra- 
jevnimi skupnostmi in te- 
meljnimi organizacijami zdru 
ženega dela. Take sporazume 
so že sprejeli v vrsti sloven- 
skih občin. Pobudniki za pri- 
pravo in sklenitev teh spora- 
zumov so bile v največ pri- 
merih družbenopolitične or- 
ganizacije ter skupščina obči- 
ne oziroma njen izvršni svet. 
Ti so se največkrat tudi sa- 
mi dogovarjali s samouprav- 
nimi organi in vodstvi delov 
nih organizacij glede vsebine 

tega sporazuma. Pri tem pa 
je bilo le malo primerov, da 
so bili ti sporazumi sklenjeni 
na podlagi konkretnih pro- 
gramov krajevnih skupnosti. 

Drugače pa razmišljajo o 
načinu zbiranja sredstev za 
uresničevanje skupnih potreb 
v okviru krajevnih skupnosti 
delavci v številnih organiza- 
cijah združenega dela. Delav 
ci v veliki večini temeljnih 
organizacij združenega dela 
so pripravljeni s svojimi 
sredstvi sodelovati pri finan- 
ciranju skupnih potreb v kra- 
jevnih skupnostih, vendar pa 
pri tem izražajo določene po- 
misleke. Predvsem ne želijo, 
da bi jim nekdo drug, zunaj 
temeljne organizacije združe- 
nega dela odmerjal koliko 
morajo prispevati za potrebe 
krajevne skupnosti. Nekateri 
samoupravni sporazumi o 
združevanju sredstev vsebuje- 
jo take določbe, na podlagi 
katerih se lahko dobi obču- 
tek, da so pripravljeni admi 
nistrativno kot nekakšen u- 
pravni akt brez predhodnega 
obravnavanja tega pomemb- 
nega družbenega vprašanja v 
temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela. Vsebujejo dolo- 
čen znesek na zaposlenega ali 
pa skupen znesek, ki naj ga 
za potrebe krajevne skupno- 
sti zberejo temeljne organiza- 
cije združenega dela in druge 
organizacije združenega dela 
brez predložitve in upošteva- 
nja pripravljenih programov 
in planov razvoja krajevnih 
skupnosti. Taka določila pre 
več zvenijo kot uvedba novih 
dajatev in ne kot sporazum 
med delovnimi ljudmi in ob- 
čani. 

Delavci so pripravljeni pri- 
spevati svoj del dohodka za 
sofinanciranje tistih nalog 
krajevnih skupnosti, ki niso 
vključene v programe samo 
upravnih interesnih skupno- 
sti. Take naloge, za katere 
bodo krajevne skupnosti 
predložile tudi celovite pro- 
grame izvajanja in financira- 
nja in ki bodo hkrati tudi v 
njihovem interesu — ko bo- 
do z njimi urejali občutljive 
vsakodnevne potrebe delov 
nih ljudi — a so ostale iz- 
ven pozornosti in skrbi širše 
družbene skupnosti (izgrad- 
nja družbenih in društvenih 
prostorov, otroških igrišč, re- 
kreacijskih prostorov, izved 
ba raznih kulturnih in teles- 
nokulturnih akcij idr.), pa so 
pripravljeni sofinancirati. 

Delovni ljudje v mnogih 
temeljnih organizacijah zdru 
ženega dela torej ne spreje 
majo čistega avtamatizma 
pri zbiranju sredstev za za- 
dovoljevanje potreb v krajev 

nih skupnostih tudi zato ne, 
ker se taka oblika združeva- 
nja sredstev in zbiranja na 
skupnem računu v občini od- 
daljuje od ustavnih načel o 
neposrednem povezovanju de- 
lovnih ljudi v krajevnih skup- 
nostih in temeljnih organiza- 
cijah združenega dela na pod- 
lagi skupnih interesov ter 
skupnega dogovarjanja o ure- 
sničevanju široko družbeno 
preverjenih programov kra- 
jevnih skupnosti. Tak način 
otežuje vpliv delavcev na ob- 
likovanje kriterijev za delitev 
teh sredstev, programe in 
plane krajevnih skupnosti u- 
pošteva le kot element za 
delitev, ne pa kot osnovo za 
združevanje sredstev. Pri tem 
je treba opozoriti še na po- 
skuse in prizadevanja vodil- 
nih struktur v posameznih 
temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela, da bi z zapira- 
njem delovnih organizacij 
pred okoljem zavarovati »svo- 
ja« sredstva, v čemer se ka- 
že še nepremagana grupno 
lastninska miselnost. 

Navzlic tako različnim gle- 
danjem na konkretno izpelja- 
vo ustavnega določila o zdru- 
ževanju dela dohodka delav- 
cev temeljnih organizacij 
združenega dela z območja 
krajevne skupnosti in temelj- 
nih organizacij združenega 
dela, katerih delavci živijo na 
območju te krajevne skupno- 
sti za zadovoljevanje skupnih 
potreb v krajevni skupnosti, 
se akcija za sprejemanje 
družbenih dogovorov in sa- 
moupravnih sporazumov med 
občinami oziroma krajevnimi 
skupnostmi in temeljnimi or- 
ganizacijami združenega dela 
nadaljuje. Veliko je že pri- 
merov, ko so delavci v te- 
meljnih organizacijah združe- 
nega dela sprejeli ponuđene 
sporazume, da bi tako z red- 
nimi prispevki pomagali ure- 
sničevati skupne potrebe in 
interese vseh delovnih ljudi 
v krajevni skupnosti — tudi 
svoje. S temi dogovori in 
sporazumi se skuša doseči 
kar najbolj realna podlaga za 
oblikovanje trajnejšega siste- 
ma financiranja skupnih po- 
treb in interesov delovnih 
ljudi in občanov v krajevni 
skupnosti. 

Družbeni dogovori med ob- 
činami o združevanju sred- 
stev za potrebe krajevnih 
skupnosti so zlasti pomemb- 
ni, ker se bo z njihovim ure- 
sničevanjem dosegel kolikor 
je največ mogoče enoten na- 
čin zbiranja sredstev v čim 
širši regiji. Zlasti gre tu za 
vse tiste občine, ki po svoji 
ekonomski usmerjenosti in 
socialni sestavi težijo k na- 
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ravni povezanosti, h gospo- 
darskemu sodelovanju in do- 
polnjevanju, k prelivanju de- 
lovne sile, to je k družbene- 
mu in gospodarskemu ravno- 
težju med občinami tako iz- 
oblikovane regije. Pojavljajo 
pa se že potrebe po sklepa- 
nju takšnih družbenih dogo- 
vorov med regijami. 

V družbenih dogovorih in 
samoupravnih sporazumih se 
določajo tudi načela solidar- 
nosti. Večji del dogovorov 
predvideva, da o usmerjanju 
in delitvi teh solidarnostnih 
sredstev odločata zbor zdru- 
ženega dela in zbor krajevnih 
skupnosti občinske skupščine 
na predlog komisije podpis- 
nikov dogovora. 

Za solidarnostno prelivanje 
sredstev se lahko združujejo 
sredstva temeljnih organiza- 
cij združenega dela, medtem 
ko bi samoupravne interesne 
skupnosti in občinski prora- 
čun že ob razporeditvi sred- 
stev za potrebe krajevnih 
skupnosti morale zagotoviti 
tudi načelo solidarnosti. 

Kriteriji za dodelitev soli- 
darnostnih sredstev bi morali 
upoštevati, poleg ostalih me- 
ril tudi število zaposlenih v 
družbenem sektorju in v 
kmetijstvu, število nezaposle- 
nih, gospodarsko moč krajev- 
ne skupnosti, socialno stanje 
občanov, razvitost komunal- 
nih objektov in naprav, last- 
no angažiranost krajevnih 
skupnosti in sposobnost ust- 
varjanja sredstev iz lastne 
dejavnosti krajevnih skupno- 
sti. 

Družbeni dogovor o splošni 
porabi v letu 1975 določa, da 
se v občinskih proračunih za 
to leto zagotavljajo sredstva 
med drugim tudi za krajevne 
skupnosti. Iz teh proračun- 
skih sredstev se po nekem 
nezapisanem dogovoru finan- 
cirajo predvsem naloge v zve- 
zi s konstituiranjem krajev- 
nih skupnosti, delovanjem 
delegacij, sklicevanje in de- 
lo zborov delovnih ljudi 
in občanov, priprava progra- 
mov in planov razvoja kra- 
jevne skupnosti in drugih 
elaboratov, najemnina za pro- 
store, osebni dohodki zapo 
slenih v krajevni skupnosti, 
del stroškov za delovanje od- 
bora za ljudsko obrambo in 
izvajanje priprav za ljudski 
odpor in delno tudi stroški 
obveščanja občanov o stva- 
reh, ki se tičejo funkcionira- 
nja samoupravnih organov 
krajevne skupnosti. Iz teh 
sredstev se financirajo tudi' 
nekatere ustavne naloge druž- 
benopolitičnih organizacij. 

Morda se bodo stroški za 
redno delo krajevnih skupno- 

sti kasneje, ko bo celovit si- 
stem zagotavljanja sredstev 
za zadovoljevanje skupnih 
potreb v krajevnih skupno- 
stih trdneje izoblikovan, krili 
iz drugih virov in ne več iz 
občinskega proračuna. Za se- 
daj pa je to nujno. 

Doslej so bile velike razli- 
ke v višini poprečnih izdat- 
kov na prebivalca, ki so jih 
v posameznih občinah iz svo- 
jih proračunov dodeljevali 
krajevnim skupnostim za nji- 
hovo funkcionalno dejavnost. 
Zato so ponekod mnenja, da 
bi morali z republiškim druž- 
benim dogovorom oblikovati 
merila za bolj poenoteno do- 
deljevanje sredstev iz prora- 
čunov krajevnim skupnostim 
za pokrivanje vseh stroškov 
za njihovo redno delo. 

Glede na to, da zlasti ob- 
činske skupščine prenašajo 
na krajevne skupnosti vedno 
več in vedno zahtevnejše na- 
loge, pri tem pa največkrat 
ne zagotavljajo ustreznih 
sredstev za izvedbo teh nalog, 
bi morali v prihodnje dosle- 
dno uveljaviti načelo, da je 
treba takoj ob prenosu ka- 
kršnihkoli obveznosti ali na- 
log krajevnim skupnostim 
obvezno določiti sredstva ali 
zanesljive vire sredstev, iz 
katerih se bodo krili stroški 
izvajanja sprejetih nalog. V 
nasprotnem primeru krajevne 
skupnosti ne morejo biti 
dolžne opravljati zaupanih 
nalog. 

Pomemben vir dohodkov 
krajevnih skupnosti so pred- 
stavljala že doslej sredstva, 
ki so jih občinske skupščine 
odstopile od davkov in taks, 
pobranih na območju posa- 
mezne krajevne skupnosti. 
Po podatkih ankete med 
predsedniki svetov krajevnih 
skupnosti je v letu 1974 le 
dobra četrtina krajevnih 
skupnosti dobivala sredstva 
iz naslova davkov in taks. 
Med njimi je več kot polovi- 
ca mestnih krajevnih skupno- 
sti. V večini teh primerov 
gre za sredstva od komunal- 
nih in turističnih taks ali pa 
od prispevka za uporabo 
mestnega zemljišča in od 
takse za registracijo motor- 
nih vozil. V načrtih za finan- 
ciranje krajevnih skupnosti 
pa zelo pogosto omenjajo tu- 
di druge davke in takse, zla- 
sti del davka od osebnega 
dohodka iz kmetijske dejav- 
nosti, iz samostojnega oprav- 
ljanja obrtne in drugih de- 
javnosti, del davka od skup- 
nega dohodka občanov, del 
davka od premoženja in od 
dohodkov od premoženja 
(najemnina od zgradb, doho- 
dek od stanarin podnajemni- 

kov-), del davka od prometa 
z nepremičninami in tako da- 
lje. Ta sredstva so bila dode- 
ljena krajevnim skupnostim 
namensko za realizacijo dolo- 
čenega dela njenega progra- 
ma. 

Iz ankete med predsedniki 
zborov krajevnih skupnosti 
je razvidno, da večina občin 
ne predvideva, da bi v letoš- 
njem letu odstopila krajev- 
nim skupnostim za uresniče- 
vanje njihovih nalog, davke, 
takse in druge davščine, ki 
bodo zbrane na območju kra- 
jevne skupnosti, čeprav tudi 
tak način financiranja pred- 
videvajo v svojih statutih ob- 
čine in krajevne skupnosti. 

Obstajajo predlogi, da bi 
morali v republiškem družbe- 
nem dogovoru ali celo z re- 
publiškim zakonom določiti 
načela, po katerih bi občine 
odstopale tudi del svojih 
sredstev, to je davkov, taks 
in drugih davščin krajevnim 
skupnostim z upoštevanjem 
načela solidarnosti, da bi ta- 
ko zagotovili enakopravne 
možnosti delovnih ljudi in 
občanov pri uresničevanju 
njihovih temeljnih pravic v 
krajevni skupnosti. 

Ta sredstva ne bi mogla bi- 
ti predmet določil družbenih 
dogovorov oziroma samo- 
upravnih sporazumov v obči- 
nah, pač pa bi morala biti 
vključena v splošno družbe- 
no bilanco sredstev v obči- 
nah. 

Iz vseh: številnih razprav o 
načinu zagotavljanja materi- 
alne osnove krajevnih skup- 
nosti ter ankete med pred- 
sedniki svetov krajevnih 
skupnosti in predsedniki zbo- 
rov krajevnih skupnosti ob- 
činskih skupščin ugotavljamo 
precejšnje razlike med stali- 
šči občin na eni in stališči 
krajevnih skupnosti na drugi 
strani. Medtem ko se občine 
nagibajo k temu, da bi bodo- 
či sistem zagotavljanja sred- 
stev za potrebe krajevnih 
skupnosti urejali z družbe- 
nim dogovorom v okviru re- 
publike, ki naj bi vseboval 
le osnovna načela združe- 
vanja sredstev, pa se v 
večini krajevnih skupno- 
sti izrekajo za to, da je 
sistem financiranja krajev- 
nih skupnosti treba urediti z 
republiškim zakonom. V taki 
miselnosti, ki je v krajevnih 
skupnostih pogosta, se prav 
gotovo skriva še delček 
preživele proračunske logike, 
ki ovira hitrejši razvoj samo- 
upravnega urejanja vseh 
vprašanj z družbenimi dogo- 
vori in samoupravnimi spo- 
razumi. 

Zanimivo je, da v treh če- 
trtinah občin želijo, da se si- 
stem zagotavljanja material- 
ne osnove krajevnih skupno- 
sti uredi enotno za celotno 
območje Slovenije z družbe- 
nim dogovorom ali z repub- 
liškim zakonom. 

VIH. Informiranje in drugi predpogoji za 
uspešno delovanje krajevnih skupnosti 

Informiranje 
Z novo ustavo so postav- 

ljeni temelji za organizacijo 
samoupravnega obveščanja 
za celotno družbeno skup 
nost. Ta načela in zakonitosti 
veljajo tudi za krajevno 
skupnost, ki je dolžna v svo- 
jem statutu ustrezno oprede- 
liti javnost dela in sistem ob- 
veščanja, ki je ena izmed po- 
membnih nalog za uspešno 
delovanje krajevnih skupno- 
sti. Pri ocenjevanju statutar- 
nih ureditev na tem področ- 
ju lahko ugotovimo, da niso 
prinesle dosti novega; večina 
statutov se namreč zadovo- 
ljuje z nekaterimi splošnimi 
normami o oblikah politične- 
ga dela in le nekatere govore 
o javnosti dela in obveznosti 
»ustreznega« informiranja. 
Zato zaenkrat še ne moremo 
govoriti o kakšnih izoblikova- 
nih sistemih informiranja v 
delegatskih odnosih v krajev- 
ni skupnosti. Ob tej oceni pa 
je treba upoštevati dejanske 

možnosti, ki jih ima na raz- 
polago krajevna skupnost pri 
uresničevanju svoje ustavne 
vloge; tako predstavlja še ve- 
dno največjo težavo njena 
šibka materialna baza, pro- 
blem pa je tudi slaba pove- 
zanost med različnimi sub- 
jekti v krajevni skupnosti, 
predvsem pa nerazvitost sa- 
moupravnih odnosov. Z vidi- 
ka medsebojnega obveščanja 
je pomembna tudi ugotovi- 
tev, da ima večina krajevnih 
skupnosti nepopolne strokov- 
ne službe oziroma le pol pro- 
fesionalne tajnike, ki pa se- 
veda ne zmorejo opraviti 
vseh nalog, ki jih nalaga delo 
v krajevnih skupnostih. Prav 
tako se kažejo problemi pri 
oblikah in sredstvih medse- 
bojnega obveščanja, ki so sla- 
bo razvita in v večini prime- 
rov neustrezna. 

Temeljni subjekt informa- 
cijskih procesov v delegat- 
skih odnosih so delovni ljud- 
je in občani. Tako morajo vse 
pomembne informacije najti 
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pot do članov krajevne skup- 
nosti, prav tako pa mora si- 
stem madsebojnega obvešča- 
nja resnično omogočati vklju- 
čevanje vseh delovnih ljudi 
in občanov v samoupravna in 
politična dogajanja v krajev- 
ni skupnosti. 

Pomembni subjekti v pro- 
cesu medsebojnega obvešča- 
nja v krajevni skupnosti pa 
so tudi samoupravni organi 
krajevne skupnosti, delegaci- 
ja za skupščino občine ozi- 
roma za skupščinski sistem, 
delegacija za samoupravne 
interesne skupnosti, družbe- 
nopolitične organizacije, dru- 
štva in temeljne organizacije 
združenega dela, ki imajo 
zvezo s krajevno skupnostjo. 

Razpoložljivi podatki o do- 
sedanjem funkcioniranju de- 
legatskega sistema kažejo, da 
povezava delegacij z delovni- 
mi ljudmi in občani v krajev- 
ni skupnosti ne poteka zado- 
voljivo. Obseg in količina in- 
formacij sta večkrat preob- 
sežna in brez ustrezne selek- 
cije, pa. tudi informacije niso 
v mnogih primerih prilagoje- 
ne potrebam družbenih od- 
nosov v krajevnih skupno- 
stih. 

Delegacije za skupščine 
družbenopolitičnih skupnosti 
in skupščine samoupravnih 
interesnih skupnosti pred- 
stavljajo navpično komunika- 
cijo med posamenimi ni- 
voji družbenega dogovarjanja, 
sporazumevanja in odločanja. 
V takšni vertikalni povezavi 
morajo potekati informacije 
o stališčih, mnenjih in inte- 
resih delovnih ljudi in obča- 
nov navzgor preko delegacij 
oziroma konferenc delegacij 
na mesto odločanja, kot tudi 
povratno navzdol, to je iz 
posameznih nivojev usklaje- 
vanja stališč in interesov do 
delovnih ljudi in občanov v 
krajevnih skupnostih. Pri 
pretoku informacij navzdol je 
opaziti, da informacije v 
glavnem dosežejo le delegaci- 
je, pretoka informacij od de- 
lovnih ljudi in občanov na- 
vzgor pa praktično ni. 

Institucionalizirana komu- 
nikacija med delegacijama in 
skupščinami družbenopolitič- 
nih skupnosti je omejena v 
večini primerov s prekratki- 
mi roki. Pri komuniciranju 
navzdol in navzgor med sa- 
moupravnimi organi, delega- 
cijami in delovnimi ljudmi 
in občani se vse premalo po- 
udarja vloga, ki jo imajo gle. 
de tega vprašanja hišni sveti 
ali vaški odbori, ki so lahko, 
kot kaže nekaj sicer redkih 
praktičnih primerov, pomem 

ben vmesni element vertikal- 
nega komuniciranja. 

Na vsaki izmed ravni uskla- 
jevanja pa so izredno po- 
membne vodoravne komuni- 
kacije, to je medsebojno ob- 
veščanje in usklajevanje sta- 
lišč in interesov med subjek- 
ti, ki se srečujejo na tej rav- 
ni. Posebno so zanimivi od- 
nosi med delegacijami in zbo- 
rom delegatov oziroma sve- 
tom krajevne skupnosti. De- 
legacije morajo redno obve- 
ščati osrednji samoupravni 
organ krajevne skupnosti kot 
tudi svet krajevne skupnosti 
o vprašanjih, ki jih obravna- 
vajo. Prav tako pa morajo 
samoupravni organi sporoča- 
ti delegacijam svoja stališča, 
mnenja, interese in pobude o 
vprašanjih, ki so pomembna 
za krajevno skupnost in širšo 
družbeno skupnost. Podatki 
kažejo, da ta povezava še ni 
razvita v dovolj veliki meri. 

Samo tesna povezava med 
samoupravnimi organi in de- 
legacijami ter njihova pove- 
zava z družbenopolitičnimi 
organizacijami, temeljnimi 
organizacijami združenega de- 
la in drugimi organizacijami 
in skupnostmi omogoča ure. 
sničitev ustavne vloge in po- 
ložaja krajevne skupnosti kot 
temeljne samoupravne skup- 
nosti. 

Najustreznejšo in najbolj 
učinkovito obliko informira- 
nja predstavlja; kljub velike- 
mu razvoju različnih infor- 
macijskih sredstev, neposred. 
na komunikacija. Na zborih 
delovnih ljudi in občanov, na 
sestankih samoupravnih orga- 
nov, delegacij in v oblikah 
dela družbenopolitičnih in 
drugih organizacij in skupno- 
sti se lahko odvija intenziven 
proces izmenjave mnenj, sta- 
lišč in informacij. Neposred- 
na komunikacija omogoča na 
ta način razpravo, neposred- 
no soočanje stališč in intere- 
sov, usklajevanje ter na tej 
podlagi sporazumevanje in 
dogovarjanje. Tam, kjer so 
delegatski odnosi dobro raz- 
viti, se le-ti uresničujejo 
predvsem v takšni neposred- 
ni obliki obveščanja. Pri tem 
pa je treba opozoriti na za- 
enkrat omejen učinek nepo- 
sredne komunikacije v prak- 
si, kajti s takšnim informi- 
ranjem se zaradi subjektiv- 
nih- in objektivnih ovir zaja- 
me le okrog 10 odstotkov de- 
lovnih ljudi in občanov. 
Hkrati s tem ugotavljamo, da 
povzroča preveliko število se- 
stankov in zborov ter pre- 
obremenjenost dnevnih re- 
-'riv. slaba priprava in vode 

-nje teh sestankov prav na- 
sprotni učinek kot si ga že- 
limo. 

Gradiva, ki jih prejemajo 
delegacije in jih v nekaterih 
primerih posredujejo tudi di. 
rektno delovnim ljudem in 
občanom v krajevni skupno- 
sti so v glavnem še vedno 
neustrezna — preobširna, ne- 
celovita, niso pravočasna, ne 
razumljiva, brez jedrnatih 
povzetkov itd. Učinkovito ob- 
likovana informacija pa mora 
biti primerjalna, vsebovati 
mora podatke o vzrokih in 
posledicah, o odgovornosti, o 
samoupravnem mehanizmu 
in končno tudi stališča, mne- 
nja in interese drugih krajev, 
nih skupnosti in drugih sub- 
jektov, predvsem pa mora bi- 
ti oblikovana tako, da jo bo- 
do lahko razumeli vsi delov, 
ni ljudje in občani v krajev- 
ni skupnosti. 

Ponekod še vedno uporab- 
ljajo oglasne deske kot pre- 
vladujoč način informiranja, 
kar pa gotovo ni primerna 
oblika. Oglasne deske so pri- 
merne le za določene speci- 
fične informacije in to le v 
tistih sredinah, kjer so delov, 
ni ljudje in občani navajeni 
takšnega načina informira- 
nja. 

Skladno z novimi zahteva- 
mi o informiranosti vseh de- 
lovnih ljudi in občanov, se 
v krajevnih skupnostih vedno 
bolj naslanjajo na sredstva 
javnega obveščanja, kot so 
občinska in pokrajinska gla- 
sila. Seveda pa je možen in 
potreben občasen krajevni 
bilten za vse družine v kra- 
jevni skupnosti, ki je lahko 
tudi priloga občinskemu ali 
pokrajinskemu glasilu in bi 
ga izdajali ob najpomembnej. 
ših dogodkih in aktualnih 
družbenih vprašanjih v kra- 
jevni skupnosti. Informacije, 
ki so posredovane delovnim 
ljudem in občanom preko te- 
ga in drugih sredstev javnega 
obveščanja, morajo biti skrb- 
no izbrane, kajti samo načrt- 
no, premišljeno in ne 
preveč ekstenzivno vključeva- 
nje vprašanj iz življenja kra. 
jevnih skupnosti v vsebino 
sredstev javnega obveščanja, 
bo dalo ustrezne rezultate. 

2e pred časom je bilo za- 
vzeto stališče, da naj se obli- 
kujejo v vseh sredinah infor- 
mativno-dokumentacijski cen- 
tri. Ob pregledu dejanskih 
možnosti v krajevnih skup- 
nostih pa moramo ugotoviti, 
da bodo le redke sposobne 
samostojno ustanoviti take 
centre, Zato bo potrebno 
iskati rešitev v medsebojnem 

povezovanju- krajevnih skup- 
nostih ter v povezovanju kra- 
jevnih skupnosti s temeljnimi 
organizacijami združenega 
dela, pa tudi v ustanovitvi in 
ustrezni organizaciji dela ob- 
činskih informaeijsko-doku- 
mentacijskih centrov. Dana 
je bila tudi pobuda za usta- 
novitev posebnega koordina- 
cijskega telesa, ki bi skrbelo 
za medsebojno informiranje 
delovnih ljudi in občanov v 
krajevni skupnosti, ki bi ga 
sestavljali predstavniki samo- 
upravnih organov, delegacij v 
krajevni skupnosti, družbeno- 
političnih organizacij, temelj- 
nih organizacij združenega 
dela in drugih subjektov. 
Takšno telo bi tudi predstav, 
ljalo redakcijo za informaci- 
je, ki so objavljene v sred- 
stvih javnega obveščanja ali 
v morebitnem krajevnem bil- 
tenu. 

Delovni ljudje in občani 
bodo resnično lahko odločali 
o vseh pomembnih družbenih 
vprašanjih takrat, ko bo or- 
ganiziran takšen sistem in- 
formiranja, ki bo omogočal 
vključevanje najširšega kroga 
delovnih ljudi in občanov v 
temeljnih samoupravnih orga. 
nizacijah in skupnostih, v 
vse faze sprejemanja družib©- 
no pomembnih odločitev in 
dogovorov. Danes se vključu- 
je najširša delegatska baza v 
glavnem le v končno fazo 
sprejemanja odločitev, med- 
tem ko se prepuščajo pobu- 
de, opredeljevanje različnih 
možnih variant odločitev, o- 
predeljevanje ciljev odločitev, 
določanje meril za izbiranje 
med različnimi možnostmi 
kot tudi spremljanje uresni- 
čevanja in ocenjevanje rezul- 
tatov odločitev v večini pri- 
merov le strokovnim in upra- 
vnim organom. Zato bi kaza- 
lo zagotoviti večfazno razpra- 
vo o posameznem problemu, 
v vsaki fazi tega procesa pa 
organizirati dvosmeren tok 
informacij, od predlagateljev 
do vseh temeljnih nosilcev 
družbenega dogovarjanja. 

V številnih primerih se v 
krajevnih skupnostih zadovo- 
ljujejo le s poročanjem o de- 
lu delegacij, samoupravnih 
organov in drugih organiza- 
cij, redko pa je zagotovljena 
krajanom predhodna infor- 
macija, ki edina lahko zago- 
tavlja odločilen vpliv delov- 
nih ljudi in občanov na od. 
ločitve in dogovore. Delegat- 
ski sistem predstavlja po svo- 
jem bistvu zahtevo po pred- 
hodnih informacijah in tako 
predstavljajo informacije o 
o-oreietih odločitvah o uspehu 
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oziroma neuspehu delegacij 
pri zagovarjanju stališč, izo- 
blikovanih v krajevni skup- 
nosti, le logičen zaključni del 
procesa medsebojnega obve- 
ščanja o določenem proble- 
mu v krajevni skupnosti. In 
končino bi morali zelo pozor- 
no odgovarjati na vsako po- 
budo, pripombo in mnenje 
delovnih ljudi in občanov v 
krajevni skupnosti, kajti če 
bodo le-ti ugotovili, da njiho- 
vo vključevanje v proces in- 
formiranja in s tem odloča- 
nja nima pričakovanih in že- 
lenih uspehov, se bo tudi 
njihov interes za informacije 
občutno zmanjšal. 

Kadri 
Pri uresničevanju nove 

vloge in položaja krajevne 
skupnosti postaja vse bolj 
pereče vprašanje ljudi, ki bi 
bili pripravljeni aktivno so- 
delovati na različnih področ- 
jih dela in življenja v kra- 
jevni skupnosti. Glede na 
razpoložljive podatke ugotav- 
ljamo, da profesionalno dela 
v krajevnih skupnostih le ma- 
lo ljudi, saj ob neurejenem 
sistemu financiranja ni mož- 
nosti, da bi se to delo pri- 
merno nagrajevalo. Pri tem 
ni bistvenih razlik med me- 
stnimi in vaškimi krajevnimi 
skupnostmi. Na prostovoljni, 
neplačani osnovi opravlja ad- 
ministrativnotehnična in stro- 
kovna dela po nekaj pred- 
vsem starejših občanov, zla- 
sti v krajevnih skupnostih 
vaškega značaja, medtem ko 
je v krajevnih skupnostih 
mestnega značaja kljub 
ugodnejšim kadrovskim po- 
gojem ta pojav redikejši. Sla- 
ba profesionalna zasedenost 
deloTOih skupnosti krajevnih 
skupnosti in premajhno so- 
delvanje občanov je tudi 
eden izmed vzrokov, ko ugo- 
tavljajo v krajevnih skupno- 
stih, da ne morejo opravlja- 
ti vseh nalog, ki jim jih na- 
laga ustava. Glede na tako 
stanje in na velik obseg 
nalog se vedno pogosteje po- 
javljajo v krajevnih skupno- 
stih težnje in zahteve po ši- 
rokem zaposlovanju profesio- 
nalnih kadrov, hkrati z za- 
htevami zu ureditev sistema 
financiranja. 

Rešitve kadrovskih proble- 
mov je treba v bodoče iska- 
ti v večji pritegnitvi mladi- 
ne in delavcev k delu v kra- 
jevni samoupravi ter jih ak- 
tivno vključevati v iskanje 
rešitev vseh tistih vprašanj, 
ki neposredno zadevajo nji- 
hov ekonomski, socialni in 
politični položaj v kraju pre- 
bivanja. še zlasti bi bilo po- 
trebno pritegniti tiste delov- 

ne ljudi in občane, ki lah- 
ko s svojo družbeno politič- 
no aktivnostjo in strokovno 
usposobljenostjo veliko pri- 
spevajo v delu krajevnih 
skupnosti, poleg tega pa tu- 
di strokovne delavce v kra- 
jevnih uradih in občinskih 
upravnih organih. Zelo spre- 
jemljiva pa je tudi praksa 
nekaterih občin, ki so v iz- 
vršnih svetih občinskih 
skupščin zadolžile posamez- 
ne člane za stalno spremlja- 
nje, pomoč in sodelovanje s 
krajevnimi skupnostmi, pri 
čemer pa je potrebno zagoto- 
viti, da ti člani pri tem tes- 
no sodelujejo z zbori krajev- 
nih skupnosti. 

Da bi dosegli zadovoljivo 
stanje na področju kadrov- 
ske politike, se bodo morale 
bolj aktivno in odgovorno 
vključiti predvsem krajevne 
organizacije socialistične zve- 
ze delovnega ljudstva in Zve- 
ze komunistov, v reševanje 
teh problemov, ker bo kra- 
jevna skupnost le tako ved- 
no dinamična in aktivna v 
celotnem družbenem dogaja- 
nju. 

Drugi pogoji 
Tudi ostali pogoji dela in 

življenja v krajevnih skup- 
nostih so zelo različni. Ta- 
ko v veliki večini krajevnih 
skupnosti niso zagotovljeni 
ustrezni prostori za delo sa- 
moupravnih organov, družbe- 
nopolitičnih organizacij, dru- 
štev in drugih družbenih de- 
javnikov. Krajevne skupnosti 
marsikje nimajo svojih pro- 
storov, kjer pa jih imajo, so 
ti prostori neracionalno loci- 

Pri uresničevanju nove kon- 
cepcije krajevne skupnosti v 
družbeni praksi gre za revo- 
lucionaren proces izjemnega 
pomena tako za delovne lju- 
di in občane v krajevni 
skupnosti, kot za razvoj na- 
še celotne družbe v smeri 
svobodne skupnosti proizva- 
jalcev. Družbenopolitične or- 
ganizacije na čelu z Zvezo 
komunistov so tudi v tem 
razdobju naše revolucije ini- 
ciator in nosilec vseh akcij, 
s katerimi se plebiscitarno 
podprte in sprejete rešitve 
ustave in drugih dokumentov 
uresničujejo v vseh sestavnih 
delih samoupravne sociali- 
stične družbene stvarnosti, 
predvsem pa v njenih temelj- 
nih celicah, v temeljnih or- 
ganizacijah združenega dela 
in krajevnih skupnostih. 

Družbenopolitične organiza- 

rani, majhni in pomanjkljivo 
opremljeni. Zavoljo tega bi 
morali že obstoječe prostor- 
ske kapacitete ustrezno adap- 
tirati, ob pripravi programov 
razvoja krajevnih skupnosti 
in družbenih planov občin pa 
proučiti potrebe in možnosti 
za gradnjo družbenih cen- 
trov. Aikcija izgradnje druž- 
benih centrov, za katero 
je prevzela pobudo Repub- 
liška konferenca Sociali- 
stične zveze delovnega ljud- 
stva Slovenije, je izred- 
nega pomena za samouprav- 
ni razvoj krajevnih skup- 
nosti, saj se je v praksi po- 
kazalo, da je samoupravno 
življenje mnogo bolj bogato 
in razgibano ravno v tistih 
krajevnih skupnostih, ki ima- 
jo urejene take centre, v ka- 
terih se lahko občani zbira- 
jo, skupno rešujejo vsako- 
dnevna vprašanja in se vklju- 
čujejo v samoupravno in 
družbenopolitično dogajanje 
v krajevni skupnosti in v 
širših družbenih okvirih. 

Poleg tega pa je treba v 
krajevni skupnosti v večji 
meri izkoristiti tudi vse osta- 
le prostorske možnosti (šo- 
le, zadružni domovi, prosto- 
ri temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela, drugih skupno- 
sti in društev, in podobno). 

Krajevne skupnosti pa 
omenjajo tudi druge težave, 
kot so povračila potnih stro- 
škov, nadomestila osebnih 
dohodkov, pomanjkanje sred- 
stev za pisarniške potrebšči- 
ne in tehnično opremo, teža- 
ve pri razmnoževanju mate- 
riala in druge, kar tudi za- 
vira njihovo normalno delo. 

cije so eden od poglavitnih 
nosilcev uresničevanja novih 
odnosov v krajevnih skupno- 
stih. Od njihove organizirano- 
sti in vsebine delovanja v 
krajevni skupnosti v največ- 
ji meri zavisi uresničitev no- 
ve koncepcije krajevne skup- 
nosti, kot jo postavljajo no- 
ve ustave ter konkretizirajo 
dokumenti družbenopolitič- 
nih organizacij — zlasti reso- 
lucije X. kongresa ZKJ in 
VII. kongresa ZKS, sklepi 
8. kongresa Zveze sindikatov 
Slovenije, kongresni sklepi 
Zveze socialistične mladine 
Slovenije ter dokumenti CK 
ZKS in RK SZDL Slovenije, 
ki izhajajo iz sprotnega spre- 
mljanja in ocenjevanja ures- 
ničevanja novih odnosov v 
krajevnih skupnostih. V vseh 
teh dokumentih so določene 
tako specifične naloge posa- 

meznih družbenopolitičnih or- 
ganizacij v krajevni skupno- 
sti kot tudi njihove skupne 
naloge in akcije, za katere 
se dogovarjajo in dosegajo 
politično in akcijsko enot- 
nost vseh socialističnih sil v 
Socialistični zvezi delovnega 
ljudstva kot njihovi enotni 
fronti ter demokratični zvezi 
vseh delovnih ljudi in obča- 
nov. 

Družbenopolitične organiza- 
cije so morale, da bi mogle 
uresničevati svoje odgovorne 
naloge pri preobrazbi družbe- 
nih odnosov v temeljnih druž- 
benih celicah, svojo organi- 
ziranost ter oblike in metode 
svojega političnega delovanja 
uskladiti z organiziranostjo 
delovnih ljudi v temeljnih sa- 
moupravnih skupnostih in or- 
ganizacijah. Na ta način naj 
bi bile dejavno in povezano 
prisotne na vseh točkah druž- 
benopolitičnega in samou- 
pravnega odločanja in orga- 
niziranja delovnih ljudi in 
občanov. Ta proces reorgani- 
zacije družbenopolitičnih or- 
ganizacij se tudi v krajevnih 
skupnostih uspešno zaokro- 
žuje, čeprav še obstajajo 
praznine, kjer posamezne 
družbenopolitične organizaci- 
je organizacijsko še niso na- 
vzoče, čeprav so pogoji za to 
podani. Med družbenopolitič- 
nimi organizacijami, ki v več 
primerih krajevno organizi- 
rano niso prisotne, se zlasti 
navajajo ZSM, ZZB NOV, po- 
nekod pa celo ZK, medtem 
ko ima Socialistična zveza 
delovnega ljudstva svoje kra- 
jevne organizacije v vseh 
krajevnih skupnostih. Iz po- 
datkov RK SZDL Slovenije 
izhaja, da so v krajevnih or- 
ganizacijah Socialistične zve- 
ze delovnega ljudstva in nji- 
hovih organih (krajevne kon- 
ference Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, predsed- 
stva, izvršni odibori, itd.) po 
svojih članih zastopane vse 
družbenopolitične organizaci- 
je, kljub temu, da nimajo 
svojih terenskih organizacij. 

To seveda ne pomeni, da 
smo s tem stanjem lahko za- 
dovoljni. Kjerkoli so podani 
pogoji, ali pa jih je mogoče 
ustvariti za ustanovitev os- 
novnih organizacijskih oblik 
posamezne družbenopolitične 
organizacije, bodo morale te 
družbenopolitične organizaci- 
je in njihova vodstva posta- 
ti pobudniki akcije za orga- 
niziranje svojega članstva v 
krajevni skupnosti. Kot pri- 
mer naj navedemo, da Zveza 
socialistične mladine Sloveni- 
je še nima svojih osnovnih 
organizacij v velikih mestnih 
krajevnih skupnostih, ki šte- 

IX. Mesto in vloga družbenopolitičnih 
organizacij v krajevnih skupnostih 
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jejo po več tisoč prebival- 
cev, čeprav nedvomno obsta- 
jajo pogoji za ustanovitev 
njenih osnovnih organizacij. 
Tu se bo morala angažirati 
skupaj z Zvezo socialistične 
mladine Slovenije predvsem 
Socialistična zveza delovnega 
ljudstva, ki je dolžna ustvar- 
jati možnosti za vsestransko 
udeležbo mladine in njenih 
organizacij v družbenem in 
političnem življenju tudi v 
krajevni skupnosti. 

Družbenopolitične organiza- 
cije, še posebej tiste, ki so 
z ustavo dobile nove naloge 
in odgovornosti v izgradnji 
in funkcioniranju sistema sa- 
muopravljanja v temeljnih sa- 
moupravnih skupnostih in or- 
ganizacijah in na vseh dru- 
gih družbenih nivojih, so se 
s svojim delovanjem tvorno 
vključile v proces samou- 
pravne preobrazbe posamez- 
ne krajevne skupnosti. Pri 
tem velja posebej poudariti 
vlogo in dosedanjo bitko ZK 
pri odpravljanju različnih od- 
porov zoper uresničitev no- 
vega položaja delovnih ljudi 
in občanov v krajevnih skup- 
nostih. 

Iz razpoložljivih podatkov 
izhaja, da so družbenopolitič- 
ne organizacije, posebno So- 
cialistična zveza delovnega 
ljudstva in Zveza komuni- 
stov v zadnjem obdobju 
opravile pomembno nalogo v 
zvezi s pripravami in izved- 
bo volitev organov krajevnih 
skupnosti in delegatov ter da 
sodelujejo tudi pri sprejema- 
nju in izvajanju pomembnej- 
ših aktov organov krajevnih 
skupnosti. Družbenopolitične 
organizacije so bile aktivne 
tudi pri vseh drugih pomemb- 
nejših družbenopolitičnih ak- 
cijah v krajevnih skupno- 
stih, kot so priprave za uved- 
bo samoprispevkov in podob- 
no. Le v manjšem številu kra- 
jevnih skupnosti se kritično 
ugotavlja, da delo družbeno- 
političnih organizacij, kot je 
npr. njihova pomoč pri delu 
organov in delegacij krajev- 
nih skupnosti, ni zadovoljivo. 

Veliko političnega dela v 
krajevnih skupnostih je bilo 
opravljenega tudi preko nji- 
hovih političnih aktivov. Ti 
aktivi so se povsod sestajali 
zaradi vprašanj kot so kan- 
didacijska opravila in postop- 
ki organiziranje in izvedba 
volitev delegacij za skupšči- 
ne družbenopolitičnih skup- 
nosti in skupščine samou- 
pravnih interesnih skupnosti 
ter druga pomembnejša ka- 
drovska vprašanja. V pretežni 
večini primerov so aktivi ob- 
ravnavali še druga pomemb- 
nejša vprašanja za delo in 

bivalne pogoje delovnih ljudi 
in občanov v krajevni skup- 
nosti, kot so družbeni stan- 
dard, komunala in stanovanj- 
ska problematika, vzgoja in 
izobraževanje, otroško var- 
stvo, priprava referendumov, 
program razvoja krajevne 
skupnosti, splošni ljudski od- 
por, delo organov krajevne 
skupnosti, statut krajevne 
skupnosti ter druga aktualna 
politična vprašanja v posa- 
mezni krajevni skupnosti. V 
tej zvezi velja opozoriti, da 
se bo za večino teh vprašanj 
v bodoče dosegla politična in 
akcijska enotnost v okviru 
krajevne organizacije Sociali- 
stične zveze delovnega ljud- 
stva, organizirane v skladu z 
ustavo in statutarnimi dolo- 
čili Socialistične" zveze delov- 
nega ljudstva Slovenije. 

Koncepcija krajevne skup- 
nosti v marsikaterem oko- 
lju delovnim ljudem in obča- 
nom še ni dovolj jasna, po- 
nekod pa je tudi neustrezno 
predstavljena. Naloga druž- 
benopolitičnih organizacij je, 
da si prizadevajo za krepitev 
zavesti in spoznanja sleher- 
nega delavca o tem, da po- 
meni razvijanje in usposobi- 
tev krajevne skupnosti za no- 
ve ustavne naloge hkrati za- 
gotovilo za popolno uresni- 
čevanje in zadovoljevanje ne- 
katerih njegovih pomembnih 
življenjskih potreb in intere- 
sov v kraju prebivanja, od 
katerih je odvisna njegova 
delovna sposobnost in pro- 
duktivnost, razvoj njegove 
osebnosti in zadovoljevanje 
potreb njegove družine. Pri 
tem naj bi se sprememba v 
zavesti in pojmovanju vloge 
krajevne skupnosti dosegla 
zlasti z razpravami ter v pro- 
cesu odločanja o razvojni 
usmeritvi organizacij zdru- 
ženega dela, politiki zadovo- 
ljevanja kulturnih, socialnih 
in drugih skupnih potreb, re- 
ševanju stanovanjske proble- 
matike ter o načrtovanju po- 
litike družbenega standarda 
nasploh, o politiki zaposlo- 
vanja, urejanja okolja in var- 
stva narave ter o drugih 
skupnih vprašanjih, katerih 
naravni okvir razreševanja 
predstavlja krajevna skup- 
nost. Uresničevalke takšne 
dosledne usmeritve morajo 
postati csucivne organizacije 
Zveze komunistov, skupaj s 
s/eti ivese komunistov kra- 
jevnih skupnosti, osnovne or- 
ganizacije sindikatov in Zve- 
ze socialistične mladine v te- 
meljnih in drugih organizaci- 
jah združenega dela ob tesni 
povezanosti in ob sodelovanju 
z organizacijami Socialistične 
7\'p7p delovnega ljudstva v 

krajevnih skupnostih. Druž- 
benopolitične organizacije naj 
bi tudi čimprej pripravile 
jasne in usklajene programe 
za pospešitev procesa razvi- 
janja krajevne skupnosti ter 
družbenoekonomskega raz- 
merja, česar v njihovih os- 
novnih organizacijah marsi- 
kje še ni. 

Za uresničevanje novih od- 
nosov in nalog v temeljnih 
družbenih celicah, predvsem 
v temeljnih organizacijah 
združenega dela in krajevnih 
skupnostih je potrebno teži- 
šče političnega dela z občin- 
ske in širših ravni prenesti 
v krajevne skupnosti in te- 
meljne organizacije združene- 
ga dela, kar bo v znatni me- 
ri že samo po sebi onemo- 
gočilo zaprto forumsko delo- 
vanje in zagotovilo aktivno 
sodelovanje delovnih ljudi in 
občanov v oblikovanju in 
uresničevanju politike. Seve- 
da to zahteva, da se družbe- 
nopolitične organizacije za te 
naloge čimprej usposobijo, da 
se okrepijo njihove osnovne 
organizacije v temeljnih or- 
ganizacijah združenega dela 
in krajevnih skupnostih ter 
da se na vseh ravneh zago- 
tovi strnitev fronte sociali- 
stičnih sil v sestavi in delo- 
vanju konferenc Socialistične 
zveze delovnega ljudstva in 
njihovih organov. 

Izjemnega pomena je, da 
se pri uresničevanju ustavne 
koncepcije krajevne skupno- 
sti prične čimprej in čimbolj 
popolno uresničevati delova- 
nje Socialistične zveze delov- 
nega ljudstva kot enotne 
fronte vseh organiziranih so- 
cialističnih sil, ki morajo kot 
fronta zagotoviti enotnost po- 
gledov in interesov ter enot- 
nost akcije organiziranih de- 
lovnih ljudi in občanov ter 
zagotoviti nekatere nujne 
družbenopolitične pogoje za 
samoupravno preobrazbo 
krajevnih skupnosti. V tem 
procesu je Socialistična zve- 
za delovnega ljudstva skup- 
na akcija ter trajna in skup- 
na odgovornost vseh v njej 
združenih sil. Čimbolj bodo 
družbenopolitične organizaci- 
je in organizirane druge so- 
cialistične sile prisotne v 
njej, tem močnejša in učin- 
kovitejša bo Socialistična zve- 
za delovnega ljudstva pri 
uresničevanju svojih nalog v 
krajevni skupnosti. Čeprav 
naloge drugih družbenopoli- 
tičnih organizacij niso nič 
manj pomembne, je potreb- 
no posebej poudariti tudi 
vlogo sindikatov kot sestav- 
nega dela fronte pri uresni- 

čevanju novih odnosov v kra- 
jevnih skupnosti. Sindikat bi 
moral iti v odločnejšo borbo 
proti tehnokratskemu zapira- 
nju temeljnih organizacij 
združenega dela v ozke last- 
ne interese, kar v veliki me- 
ri onemogoča samoupravno 
združevanje dela in sredstev 
za urejanje skupnih potreb 
delavcev in vseh delovnih 
ljudi, ki jih le-ti zadovolju- 
jejo v krajevne skupnosti. 
Delegati osnovnih organiacij 
sindikatov v temeljnih in dru- 
gih organizacijah se vključu- 
jejo v enotno fronto organi- 
zacij SZDL v krajevnih skup- 
nostih, kjer živijo zaposleni 
delavci, in tako povezani še 
posebej skrbe za razvoj druž- 
benopolitičnih odnosov v ok- 
viru le-teh. Sindikati so od- 
govorni za razvoj delegatskih 
odnosov prek organov samou- 
pravljanja krajevnih skupno- 
sti ter za učinkovito oprav- 
ljanje delegatskih opravil teh 
delegatov v temeljnih in dru- 
gih organizacijah združenega 
dela. Pri tem morajo skrbe- 
ti za pogoje dela tudi teh de- 
legatov in jim s političnimi 
stališči pomagati pri delova- 
nju. Osnovne organizacije 
sindikatov v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela so 
nosilci postopkov evidentira- 
nja in kandidiranja teh dele- 
gatov in pri tem skrbe za 
to, da bodo izvoljeni taki, ki 
dobro poznajo razmere tako 
v TOZD kot v KS in stal- 
no spremljajo njihovo delo- 
vanje. 

Ali se bodo krajevne skup- 
nosti oblikovale in delovale 
na temelju nove ustave, je v 
največji meri odvisno od 
družbenopolitičnih organiza- 
cij v krajevni skupnosti in 
v združenem delu. Ni je bolj 
pomembne naloge krajevne 
organizacije Socialistične zve- 
ze delovnega ljudstva, osnov- 
nih organizacij Zveze komu- 
nistov in svetov Zveze ko- 
munistov krajevnih skupno- 
sti, aktivov in osnovnih or- 
ganizacij Zveze socialistične 
mladine, krajevnih organiza- 
cij borcev in sindikalnih or- 
ganizacij, kolikor gre za nji. 
hovo delovanje na kraju pre- 
bivanja delovnih ljudi in ob- 
čanov, kot -je vsestranska 
afirmacija in razvoj samou- 
pravnih družbenih odnosov v 
krajevnih skunpostah ter 
uresničevanje njihovih ustav- 
nih funkcij in socialno-huma- 
ne vsebine. Dosežena stopnja 
samoupravne preobrazbe 
krajevnih skupnosti bi mora- 
<a bfti poglavitno izhodišče za 
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oceno delovanja tako posa- 
mezne družbenopolitične or- 
ganizacije kot vseh družbeno, 
političnih organizacij skupaj 
v krajevnih skupnostih. 

Naloge družbenopolitičnih 
organizacij pri uresničevanju 
nove koncepcije krajevnih 
stkuipnosti so postavljene v 
že sprejetih dokumentih. Vsa- 

ko njihovo ponovno oprede- 
ljevanje in naštevanje na 
tem mestu je zato odveč. 
Vendar pa iz podatkov, ki so 
nam na voljo, lahko zaklju- 
čimo, da te naloge niso kon- 
kretizirane v programih ak- 
tivnosti in dela posameznih 
družbenopolitičnih organiza- 
cij v krajevnih skupnostih. 

Zavoljo tega bi bilo v tem 
pogledu potrebno doseči in 
vztrajati na tem, da vse druž- 
benopolitične organizacije v 
krajevnih skupnostih povza- 
mejo iz naštetih dokumentov 
svoje naloge, jih konkretizi- 
rajo glede na različne tipe in 
različne situacije v krajevnih 
skupnostih, določijo priorite- 

to njihovega uresničevanja in 
ta svoj plan za uresničitev 
novih odnosov v krajevnih 
skupnostih uskladijo v kra- 
jevni organizaciji Socialistič- 
ne zveze delovnega ljudstva 
ter z vso resnostjo in revolu- 
cionarno odločnostjo pristo- 
pijo k njegovemu uresniče- 
vanju. 

Predlog stališč, priporočil in sklepov o nadaljnjem samoupravnem razvoju 

krajevnih skupnosti v SR Sloveniji (ESA 338) 

Skupščina SR Slovenije je, izhajajoč iz ustavnih temeljev 
In stališč 10. kongresa ZKJ in 7. kongresa ZKS, sklepov 8. 
kongresa Zveze sindikatov Slovenije, sklepov 9. kongresa Zve- 
ze socialistične mladine Slovenije, dokumentov 3. in 4. seje 
CK ZKS, 13. seje Republiške konference SZDL ter drugih 
aktualnih družbenopolitičnih dokumentov, proučila uresniče- 
vanje nove koncepcije krajevne skupnosti v sodelovanju s šte- 
vilnimi krajevnimi skupnostmi, temeljnimi organizacijami 
združenega dela in občinskimi skupščinami. 

Po vsestranski obravnavi poglavitnih ugotovitev o uresni- 
čevanju novih odnosov v krajevnih skupnostih, ki jih je pred- 
ložil v otoravnaivo zborom skupščine SR Slovenije Odbor za 
družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin, je Skup- 
ščina SR Slovenije na podlagi 306., 34B., 3&4. in 3558. člena usta- 
ve SR Slovenije in . . . člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije na zasedanjih Zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora dne sprejela naslednja 

STALIŠČA, PRIPOROČILA IN SKLEPE 
O NADALJNJEM SAMOUPRAVNEM RAZVOJU 
KRAJEVNIH SKUPNOSTI V SR SLOVENIJI 

I. 

Samoupravni položaj delovnih ljudi in občanov v krajevni 
skupnosti se je z novo ustavo bistveno okrepil, kar je pred- 
vsem posledica vzpostavitve neposrednega odnosa med nji- 
hovim delom in življenjem oziroma posledica oblikovanja 
krajevne skupnosti kot sestavnega dela družbenoekonomskih 
odnosov. 

Nova koncepcija krajevnih skupnosti ustreza življenju, 
potrebam in zahtevam delovnih ljudi in občanov v krajevni 
skupnosti ter pomeni kontinuiteto v njihovem razvoju, obe- 
nem pa je rezultat idejnopolitičnih in teoretičnih razčiščevanj, 
kakšno mesto pripada krajevni skupnosti v našem družbeno- 
ekonomskem in družbenopolitičnem sistemu. 

Zavest samoupravljalcev v združenem delu in v krajevnih 
skupnostih o tem, kaj nova koncepcija krajevne skupnosti 
pomeni za delovne ljudi in občane v njej in za družbo kot 
celoto ter zavest o nujnosti njihove ■ aktivne udeležbe v pro- 
cesu samoupravne preobrazbe krajevnih skupnosti se vse bolj 
krepi, čeprav pa ne povsod v enaki meri in dovolj hitro. 

Da bi krajevna skupnost z uresničitvijo novih odnosov 
dejansko postala skupaj s temeljnimi organizacijami združe- 
nega dela in drugimi samoupravnimi dejavniki tudi oblika 
samoupravne družbene integracije in samoupravna baza obla- 
sti delavskega razreda in vseh delovnih ljudi, je potrebno: 

— v temeljnih organizacijah združenega dela hitreje in 
bolj odločno uresničevati tak samoupravni družbenoekonom- 
ski položaj delavcev v združenem delu, v katerem bodo de- 
lavci dejansko in neposredno ter celovito odločali o svojem 
delu ter o pogojih in rezultatih svojega dela ter na tej podlagi 
tudi o celotni družbeni reprodukciji, s tem pa odločati tudi 
o zadovoljevanju vseh tistih svojih osebnih in skupnih potreb 
in interesov, ki jih uresničujejo v kraju prebivanja; 

— da se v vsaki krajevni skupnosti ustvari takšno stanje, 
v katerem bodo delovni ljudje in občani samoupravno odlo- 
čali o urejanju svojega življenja na podlagi demokratičnega 
izražanja svojih pristnih interesov in potreb ter predlogov in 
mnenj za njihovo uresničevanje in se pri tem povezovali z 

organizacijami združenega dela, samoupravnimi interesnimi 
skupnosti ter drugimi organizacijami in skupnostmi tako v 
občini kot izven nje, za zagotovitev materialnih in drugih 
pogojev za uresničevanje dogovorjenih skupnih ciljev; 

— pospešiti proces oblikovanja krajevnih skupnosti v na- 
ravne življenjske skupnosti, na osnovi vsestranske analize 
pogojev, skupnih potreb in interesov ter na tej podlagi dogo- 
vora prizadetih delovnih ljudi in občanov, v okviru krajevnih 
organizacij socialistične zveze delovnega ljudstva; 

— dogovoriti se o kriterijih za oblikovanje mestnih krajev- 
nih skupnosti, ki so marsikje prevelike in te kriterije upošte- 
vati tudi pri določanju urbanistične politike ter pri pripravi 
planov prostorskega razvoja. 

H. 

Za uspešno uresničevanje vseh nalog je potrebno, da se 
delovni ljudje in občani tudi znotraj krajevne skupnosti 
ustrezno samoupravno organizirajo, pri čemer je treba: 

— zastaviti organizacijo samoupravljanja tako, da bo de- 
jansko omogočala in zagotavljala delovnim ljudem in obča- 
nom na celotnem območju krajevne skupnosti in na vseh 
področjih njene dejavnosti, samoupravno odločanje o zadovo- 
ljevanju skupnih potreb in interesov, hkrati pa tudi kontrolo 
nad izvrševanjem sklepov in nad celotnim delom organov sa- 
moupravljanja v krajevni skupnosti ter omogočala, da bodo 
delovni ljudje in občani resnično sodelovali tudi pri oprav- 
ljanju družbenih zadev in pri odločanju o vprašanjih skup- 
nega interesa v občini in v širših družbenopolitičnih skupno- 
stih; 

— prilagoditi organizacijo samoupravljanja v krajevni 
skupnosti krajevnim razmeram, velikosti in stopnji razvitosti 
krajevne skupnosti, potrebam in interesom njenih prebival- 
cev in nalogam, ki so si jih zastavili, pri čemer pa ne sme 
priti do bistvenih razlik v organizaciji in organih krajevnih 
skupnosti, ki bi imele za posledico tudi različne pravice in 
dolžnosti teh organov; 

— v statutih krajevnih skupnosti jasno opredeliti, da de- 
lovni ljudje in občani svojo ustavno pravico do samouprav- 
ljanja v krajevni skupnosti predvsem uresničujejo na zborih 
delovnih ljudi in občanov in na raznih interesnih zborih, pa 
tudi preko ustrezno oblikovanih volilnih enot; 

— uveljaviti oblike osebnega izjavljanja delovnih ljudi in 
občanov v krajevnih skupnostih — predvsem zbora delovnih 
ljudi in občanov kot najpomembnejše in najširše oblike samo- 
upravljanja v krajevni skupnosti, pa tudi referenduma, javne 
razprave, ankete, zborov stanovalcev itd. ter zagotoviti, da se 
razvijejo v take oblike dela in odločanja, kjer se bodo na naj- 
bolj neposreden način izražali interesi in potrebe delovnih 
ljudi in občanov v posameizni krajevni skupnosti; 

— zagotoviti, da bodo imeli zbori delovnih ljudi in obča- 
nov v vseh krajevnih skupnostih enake pravice in dolžnosti 
pri odločanju o vseh bistvenih vprašanjih, ki zadevajo delovne 
ljudi in občane in ki pomenijo njihove neodtujljive družbe- 
noekonomske pravice; 

— v izvoljenih organih samoupravljanja v krajevni skup- 
nosti zagotoviti udeležbo delovnih ljudi in občanov iz vseh 
delov (sosesk, naselij) krajevne skupnosti ter dosledno dele- 
gatsko zastopanost delavcev iz temeljnih organizacij združe- 
nega dela in njihovih delov iz območja krajevne skupnosti 
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ter tistih temeljnih organizacij združenega dela, katerih de- 
lavci živijo v določeni krajevni skupnosti; 

— jasno opredeliti razmerja in odgovornost med posamez- 
nimi organi ter njihovo odgovornost do delovnih ljudi in ob- 
čanov v krajevni skupnosti; 

— odpraviti statutarne rešitve, da so v zboru delegatov 
v krajevni skupnosti celotna izvršilna telesa družbenopolitič- 
nih organizacij, celotna delegacija krajevne skupnosti za skup- 
ščine družbenopolitičnih skupnosti in celoten svet krajevne 
skupnosti, ker taka sestava zamegljuje medsebojne odnose 
med temi organi in zmanjšuje njihovo odgovornost; 

— skrbno pretehtati in v statutih krajevnih skupnosti 
jasno opredeliti oblikovanje, vlogo in medsebojne odnose tudi 
drugih teles v krajevni skupnosti, da bo celotna organizira- 
nost v krajevni skupnosti zagotavljala usklajeno in uspešno 
delovanje. 

III. 

Interesi delovnih ljudi in občanov, organiziranih v krajevni 
skupnosti, se preko delegatskega sistema uresničujejo v skup- 
ščinah družbenopolitičnih skupnosti in v skupščinah samo- 
upravnih interesnih skupnosti, s čimer je zagotovljeno, da 
vse samoupravne in oblastne odločitve temeljijo tudi na teh 
interesih. Od uresničevanja in krepitve delegatskih odnosov 
v veliki meri zavisi uresničevanje usta/vne zamisli krajevne 
skupnosti kot družbenopolitičnega, predvsem pa družbeno- 
ekonomskega odnosa in okvira. 

V tej zvezi se pojavljajo tudi nekatere slabosti in pomanj- 
kljivosti, za odpravo katerih bi bilo treba: 

— v statutih in drugih samoupravnih aktih krajevnih 
skupnosti vsebinsko bolj popolno opredeliti pravice in dolž- 
nosti delegatov, način dela in oblikovanja stališč za delega- 
cije krajevnih skupnosti ter pri tem čim bolj konkretno dolo- 
čiti, v katerih primerih delegacija oblikuje stališča na podlagi 
razprave in smernic zborov delovnih ljudi in občanov, samo- 
upravnih organov krajevne skupnosti, družbenopolitičnih or- 
ganizacij in drugih dejavnikov v krajevni skupnosti ter pri- 
mere, ko delegacija lahko oblikuje stališča sama; 

— s samoupravnimi sporazumi in poslovniki delegacij do- 
ločiti tudi način povezovanja z delegacijami samoupravnih 
interesnih skupnosti in drugih krajevnih skupnosti in posto- 
pek za usklajevanje stališč zaradi enotnega nastopanja v ob- 
činski skupščini in skupščinah samoupravnih interesnih skup- 
nosti, način povezovanja in zadeve, zaradi katerih naj se po- 
vezujejo delegacije krajevnih skupnosti z delegacijami in kon- 
ferencami delegacij temeljnih organizacij združenega dela, pri 
čemer morajo tovrstna določila priti tudi v samoupravne akte 
temeljnih organizacij združenega dela; 

— da samoupravni organi krajevne skupnosti, profesional- 
ni delavci, kjer jih imajo, krajevni uradi, občinska skupščina 
in njeni organi, organi samoupravnih interesnih skupnosti in 
drugi organi v občini nudijo večjo in bolj kvalitetno strokovno 
in administrativno tehnično pomoč delegacijam krajevnih 
skupnosti 

— zagotoviti v primerih, ko je to potrebno, delegatom za 
opravljanje delegatske dolžnosti nadomestila osebnega dohod- 
ka in nadomestila za potne stroške. 

IV. 
Nov položaj delovnih ljudi in občanov v krajevni skup- 

nosti je mogoče uresničiti le v primeru, da se krajevna skup- 
nost najtesneje povezuje s temeljnimi in drugimi organiza- 
cijami združenega dela, s samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi in z vsemi drugimi organizacijami in skupnostmi, ta- 
ko v svojem okviru kot v občini, regtiji, republiki in širše. 
Brez njene odprtosti in vsestranskega povezovanja si krajev- 
nih skupnosti v novi vlogi ni mogoče zamisliti. Da bi uresni- 
čili ta cilj, moramo zlasti vzpodbujati ter zagotoviti: 

— krepitev zavesti delavcev v združenem delu in delovnih 
ljudi in občanov v krajevnih skupnostih, da je primerna pot 
za urejanje njihovih skupnih zadev in medsebojnih odnosov 
v njihovi samoupravni pristojnosti in zato njihova pravica 
in dolžnost, da na samoupraven način, na osnovi vzajemnosti 
in solidarnosti soočajo, usklajujejo in rešujejo svoje skupne 
interese in zadeve, česar pa ni mogoče storiti drugače kot 
z najtesnejšim, racionalnim in učinkovitim načinom sode- 
lovanja; 

— da se pospeši delovanje samoupravnih interesnih skup 
nosti ter zagotovi njihovo vključevanje v izvajanje skupnih 
nalog v krajevnih skupnostih, na osnovi med seboj usklaje- 
ni. realnih programov dela in razvoja na posameznih druž- 
benih področjih; 

— da se krajevne skupnosti ne bodo zapirale v terito- 
rialne okvire, temveč bodo ugotovljeni skupni interesi podlaga 
za različne oblike povezovanja krajevnih skupnosti, ne glede 
na občinske in republiške meje; 

— da se bodo skupnosti krajevnih skupnosti, tako na po- 
deželju kot v mestih, ustanavljale na podlagi trajnejših skup- 
nostih interesov večih krajevnih skupnosti, ne pa zaradi raz- 
reševanja vprašanj, ki sodijo v pristojnost zbora krajevnih 
skupnosti občinske skupščine; 

— da bo zbor krajevnih skupnosti v občinski skupščini 
zaživel kot mesto, v katerem se soočajo in usklajujejo raz- 
lični interesi krajevnih skupnosti v občini z interesi združe- 
nega dela in širšimi družbenimi interesi ter da bo ta zbor 
tudi eden od nosilcev uresničevanja novih odnosov v krajev- 
nih skupnostih; 

— takšno vlogo in dejavnost občinskih skupščin, izvršnih 
svetov in uprave, ki bosta ob ustrezni materialni, organiza- 
cijski in strokovni pomoči krajevnim skupnostim prispevali 
k uspešnemu uresničevanju tistih nalog, ki jih posamezne 
krajevne skupnosti zaradi pomanjkanja teh pogojev, ne bi 
mogle opraviti. V izvršnih svetih občinskih skupščin zadolžiti 
posamezne člane za stalno spremljanje, pomoč in sodelovanje 
s krajevnimi skupnostmi; 

— da se v statutih občin in statutih krajevnih skupnosti 
ter drugih splošnih aktih bolj jasno, konkretno in celovito 
opredelijo skupne naloge, razmerja in odnosi med občinsko 
skupščino, njenimi organi in krajevnimi skupnostmi, pri če- 
mer je treba upoštevati nove razsežnosti, naloge in ustavno 
opredeljeno vlogo in položaj krajevnih skupnosti; 

— široko interesno združevanje delovnih ljudi v različne 
družbene organizacije, društva, klube in druga interesna 
združenja, povezovanje teh interesnih združenj med seboj in 
z organi krajevne skupnosti ter s podobnimi dejavniki v šir- 
ših družbenih skupnostih. 

V. 

Programiranje dela in razvoja krajevne skupnosti je sku- 
paj z zagotavljanjem materialne osnove in uresničevanje skup- 
nih potreb in interesov delovnih ljudi in občanov v krajevni 
skupnosti ključno vprašanje uresničitve krajevne skupnosti 
kot družbenoekonomskega odnosa. Kljub pozitivnim rezulta- 
tom pri iskanju načinov združevanja dela in sredstev za ures- 
ničevanje skupnih interesov in potreb delovnih ljudi v krajev- 
nih skupnostih, katerih namen in cilj je iztrgati financiranje 
krajevnih skupnosti iz proračunskih okvirov in pro- 
računske logike ter približati oblikovanje programov razvoja 
krajevnih skupnosti in s tem tudi odgovornost za uresničeva- 
nje teh programov delavcem v združenem delu, njihovim in- 
teresom in potrebam, je potrebno za čim hitrejše oblikovanje 
in uresničevanje samoupravnega sistema programiranja in 
zagotavljanja materialne osnove krajevnih skupnosti še zlasti: 

— zagotoviti, da bodo skupne potrebe in interesi delav- 
cev v združenem delu in vseh delovnih ljudi in občanov v 
krajevni skupnosti vedno in povsod osnovno izhodišče pri 
programiranju dela in razvoja krajevne skupnosti; 

— zagotoviti preko delegacij krajevnih skupnosti za skup- 
ščine družbenopolitičnih skupnosti, samoupravnih interesnih 
skupnosti in preko delegatsko sestavljenih organov krajevnih 
skupnosti povezovanje in usklajevanje realno zastavljenih 
programov krajevnih skupnosti, temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in samoupravnih interesnih skupnosti ter doseči, 
da postanejo tako usklajeni programi osnova za dogovarja- 
nje in sporazumevanje o združevanju dela in sredstev in iz- 
hodišče za pripravo družbenih planov občine in širših druž- 
benopolitičnih skupnosti; 

— zagotoviti, da bodo predlogi programov krajevnih skup- 
nosti in samoupravnih interesnih skupnosti pravočasno in na- 
enkrat predloženi v obravnavo zborom delavcev v temeljnih 
organizacijah združenega dela, pri čemer morajo samoupravni 
organi s pomočjo strokovnih služb zagotoviti, da bodo ti 
dokumenti ustrezno obdelani in pripravljeni za razpravo na 
zborih delavcev; 
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— ustanoviti v vseh krajevnih skupnostih komisije za pla- 
niranje, ki bodo sodelovale pri svojem delu z ostalimi dejav- 
niki; 

— sistemsko zagotoviti materialno osnovo za delo krajev- 
nih skupnosti v okviru celotnega dohodka temeljnih organi- 
zacij združenega dela in take njegove delitve, v kateri bodo 
delavci enakovredno obravnavali vse svoje skupne potrebe in 
interese, tiste, ki jih zadovoljujejo v temeljnih organizacijah 
združenega dela in tiste, ki jih zadovoljujejo v krajevnih skup- 
nostih in v samoupravnih interesnih skupnostih, pri tem pa 
upoštevati tudi potrebe za solidarnostno prelivanje sredstev; 

— na podlagi ustavnih izhodišč, dokler ne bo oblikovan 
enoten in trajen sistem financiranja krajevnih skupnosti, 
povezati posamezne že izoblikovane elemente novega sistema 
financiranja krajevnih skupnosti z nekaterimi dosedanjimi 
viri dohodkov v krajevnih skupnostih, v prehoden način zdru- 
ževanja sredstev za potrebe krajevnih skupnosti; 

— zagotoviti, da bo financiranje določenega dela progra- 
mov krajevnih skupnosti v okviru dogovorjene družbenoeko- 
nomske politike vključeno v družbene dogovore o financira- 
nju osebne, skupne in splošne porabe; 

— v občinah in regijah pospešeno nadaljevati akcije za 
pripravo in sprejemanje družbenih dogovorov in samouprav- 
nih sporazumov med občinami oziroma krajevnimi skupnost- 
mi in temeljnimi organizacijami združenega dela ter v teh 
dogovorih in sporazumih oblikovati načela solidarnosti in kri- 
terije za usmerjanje in delitev teh sredstev; 

— ob sklepanju samoupravnih sporazumov v temeljnih 
organizacijah združenega dela tudi določiti, iz katerih virov 
bodo zagotovljena sredstva za financiranje krajevnih skupno- 
sti (iz bruto osebnih dohodkov delavcev, iz ostanka dohodka, 
iz sklada skupne porabe); 

— z družbenim dogovorom med občinami v okviru repub- 
like oblikovati merila za poenoteno odmerjanje sredstev iz 
občinskih proračunov krajevnim skupnostim; 

— v večji meri uresničiti v občinah odstopanje posamez- 
nih virov občinskih proračunskih dohodkov (davkov, taks in 
drugih davščin) za financiranje nekaterih nalog v krajevnih 
skupnostih ter zagotoviti, da bo tak način sestavni del siste- 
matičnega zagotavljanja materialne osnove v krajevni skup- 
nosti. 

VI. 

Temeljni subjekt in glavni vir informacij ter aktivni in 
ustvarjalni pobudnik vseh družbenih procesov v delegatskih 
odnosih so delovni ljudje in občani, zato morajo vse po- 
membne informacije najti pot tudi do krajanov, hkrati mora 
sistem medsebojnega obveščanja omogočati vključevanje vseh 
delovnih ljudi in občanov v samoupravna in politična doga- 
janja v krajevnih in v širših skupnostih. 

Da bi funkcija in vsebina sistema informiranja v delegat- 
skem sistemu v krajevnih skupnostih temeljila na načelih 
ustavne ureditve ter krepila samoupravni, družbenoekonomski 
in družbenopolitični položaj delavcev in vseh delovnih ljudi 
in občanov, je potrebno: 

— medsebojno obveščanje v delegatskem sistemu zgraditi 
tako, da imajo možnost obveščati in da so obveščeni vsi de- 
lovni ljudje in občani na svojih delovnih mestih in v kraju 
bivanja, kjer razpravljajo in odločajo o vseh bistvenih vpra- 
šanjih svojega družbenoekonomskega položaja in družbenega 
razvoja v krajevni skupnosti kot tudi v celotni družbi; 

— normativno urediti organizacijo obveščanja, načine, ob- 
lilke in siubjetfcte komuniciranja ter njihovo odgovornost v teh 
procesih, v posebnih določbah pa določiti tista vprašanja, o 
katerih mora biti obveščen vsak delovni človek in občan v 
krajevni skupnosti; 

— zagotoviti čim večji samoupravni vpliv na sredstva 
Javnega obveščanja in diruge institucije, pomembne za infor. 
miranje v delegatskem sistemu, njihovo organizacijsko pove- 
zanost in usklajenost v celovit sistem informiranja; 

— izoblikovati stalen sistem usposabljanja delovnih ljudi 
in občanov ter delegatov za delo in nastopanje v sistemu 
medsebojnega obveščanja v krajevnih skupnostih; 

— pospešiti organizacijo in usposobitev informacijsko-do- 
kumentacijskih centrov pri občinskih skupščinah ter jih po- 
vezati v enoten in usklajen sistem informiranja v republiki; 

— organizirati v krajevnih skupnostih informacijske sku- 
pine, sestavljene iz članov samoupravnih organov krajevnih 
skupnosti, delegacij krajevnih skupnosti, družbenopolitičnih 
organizacij, temeljnih organizacij združenega dela in drugih, 
ki bodo skrbele za medsebojno informiranje delovnih ljudi in 
občanov, urejale informacije, ki jih krajevna skupnost poši- 
lja sredstvom javnega obveščanja ter hkrati opravljale vlogo 
uredništva za morebitni občasni ali redni interni informativni 
bilten v krajevni skupnosti; 

— z delom uredništev in v vsebinskih zasnovah zagotoviti, 
da bodo občinska in pokrajinska glasila redno spremljala 
problematiko posameznih krajevnih skupnosti in procese sa- 
moupravnega dogovarjanja in skupnega odločanja v njih. 

vn. 

Pomanjkljiva profesionalna zasedenost delovnih skupnosti 
krajevnih skupnosti in še ne dovolj aktivno sodelovanje obča- 
nov je tudi eden izmed vzrokov, da krajevne skupnosti zaen- 
krat ne morejo opravljati vseh nalog, ki jim jih nalaga ustava 
in drugi dokumenti. Glede na to, je potrebno: 

— pritegniti k delu na posameznih področjih dela v kra- 
jevnih skupnostih čim več občanov, predvsem mladine in de- 
lavcev, ki lahko zaradi svoje izobrazbe, dela, sposobnosti in 
družbene aktivnosti kar največ prispevajo; 

— zaradi ugotovljenih potreb v posameznih, zlasti večjih 
krajevnih skupnostih, razmisliti o možnostih za redno zapo- 
slitev nekaterih kadrov kot tudi iskati možnosti za reševanje 
kadrovskih problemov v povezovanju in kombiniranju dela 
profesionalnih političnih delavcev v krajevni skupnosti z de- 
lom, potrebnim za krajevno skupnost; 

— hitreje nadaljevati že začeto akcijo za zagotovitev nuj- 
no potrebnih prostorov za samoupravno in družbenopolitično 
aktivnost ter za delovanje celotnega delegatskega sistema v 
krajevnih skupnostih. V programih razvoja krajevnih skupno- 
sti je treba predviđaj, kjer jih še ni, gradnjo družbenih cen- 
trov krajevnih skupnosti. Zato je treba čimprej strokovno 
proučiti to problematiko in pripraviti načrte, ki naj prispe- 
vajo k cenejši gradnji ali preureditvi takih centrov ter zago- 
tovijo njihovo vsestransko uporabnost v skladu z novimi na- 
logami krajevnih skupnosti. 

VEDI. 

Družbenopolitične organizacije na čelu z Zvezo komuni- 
stov so tudi v tem razdobju naše revolucije iniciator in nosi- 
lec vseh akcij, s katerimi se sprejete in plebiscitarno podprte 
rešitve ustave in drugih dokumentov uresničujejo v vseh se- 
stavnih delih samoupravne socialistične družbene stvarnosti, 
predvsem pa v njenih temeljnih celicah, v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela in krajevnih skupnostih. Od realiza- 
cije samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v krajevni 
skupnosti, enako kot od njihove realizacije v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela in v združenem delu nasploh, je v 
največji meri odvisno polno in dosledno uresničevanje ustave, 
pri čemer je primarna naloga predvsem družbenopolitičnih 
organizacij in drugih organiziranih socialističnih sil, ki se 
združujejo v frontni Socialistični zvezi delovnega ljudstva, da 
organizirano in usklajeno vodijo bitko za uresničevanje teh 
najširše sprejetih dogovorov tako v temeljnih organizacijah 
združenega dela kot v krajevnih skupnostih. 

Družbenopolitične organizacije so morale, da bi mogle 
uresničevati svoje odgovorne naloge pri preobrazbi družbe- 
nih odnosov v temeljnih družbenih celicah, svojo organizira- 
nost te;r oblike in metode svojega političnega delovanja uskla- 
diti z organiziranostjo delovnih ljudi v temeljnih samouprav- 
nih skupnostih in organizacijah. Proces reorganizacije druž- 
benopolitičnih organizacij se tudi v krajevnih skupnostih 
uspešno zaokrožuje, čeprav še obstajajo praznine, kjer posa- 
mezne družbenopolitične organizacije organizacijsko še niso 
navzoče. 

Zato bo potrebno, da družbenopolitične organizacije in 
njihova vodstva pospešijo akcijo za organiziranje svojega 
članstva v vseh tistih krajevnih skupnostih, kjer so za to 
pogoji, s čimer bo onemogočeno tudi pojavljanje in vplivanje 
tistih sil, ki so nasprotne nadaljnjemu razvoju samoupravlja- 
nja v krajevnih skupnostih. 
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je, določijo prioriteto še neuresničenih nalog in jih na tej 
osnovi pospešeno uresničujejo. 

IX. 

Zaradi nekaterih nejasnosti pri uresničevanju novih ustav- 
nih odnosov v krajevnih skupnostih, ki povzročajo tudi ne- 
enoten pristop v praksi pri reševanju vprašanj kot so obli- 
kovanje in organizacija samoupravljanja v krajevnih skupno- 
stih, izgradnja sistema zagotavljanja sredstev za delo krajev- 
nih skupnosti ipd., bi morali v okviru republike: 

— pri usklajevanju republiške zakonodaje z ustavo ter pri 
sprejemanju novih zakonov in drugih splošnih aktov, zlasti 
na področju združenega dela, družbene lastnine, družbenega 
planiranja, družbenega dogovarjanja in v srednjeročnih in 
dolgoročnih planih razvoja, zagotoviti, da bosta nova vloga 
in položaj krajevne skupnosti popolnoma vgrajena v celoten 
sistem na način, ki bo omogočal optimalen razvoj samouprav- 
nih družbenoekonomskih in političnih odnosov v njih; 

— z družbenim dogovorom, ki ga pripravi skupnost slo- 
venskih občin skupaj z drugimi dejavniki v republiki, določiti 
načela za financiranje skupnih potreb v krajevnih skupnostih 
ter načela, po katerih bi občine odstopale tudi del svojih 
sredstev, to je davkov, taks in drugih davščin krajevnim 
skupnostim z upoštevanjem načela solidarnosti, da bi tako 
zagotovili enakopravne možnosti delovnih ljudi in občanov 
pri uresničevanju njihovih temeljnih pravic v krajevni skup- 
nosti. 

Posebno je potrebno naglasiti vlogo in pomen krajevnih 
organizacij socialistične zveze delovnega ljudstva, ki morajo 
kot enotna fronta vseh organiziranih socialističnih sil zagoto- 
viti enotnost pogledov in interesov ter enotnost akcije orga- 
niziranih delovnih ljudi in občanov in zagotoviti nekatere 
nujne družbenopolitične pogoje za samoupravno preobrazbo 
krajevnih skupnosti. V tem procesu je socialistična zveza de- 
lovnega ljudstva skupna akcija ter trajna in skupna odgovor- 
nost vseh v njej združenih sil. čim bolj bodo družbenopoli- 
tične organizacije in druge socialistične sile prisotne v njej, 
tem močnejša in učinkovitejša bo krajevna organizacija soci- 
alistične zveze delovnega ljudstva pri uresničevanju svojih 
nalog. 

čeprav naloge drugih družbenopolitičnih organizacij niso 
nič manj pomembne, je potrebno poudariti vlogo sindikatov 
kot sestavnega dela fronte pri uresničevanju novih odnosov 
v krajevnih skupnostih. Osnovne sindikalne organizacije bodo 
morale iti v odločnejšo borbo proti tehnokratskemu zapira- 
nju organizacij združenega dela v ozke lastne interese, kar 
v veliki meri onemogoča samoupravno združevanje dela in 
sredstev za urejanje skupnih potreb delavcev in vseh delovnih 
ljudi, ki jih le-ti zadovoljujejo v krajevnih skupnostih. 

Naloge družbenopolitičnih organizacij pri uresničevanju 
ustave v krajevni skupnosti so jasno opredeljene v njihovih 
sprejetih dokumentih. Osnovne organizacije družbenopolitič- 
nih organizacij v krajevnih skupnostih naj naloge iz teh do- 
kumentov prevzamejo in jih konkretizirajo v svojih, v okviru 
Socialistične zveze delovnega ljudstva, usklajenih planih akci- 

Predlog zakona o varnosti cestnega 

prometa (ESA 265) 

i. 

Varnost cestnega prometa 
je področje, ki zahteva traj- 
no zakonsko ureditev. 

Doslej je bilo to področje 
podrobno urejeno z zvezni- 
mi predpisi, predvsem s te- 
meljnim zakonom o varno- 
sti cestnega prometa in s 
pravilnikom o pravilih cest- 
nega prometa, dcčim je re- 
publiški zakon o varnosti ce- 
stnega prometa dopolnjeval 
zvezne predpise in vseboval 
rešitve, specifične za našo 
republiko. 

II. 
Z ustavnimi rešitvami je 

razmejena pristojnost federa. 
cije in republik oziroma av- 
tonomnih pokrajin tudi na 
področju varnosti cestnega 
prometa. Zvezni zakonodaji 
je bilo prepuščeno, da dolo- 
či temelje, ostala ureditev 
pa je v pristojnosti republik 
oziroma avtonomnih pokra- 
jin. 

V skladu s to ustavno za- 
snovo je bil sprejet zakon 
o temeljih varnosti cestnega 
prometa (Uradni list' SFRJ, 
št. 17-74), v katerem so do- 
ločeni temeljni pogoji, kate. 
rim morajo ustrezati javne 
ceste, temeljna pravila cest- 
nega prometa, sistem pro- 
metnih znakov, temeljni po- 
goji za pridobitev pravice 
voziti motorna vozila in te- 
meljni pogoji, katerim mo- 
rajo ustrezati vozila v pro- 
metu. Republiški zakon o 

varnosti cestnega prometa 
pa mora zato urediti vpra. 
šanja s področja varnosti ce- 
stnega prometa, ki jih zvez- 
ni zakon ne ureja oziroma 
vsebuje le načelne rešitve. 
To so predvsem določitve 
pristojnosti organov za no- 
tranje zadeve, predpisi o 
športnih in drugih priredit- 
vah na javnih cestah in 
predpisi o voznikih in vo- 
zilih, ki po zveznem zakonu 
niso motorna vozila (kmetij- 
ski traktorji, delovni stroji, 
motokultivatorji, kolesa z 
motorji, kolesa). 

V predloženem predlogu so 
te rešitve. 

Sistematika predloga zako- 
na je povzeta po zakonu o 
temeljih varnosti cestnega 
prometa. 

III. 
1. V uvodnih določbah 

predloga so določene pri- 
stojnosti in naloge organov 
za notranje zadeve, tako v 
operativnem kot v upravno 
strokovnem pogledu, ker 
zvezni zakon ustreznih do- 
ločb nima, oziroma so sko- 
pe. Te določbe ustrezajo tu- 
di sedanji praksi. 

2. Poglavje o cestah je 
vključeno zaradi sistematike 
in povezave materije, bi pa 
smiselno spadalo v zakon o 
cestah. 

3. V poglavju o prometnih 
pravilih — to področje ure- 
ja zvezni zakon dokaj po- 
drobno — so določbe, ki sta 
jih vsebovala piejšnji temelj. 

ni zakon o varnosti cestnega 
prometa in pravilnik o pra. 
vilih cestnega prometa in ki 
jih zvezni zakor. ni povzel, 
poleg nekaterih določb iz ve- 
ljavnega republiškega zakona, 
ki jih je treba predpisati in 
sankcionirati, ker to terja 
problematika varnosti cestne- 
ga prometa. Ustrezne določ- 
be so prilagojene današnje- 
mu stanju prometa. 

V tem poglavju je bilo 
treba urediti vprašanja izjem- 
nega parkiranja, vleke ok. 
varjenih vozil in prevoza 
oseb, ker so ta vprašanja v 
zveznem zakonu samo načel, 
no urejena. 

4. Poglavje o dolžnostih ob 
prometnih nezgodah in po 
njih vsebuje poleg dolžnosti, 
povzetih iz zveznega zakona 
zaradi sankcij, ki jih zvezni 
zakon ne predvideva, tudi 
druge dolžnosti, ki so logič- 
ne in potrebne. Gre za ure- 
ditev prevoza poškodovanih 
oseb, dolžnosti zdravstvenih 
organizacij, ki nudijo pomoč 
poškodovanim v prometni 
nezgodi, da morajo primere 
javljati organom javne var- 
nosti in dolžnosti organizacij 
združenega dela, ki prodaja- 
jo oziroma popravljajo mo- 
torna vozila in njihove dele, 
prodajajo nadomestne deleža 
motorna vozila oziroma ki 
popravljajo motorna vozila, 
pri odkrivanju pobeglih voz. 
nikov hujših prometnih ne- 
zgod. 

Nova je določba, da nepo- 
sredni udeleženec v promet- 
ni nezgodi po nezgodi ne 
sme uživati alkoholnih pijač, 
dokler niso opravljena urad- 

na dejanja, da bi se prepre- 
čili izgovori voznikov, da ob 
nezgodi niso bili pod vpli- 
vom alkohola. 

5. Določbe za zagotovitev 
varnosti pri prirejanju šport, 
nih ali drugih prireditev na 
cesti so smiselno povzete iz 
prejšnjega temeljnega zako. 
na, so pa nujne, ker zlasti 
športne hitrostne prireditve 
na cesti terjajo posebne uk- 
repe za varnost ljudi in pre- 
moženja, za kar predvsem 
odgovarja prireditelj. 

6. V poglavju o voznikih 
je bilo treba rešiti vsa vpra- 
šanja, ki zadevajo voznike 
kmetijskih traktorjev, delov- 
nih strojev, motokultivator- 
jev in koles z motorjem, ker 
zvezni zakon obravnava le 
voznike motornih vozil. Tre- 
ba je bilo torej določiti sta. 
rostne in druge pogoje za 
vožnjo teh vozil in predvide- 
ti ustrezni vozniški izpit ozi- 
roma preizkus znanja za te 
voznike. 

Rešiti je bilo treba tudi 
vprašanje zdravstvenih pre- 
gledov in usposabljanja kan- 
didatov za voznike motornih 
vozil in kmetijskih traktor- 
jev, ker vsebuje zvezni za. 
kon le načelne rešitve in tu- 
di te samo za voznike mo- 
tornih vozil. 

Za zdravstvene preglede 
kandidatov za voznike mo- 
tornih vozil je predvidena 
novost in sicer, da opravlja- 
jo te preglede in izdajajo 
ustrezna zdravniška spričeva- 
la pooblaščene zdravstvene 
organizacije, na območju ka- 
terih imajo kandidati stalno 
ali začasno prebivališče. To 
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je predvideno predvsem iz 
razloga, ker te organizacije 
v večini primerov razpolaga- 
jo z osnovno zdravstveno 
dokumentacijo oziroma jim 
je ta dokumentacija lažje 
dosegljiva. 

Iz te zasnove je bilo mo. 
goče predvideti tudi enostav 
ne j še zdravstvene preglede 
kandidatov za voznike kme- 
tijskih traktorjev. Te bodo 
v smislu predloga opravljali 
zdravniki splošne medicine 
zdravstvenih organizacij, ki 
so kandidatom najbližje. 

Bistveno je spremenjen do- 
sedanji sistem vzgoje vozni- 
kov motornih vozil. Priprav- 
ljanje kandidatov v praktič. 
ni vožji po cesti bodo prev. 
zele avto šole, od voznikov 
inštruktorjev pa se med tem 
pripravljanjem zahteva po- 
polna treznost in je omejen 
tudi njihov delovni čas. 

7. Registracijo motornih vo- 
zil še naprej ureja zvezni 
predpis, v republiškem zako- 
nu pa je treba urediti regi- 
stracijo kmetijskih traktor- 
jev. 

Doslej je bila registracija 
kmetijskih traktorjev izena- 
čena z registracijo motornih 
vozil, v bodoče pa je pred. 
videno le evidentiranje ob 
nakupu, ki ga ne bo treba 
letno obnavljati. 

Olajšave so predvidene tu- 
di pri tehničnih pregledih 
kmetijskih traktorjev, ki se 
bodo odslej lahko opravljali 
v vsaki občini, s čimer bodo 
odpadle daljše vožnje teh 
vozil v javnem cestnem pro- 
metu. 

8. V poglavju o posebnih 
varnostnih ukrepih predvide- 
va predlog nekatere preven- 
tivne ukrepe organov javne 
varnosti, in sicer opozorila 
vzdrževalcem in upravljalcem 
cest glede pomanjkljivosti pri 
stanju cest in zavarovanju 
cest s prometnimi znaki, ka- 
kor tudi preventivne posege 
v samem prometu, skladno 
z nalogami in pooblastili, ki 
so vsebovana v uvodnih do. 
ločbah. 

9. Poglavje o svetih za pre. 
ventivo in vzgojo v cestnem 
prometu je smiselno povze- 
to iz sedanjega zakona o var- 
nosti cestnega prometa. 

10. Kazenske določbe so 
usklajene z ustreznimi določ- 
bami zakona o temeljih var- 
nosti cestnega prometa, ta- 

ko glede teže prekrškov kot 
glede zagroženih kazni. 

IV. 
Za izvajanje predvidenega 

zakona o varnosti cestnega 
prometa ne bodo potrebna 
večja proračunska sredstva 
kot doslej, pa tudi za or-. 
ganizacije in občane ne bo 
novih obremenitev. 

V. 
Med pripravljanjem osnut- 

ka in predloga zakona o 
varnosti cestnega prometa so 
pripravljalci prejeli številna 
mnenja, pripombe in predloge 
organov in organizacij, ki so 
se nanašala na bistvena vpra- 
šanja, še posebej na uredi- 
tev udeležbe kmetijskih stro- 
jev v prometu. 

Pri vseh določbah, ki za- 
devajo udeležbo kmetijskih 
traktorjev v cestnem prome- 
tu in voznike kmetijskih trak. 
torjev, je bila prisotna po- 
treba hitrejšega razvoja in 
modernizacije kmetijstva in, 
so zato v predlogu predvide- 
ne največje možne olajšave. 
Poenostavljena je registraci- 
ja, tehnični pregled, znižana 
je starostna meja za vozni- 
ke, pa tudi komisije za izpi- 
te za voznike kmetijskih trak. 
torjev bodo v občinah. 

Številne pripombe in pred- 
logi so bili upoštevani tudi 
sicer. Med pripravljanjem os- 
nutka in predloga je prišlo 
tudi do izmenjav mnenj s 
pripravljalci zakonov o var- 
nosti cestnega prometa dru- 
gih republik oziroma avto- 
nomnih pokrajin zaradi us- 
kladitve rešitev, ki morajo 
biti enake ali vsaj bistveno 
podobne. 

Pri pripravljanju predlo- 
ga je bila dana posebna po- 
zornost temu da bi ne pri- 
šlo do nepotrebnega ponav- 
ljanja določb zveznega za- 
kona in da bi zakon ne vse- 
boval določb, ki po svoji na- 
ravi spadajo v podzakonske 
predpise, vendar so vseeno 
vnešene določbe, ki so sicer 
tehničnega značaja vendar 
se z njimi nalagajo določene 
obveznosti organom, organi- 
zacijam združenega dela in 
občanom in morajo biti za- 
to urejene z zakonom 

Podzakonski predpisi so se 
pripravljali vzporedno s pred- 
logom zakona in bodo lahko 
uveljavljeni, ko bo zakon 
sprejet. 

nosti na tem področju, je 
potrebno z zakonom celovito 
urediti varstvo pred požarom 

Sedaj ureja to področje za- 
kona o varstvu pred požarom 
in o gasilstvu (Uradni list 
SRS, št. 46-263-70), ki je 
leta 1970 postavil temelje no- 
vega sistema organizacije var- 
stva pred požarom, a je os- 
tal na pol poti, ker ni dal 
prave vloge požarnim skup- 
nostim. 

Po 20 točki 321. člena usta. 
ve SR Slovenije je Skupšči- 
na SR Slovenije pristojna za 
normativno urejanje varstva 
pred požarom. 

Nov zakon o varstvu pred 
požarom je potreben, da se 
z. njim uskladi ureditev tega 
področja z ustavo SR Slo- 
venije in da se da pravno 
podlago za obvezno ustano- 
vitev samoupravnih interes- 
nih skupnosti za varstvo pred 
požarom. 

S predlaganim zakonom se 
želi: 

— doseči večjo in boljšo 
skrb za varstvo pred poža- 
rom, saj bodo v samouprav- 
nih interesnih skupnostih za 
varstvo pred požarom nepo- 
sredno oblikovati politiko na 
tem področju in reševali 
vprašanja zaščite pred po. 
žarom vsi delovni ljudje in 
njihove organizacije; 

— spodbuditi organizacije 
in občane, da bodo na teme- 
lju družbene samozaščite po- 
svetili več pozornosti proble- 
mom varovanja oseb in pre- 
moženja pred požarom; 

— omogočiti usklajevanje 
financiranja in programiranja 
varstva pred požarom z eko- 
nomskim in družbenim raz. 
vojem; 

— opredelitev vlogo orga- 
nov družbenopolitičnih skup- 
nosti na področju varstva 
pred požarom in izboljšati 
delo požarne inšpekcije. 

V uvodnem poglavju do- 
loča osnutek pravico in dolž- 
nost delovnih ljudi, da na 
temelju družbene samozašči- 
te skrbijo za varstvo pred 
požarom. 

Tu je tudi določena obvez- 
nost ustanovitve samouprav- 
nih interesnih skupnosti za 
varstvo pred požarom. 

Osnutek zakona nima do- 
ločb o občinskih načrtih var 
stva pred požarom. Naselja, 
ki morajo imeti gasilsko eno- 
to, se po njem ne določajo 
več v teh načrtih, kot po se- 
danji ureditvi, ampak v prog- 
ramih samoupravnih interes- 
nih skupnosti varstva pred 
požarom. 

Nadzorstvo nad izvajanjem 
predpisov na področju var- 
stva pred požarom naj bi 
po osnutku opravljali orga- 
ni požarne inšpekcije: v re- 
publiki republiški : inšpek- 
torat za požarno varnost, v 
občinah pa samostojne po- 
žarne inšpekcije ali medob- 
činske požarne inšpekcije. 

V poglavju osnutka, ki 
govori o požarnih skupnostih, 
so predpisane le osnove nji- 
hove - organizacije dela ter 
razmerje do družbenopolitič- 
nih skupnosti, vsa ostala 
vprašanja pa bodo urejena 
s samoupravnimi sporazumi 
in s statuti skupnosti. 

Poglavje o gasilskih or- 
ganizacijah v osnutku ni več 
tako obširno, kot v seda- 
njem zakonu, saj se orga- 
nizacije prostovoljnega gasil- 
stva ureja v skladu z za- 
konom o društvih v statutih 
gasilskih organizacij. 

V prvi varianti 55. člena 
določa osnutek za gasilce te- 
ritorialnih poklicnih gasilskih 
enot prisotnost na delovnem 
mestu neprekinjeno v treh 
izmenah po 24 ur, ker to 
zahteva posebna narava nji- 
hovega dela. Drugačna ure- 
ditev (če se prva varianta 
čita), bi terjala precejšnja 
dodatna sredstva za delo teh 
enot. 

Varstvo pred požarom naj 
bi se po osnutku financi- 
ralo s prispevki, dogovorje- 
nimi s samoupravnim spora- 
zumevanjem . 

Za izivedbo predlaganega 
zakona niso neposredno pot- 
rebna nikakršna finančna 
sredstva oziroma, bolje reče- 
no, osnutek le spreminja na- 
čin financiranja varstva pred 
požarom. 

Do neposredne dodatne fi- 
nančne obremenitve subjek- 
tov financiranja varstva pred 
požarom pa bi prišlo, če ne 
bi bile sprejte določbe o 
delovnem času gasilcev te- 
ritorialnih poklicnih gasilskih 
enot. 

Republiški sekretariat za 
notranje zadeve, ki je pri- 
pravil osnutek zakona o var- 
stvu pred požarom, je pri 
njegovi izdelavi sodeloval z 
iniciativnim odborom za usta- 
novitev republiške požarne 
skupnosti in z Gasilsko zve- 
zo Slovenije. Organizirano je 
bilo tudi posvetovanje pred- 
stavnikov vseh zainteresiranih 
organov in organizacij, na 
katerem so ti dali pripombe 
in predloge k osnutku. Veči- 
na pripomb je bila upošte- 
vana. 

Osnutek zakona o varstvu pred 

požarom (ESA 322) 

Da se doseže enoten sistem Sloveniji in da se opredeli 
varstva pred požarom v SR vloga družbenopolitičnih skup. 
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Skupščine SFRJ 

VSEBINA 
stran 

RAZVOJNA POLITIKA 

— Skupna politika dolgoročnega razvoja 
— bistvena predpostavka razvoja 
celotne socialistične skupnosti 21_ 

— Družbene dejavnosti obravnavati 
kot del združenega dela 23 

NOVI PREDPISI 

— Zagotoviti, da se bo obveznosti 
dolžnikov v celoti izvrševalo 25 

— Obvezno vodenje knjigovodstva za vse 
uporabnike družbenih sredstev  27 

— Garancije za financiranje 
jugoslovanskega naftovoda 28 

— Na realnem dohodku zasnovan obračun 28 

— Financiranje federacije — skupna 
odgovornost republik in pokrajin 30 

ANALIZE IN OCENE 

— Poraba raste hitreje od družbenega 
proizvoda  31 

RAZVOJNA POLITIKA ■ 

SKUPNA POLITIKA DOLGOROČNEGA RAZVOJA- 

BISTVENA PREDPOSTAVKA RAZVOJA CELOTNE 

SOCIALISTIČNE SKUPNOSTI 

• Skupščine vseh republik in pokrajin so dale k Osnutku soglasje ter več načelnih in 
konkretnih pripomb, sugestij in predlogov 
• Le kot celota je Jugoslavija zmožna reševati fundamentalna vprašanja bodočega 
razvoja 
• Skupno določena splošna usmeritev razvoja gospodarstva in družbe je posebno 
pomembna za načrtovanje skladnejšega razvoja v naslednjih petletnih razdobjih 

Tri delovna telesa Zbora sanja razvoja manj razvitih med 1. in 9. julijem opravila skupščine socialističnih re- 
republik in pokrajin — Od- republik in avtonomnih po- zelo intenzivno delo na uskla- republik in socialističnih avto- 
bor za družbeni plan in raz- krajin ter Odbor za ekonom- jevanju stališč o predlogih nomnih pokrajin k osnutku 
vojno politiko, Odbor za vpra- ske odnose s tujino — so in pripombah, ki so jih dale temeljev skupne politike dol- 

21 



goročnega razvoja Jugoslavi- 
je do 1. 1985 (AS 163). 

Pri delu odborov so sode- 
lovali tudi predstavniki Zvez- 
nega izvršnega sveta kot 
predlagatelja tega akta, tako 
da so vse pripombe in pred- 
logi, ki so sprejeti, sprejeti 
kot sestavni elementi za iz- 
delavo Predloga temeljev 
skupne politike dolgoročnega 
razvoja Jugoslavije do 1. 1985, 
ki je na dnevnem redu seje 
Zbora republik in pokrajin 
18. julija. 

STALIŠČA 
REPUBLIK IN POKRAJIN 

V času med 27. majem in 

19. junijem so skupščine vseh 
republik in pokrajin obrav- 
navale osnutek temeljev 
skupne politike dolgoročnega 
razvoja Jugoslavije do 1. 1985 
in poslale skupščini SFBJ 
svoja stališča. Poročila o teh 
stališčih so bila pravočasno 
dostavljena vsem delegatom 
Zbora republik in pokrajin, 
da ~ bi lahko ob končnem 
usklajevanju stališč v delov- 
nih telesih lahko razpravljali 
kvalificirano in v duhu dogo- 
varjanja. Po ustavi SFRJ 
zbor republik in pokrajin 
sprejema družbeni načrt Ju- 
goslavije na podlagi soglas- 
ja skupščin republik in skup- 
ščin avtonomnih pokrajin. 

Skupščine vseh republik in 
pokrajin so dale soglasje k 
osnutelk temeljev skupne po- 
litike dolgoročnega razvoja 
Jugoslavije do 1. 1985, s či- 
mer je izpolnjen ustavni po- 
goj za nadaljnje delo pri 
sprejemanju in določanju 
predloga tega dokumenta. 

Pri tem, ko so dale soglas- 
je, so skupščine vseh repub- 
lik in pokrajin zavzele tudi 
ustrezna načelna stališča o 
tem dokumentu, kakor tudi 
vrsto konkretnih pripomb, su- 
gestij in predlogov v zvezi 
s posameznimi poglavji os- 
nutka temeljev. Delegacije 
republik in pokrajin v Zbo 
ru republik in pokrajin so na 

ta način pooblaščene, da na- 
daljujejo z delom pri uskla- 
jevanju stališč o vseh pri- 
pombah in predlogih, ki so 
dostavljeni. 

ZNAČAJ DOKUMENTA 

Ko je obravnaval celoten 
osnutek temeljev (razen ti- 
stih delov, ki se nanašajo na 
ekonomske odnose s tujino 
in na regionalni razvoj), je 
Odbor za družbeni plan in 
razvojno politiko posvetil naj- 
več razprave pripombam in 
predlogom v zvezi s samim 
značajem in bistvom doku- 
menta. Odbor je namreč so- 
dil, da uvodni del osnutka 

ne izraža v zadostni meri 
vseh tistih elementov, ki so 
nujni, da bi se razumelo zna- 
čaj tega dokumenta. V teku 
dela je odbor na podlagi 
vseh pripomb in stališč ob- 
likoval in določil novo bese- 
dilo uvodnega dela osnutka, 
v katerem je med drugim 
rečeno: 

Skupščina SFRJ in skup- 
ščine socialističnih republik 
in socialističnih avtonomnih 
pokrajin pri tem, ko določa- 
jo temelje skupne politike 
razvoja Jugoslavije do 1. 1985, 
izhajajo iz dejstva, da je 
skupna politika dolgoročnega 
razvoja kot izraz skupnih in- 
teresov materialnega in kul- 
turnega napredka vseh delov- 
nih ljudi ter narodov in na- 
rodnosti Jugoslavije bistve- 
na predpostavka hitrejšega, 
skladnejšega in uspešnejšega 
gospodarskega ter družbene- 
ga razvoja celotne sociali- 
stične skupnosti. 

Doseženi materialni in druž- 
beni razvoj, kot tudi samo- 
upravni položaj delovnih lju- 
di v združenem delu, poudar- 
jajo potrebo, da se določi 
osnovo dolgoročnega družbe- 
noekonomskega razvoja, v 
okviru katere se lahko uspeš- 
neje in kvalitetnejše gospo- 
dari ter se s skupnimi na- 
pori dosega večja eikonomslko 
stabilnost ter uspešnejše 

vključevanje v mednarodno 
delitev dela. Dozorelo je spo- 
znanje in splošno prepriča- 
nje, da se s pomočjo skup- 
ne dolgoročne politike raz- 
voja Jugoslavije in priprav- 
ljenosti, da se to politiko iz- 
vaja, lahko maksimalno od- 
pravi negotovosti v ekonom- 
skem in družbenem razvoju. 

SKUPNOST, ENOTNOST 
IN DOLGOROČNOST 
RAZVOJNE POLITIKE 

Prednost, ki nudijo naši 
državi možnost za uspešen 
nadaljnji ekonomski razvoj, 
so v skupnosti, enotnosti in 
dolgoročnosti njene razvojne 
politike. Le kot celota je Ju- 
goslavija sposobna uspešno 
reševati takšna fundamental- 
na vprašanja bodočega raz- 
voja, kakršna so: enakoprav- 
na udeležba v znanstvenem 
in tehnično-tehnološkem na 
predku sveta, proizvodnja 
energije, surovin in hrane, 
izraba možnosti, ki jih daje 
mednarodni prometni polo- 
žaj, turistične ugodnosti in 
podobno. Stopnja razvitosti 
Jugoslavije pomeni realno 
materialno podlago za uspeš- 
no uresničevanje politike hit- 
rejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in zla- 
sti SAP Kosovo. 

V Jugoslaviji je zelo po- 
udarjena potreba, da se v 
naslednjem razdobju doseže 
hiter, stabilen in vsestranski 
razvoj. Kot samoupravna so- 
cialistična država se Jugosla- 
vija zaveda svoje zgodovin- 
ske odgovornosti za uspeh 
samoupravljanja, katerega^ 
vrednost prihaja do pravega 
izraza med drugim tudi pri 
usmerjanju razvoja gospodar- 
stva in družbe na daljši rok. 

SKUPNI INTERESI 
NOSILCEV 
SAMOUPRAVNEGA 
NAČRTOVANJA 

Čeprav tega dokumenta ni 
bilo mogoče izdelati v skla- 
du z novo zasnovo sistema 
načrtovanja, niti tako, da bi 
temeljil na predhodno uskla- 
jenih dolgoročnih programih 
razvoja organizacij združene- 
ga dela, je bil način priprav 
usmerjen k temu, da se s 
tem dokumentom čimbolj za- 
jame in izrazi skupne intere- 
se nosilcev samoupravnega 
načrtovanja. Zategadelj je 

nujno, da se po načelih kon- 
tinuiranega načrtovanja v 
organizacijah združenega dela 
in v družbenopolitičnih skup- 
nostih sklenejo samoupravni 
sporazumi in dogovori o te- 
meljih načrtov samoupravnih 
organizacij in skupnosti ter 
družbenih načrtov družbeno- 
političnih skupnosti. Na teh 
temeljih je treba medseboj- 
no uskladiti dolgoročne na- 
črte in programe razvoja, iz- 
hajajoč pri tem od skupno 
dogovorjene razvojne politi- 
ke države, določene v tej li- 
stini. 

Ti temelji skupne politike 
dolgoročnega razvoja Jugosla- 
vije do 1. 1985, kakor tudi 
skupno določena splošna 
usmeritev razvoja gospodar- 
stva in družbe ter akt, s ka- 
terim se določajo dolgoročni 
smotri in smeri razvoja, so 
posebnega pomena za na- 
črtovanje skladnejšega in sta- 
bilnejšega gospodarskega in 
družbenega razvoja v nasled- 
njih petletnih razdobjih, 
predvsem pa v razdobju od 
1. 1976 do 1980.. Zaradi tega 
naj bi ta listina rabila vsem 
nosilcem samoupravnega na- 
črtovanja kot skupno dolo- 
čena in dogovorjena podla- 
ga in usmeritev za izdelavo 
njihovih srednjeročnih načr- 
tov ter za samoupravno spo- 
razumevanje in dogovarjanje 
o osnovah teh načrtov ter 
za njihovo medsebojno uskla- 
jevanje. 

RAZVOJ 
DRUŽBENOEKONOM- 
SKIH ODNOSOV 

Glede na pomanjkljivosti 
obstoječega besedila Osnutka, 
je Odbor imel za potrebno, 
da se na podlagi dostavlje- 
nih pripomb in predlogov 
vnese v listino tudi dopol- 
nitev, s katero bi se popol- 
neje in bolj vsestransko pri- 
kazalo dosedanje obdobje iz- 
gradnje socializma v Jugosla- 
viji ter dosežene revoluci- 
onarne spremembe v druž- 
benih odnosih, pa razvoj sa- 
moupravljanja, ustavne spre- 
membe in politika reševanja 
ključnih vprašanj nadaljnje- 
ga razvoja družbenoekonom- 
skih odnosov. 

Gospodarstvo in celotna 
družba se, je rečeno v tej 
dopolnitvi, vse bolj organizi- 
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ra po novih ustavnih načelih. 
Sprožen je proces povezo- 
vanja organizacij združenega 
dela v širše reprodukcijske 
celote, ki bodo pripomogle, 
da bodo delavci obvladovali 
celotno družbeno reproduk- 
cijo. Ustvarjeni so pogoji za 
to, da samoupravljanje zraste 
v celovit družbenopolitični si- 
stem s svojimi zakonitostmi 
razvoja, s čemer se uresni- 
čuje zgodovinska vloga delav- 
skega razreda. 

ENERGIJA SUROVINE 
IN HRANA 

Odbor je sprejel tudi novo 
besedilo, s katerim se boljše 
in popolneje prikazujejo po- 
glavitni problemi dosedanje- 
ga razvoja in njihovi vzroki. 

Pri poglavju dokumenta, v 
katerem je beseda o osnovi 
proizvodne usmeritve, se je 
Odbor strinjal z novo for- 
mulacijo glede prednostnih 
panog razvoja. V središču 
proizvodne usmeritve in raz- 
vojne politike mora biti, je 
rečeno v tej dopolnitvi, pred- 
vsem proizvodnja energije, 
surovin in hrane. Ta proiz- 
vodnja je izrednega pome- 
na za vzpostavljanje ekonom- 
ske stabilnosti, premagovanje 
deficita v plačilni bilanci s 
tujino, usklajevanje gospo- 
darske strukture in dinami- 
čen ter stabilnejši gospodar- 
ski razvoj. Dinamičen in sta- 
bilen razvoj strojegradnje, 
proizvodnje trajnih potrošnih 
dobrin, prometa, turizma in 
drugih gospodarskih celot, ki 
so bistvenega pomena za 
usklajen razvoj proizvajalnih 
sil države, je stalna sestavi- 
na skupne dolgoročne politi- 
ke. 

Takšna proizvodna usmeri- 
tev mora temeljiti na eko- 
nomsko smotrni proizvodnji, 
komparativnih prednostnih, 
strateških razlogih in plačil- 
no-bilančnih učinkih. 

S tem v zvezi je Odbor 
sklenil, naj se v dokumentu 
na primernem mestu ugoto- 
vi, da nujnost hitrejšega in 
stabilnejšega zvečanja proiz- 
vodnje hrane terja, da se 
okrepijo prizadevanja gospo- 
darskih subjektov in drugih 
družbenih sil za čim bolj po- 
polno in smotrno izkorišča- 
nje kmetijskih površin ter 
za precej večjo uporabo na- 
makanja, kot pomembnih de- 

dejavnikov intenzifikacije 
in prestrukturiranja proiz- 
vodnje. 

PREBIVALSTVO 
IN ZAPOSLENOST 

Več pripomb in predlogov 
se je nanašalo na politiko 
zaposlovanja v naslednjem 
razdobju, ter je Odbor skle- 
nil, naj se v listino vnese 
stališče, da si je treba pri- 
zadevati za večjo stopnjo za- 
poslovanja od predvidene, 
tako da bi se boljše izko- 
ristilo razpoložljivi delovni 
potencial naše države. Osnov- 
ni nosilci večjega zaposlo- 
vanja bodo poleg industrije 
tudi terciarne dejavnosti (sto- 
ritve, obrt). Posebne možno- 
sti za novo zaposlovanje nu- 
di razvoj tako imenovanega 
malega gospodarstva na pod- 
lagi dela s sredstvi v zaseb- 
ni lasti. • 

Glede na to, da je pro- 
blem nezaposlenosti močneje 
izražen v manj razvitih re- 
publikah, posebno pa v SAP 
Kosovo, je treba ustvarjati 
pogoje za hitrejše zaposlo- 
vanje delovno sposobnega 
prebivalstva teh območij. 

Odbor je samostojno obli- 
koval besedilo, ki govori o 
dolgoročnih nalogah razvoja 
zdravstvenega varstva prebi- 
valstva. Pri izpolnjevanju teh 
nalog se mora posvetiti po- 
sebno pozornost sistematič- 
nim zdravstveno—prosvetnim 
in preventivnim akcijam ter 
izgrajevanju mreže zdravstve 
nih ustanov po regionalni za- 
snovi, ki bi bile medseboj- 
no povezane in zmožne učin- 
kovito in smotrno delovati 
na vsem področju naše drža- 
ve. 

HITREJŠI RAZVOJ 
MANJ RAZVITIH 

Odbor za vprašanja razvo- 
ja gospodarsko manj razvi- 
tih republik in avtonomnih 
pokrajin je zelo intenzivno 
razpravljal o vrsti pripomb 
in predlogov, ki so podani 
k tistim delom Osnutka, ki 
govore o razvoju manj raz- 
vitih območij. 

Po osnovnem stališču Od- 
bora, s katerim so se stri- 
njali predstavniki vseh re- 
publik in pokrajin, je treba 
v dokumentu poudariti, da 
mora vsaka gospodarsko 
manj razvita republika in 
SAP Kosovo dosegati hitrej- 
šo rast od poprečja vse drža- 
ve. SAP Kosovo mora, .glede 

na to, da je najmanj razvi- 
to, doseči najhitrejši razvoj. 

Hitrejši razvoj gospodarsko 
manj razvitih republik in 
SAP Kosovo je treba podpi- 
rati s sredstvi Sklada za kre- 
ditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih 
republik in avtonomnih po- 
krajin, z drugimi ukrepi eko- 
nomske politike, kakor tudi 
z dodatnimi sredstvi za raz- 
voj družbenih in drugih 
služb na teh območjih. 

Sredstva Sklada za kredi- 
tiranje hitrejšega razvoja gos- 
podarsko manj razvitih re- 
publik in SAP Kosovo — kot 
dopolnilna sredstva za hitrej- 
ši razvoj teh območij — se 
zbirajo v obliki obveznih po- 
sojil organizacij združenega 
dela in se jih dodeljuje gos- 
podarsko manj razvitim re- 
publikam pod ugodnejšimi 
pogoji od splošnih, SAP Ko- 
sovu pa pod najugodnejšimi 
pogoji. 

Hitrejši razvoj teh obmo- 
čij je treba spodbujati tudi 
tako, da se ustvarja razme- 
re za samoupravno združe- 
vanje in integracijsko pove- 
zovanje proizvodnih, bančnih 
in drugih organizacij z raz- 
vitih in manj razvitih obmo- 
čij, s spodbujanjem raznih 
oblik skupnega združevanja 
dela in sredstev na podlagi 

Koordinacijski odbor za 
razvojno politiko Zvezne kon- 
ference SZDL je ugotovil, da 
je javna razprava o temeljih 
skupne politike dolgoročnega 
razvoja Jugoslavije do 1. 1985 
ki jo je organizirala in 

skupnih programov in na- 
črtov razvoja ter z usmerja- 
njem tujih sredstev, izhaja- 
joč pri tem od tega, da ima- 
jo gospodarsko manj razvi- 
ta območja pod določenimi 
pogoji prednost pri izkorišča- 
nju teh sredstev. 

Predlog delegacije Kosova, 
naj se v dokument vnese sta- 
lišče, da se bo SAP Koso- 
vi — glede na to, da izra- 
zito zaostaja v splošni in 
skupni porabi — v tem ob- 
dobju zagotovilo poprečje 
splošne in skupne porabe na 
prebivalca, kakršnega imajo 
manj razvite republike, ter 
zagotovilo tudi namenska do- 
polnilna sredstva za razvoj 
družbenih dejavnosti, ni do- 
bil podpore ostalih delegacij, 
ker bi se s tem predlogom 
kvantificiralo obseg porabe. 

Stališče Kosova so vse de- 
legacije povsem upošteva- 
le in pokazale polno razu- 
mevanje za materialne pro- 
bleme pokrajine. Toda v do- 
kumentu takšne vrste, ki do- 
loča samo temelje skupne po- 
litike dolgoročnega razvoja, 
tega problema ni mogoče re- 
ševati na tak način. Po mne- 
nju delegacij je to snov, o 
kateri bi morali razpravlja- 
ti v sklopu razprav o sred- 
njeročnem načrtu razvoja 
države od 1. 1976 do 1980. 

usmerjala Socialistična zveza 
kot fronta samoupravno org- 
niziranih socialističnih sil, 
podprla osnovne smotre in 
smeri dolgoročnega razvoja. 
Na podlagi stališč in javne 
razprave in obravnave na 

DRUŽBENE 

DEJAVNOSTI 

OBRAVNAVAT! KOT DEL 

ZDRUŽENEGA DELA 

© Premajhna samoupravna organiziranost 
združenega de!a v času priprav in javne 
razprave o temeljih dolgoročnega razvoja 
9 Stabilnost razvoja se mora zagotavljati 
v vseh družbenih programih in načrtih 

razvoja 
% Z ekonomskim sistemom in politiko 
spodbujati združevanje kmetovalcev ter 
spremembe proizvodnih odnosov na vasi 
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seji Odbora je dana politična 
podpora temu dokumentu 
oziroma njegovim osnovnim 
opredelitvam glede razvoja, 
samoupravnih socialističnih 
odnosov, dinamične stopnje 
rasti, spremembe gospodar- 
ske strukture v smeri hitrej- 
šega zboljševanja proizvodnje 
energije, surovin in hrane 
ter nadaljnje krepitve kvali- 
tativnih elementov gospodar- 
jenja. 

ODSOTNOST 
SAMOUPRAVNEGA 
DRUŽBENEGA 
NAČRTOVANJA 

Koordinacijski odbor po- 
udarja, da so delovni ljudje 
sodelovali pri obravnavanju 
tega dokumenta v raznih ob- 
likah organizirane razprave, 
vendar pa da Osnutek ni na- 
stal kot rezultat dogovora de- 
lavcev v temeljnih in drugih 
organizacijah združenega de- 
la in njihovih asociacijah, 
in sicer zato ne, ker še ni 
bilo novega sistema samo- 
upravnega družbenega načrto- 
vanja, in tudi zaradi tega 
ne, ker je bilo združeno delo 
v času priprav in javne raz- 
prave o temeljih dolgoročne- 
ga razvoja premalo samoup- 
ravno organizirano. 

Odbor je ugotovil, da je 
razprava o dokumentih dol. 
goročnega razvoja vendarle 
spodbudila temeljne in dru- 
ge organizacije združenega 
dela, samoupravne interesne 
in krajevne skupnosti, obči- 
ne, republike in pokrajine, 
da pristopijo k izdelavi in 
dopolnjevanju osnovnih na- 
črtov in programov razvoja. 
Sprejetje sistema družbenega 
načrtovanja in drugih sistem- 
skih rešitev na ustavnih na- 
čelih bo pripomoglo k še 
aktivnejšemu vključevanju 
dolgoročnega razvoja države. 

NEPOPOLNA OCENA 
DOSEDANJEGA 
RAZVOJA 

Odbor sodi, da Osnutek ne 
daje popolne in realne oce- 
ne dosedanjega razvoja, še 
zlasti ne glede ekonomskih 
problemov, ki so se fc«.™ ir 
v zadnjih letih. V Osnutku 
ni jasno videti vzrokov za 

vzpone in padce v gospodar- 
jenju, ni jasno videti, s čim 
vse se izziva nenehno zveče- 
vanje cen in življenjskih 
stroškov ter spodbuja infla- 
cijo, plačilni deficit države, 
zakaj se predvideni regional- 
ni razvoj ne uresničuje doce- 
la in čemu ostajajo zaplete- 
ni problemi zaposlenosti in 
zaposlovanja nerešeni. 

V Odboru so mnenja, da 
dokument ni glob je načel 
vseh problemov učinkovito- 
sti gospodarjenja in akumula- 
tivnosti, ter da ni v zadost- 
ni meri obdelal vzrokov ne- 
zadovoljive stopnje storilno- 
sti dela in reproduktivne spo. 
sobnosti gospodarstva. Ugo- 
tovljeno je, da je treba oce- 
no dosedanjega razvoja do- 
polniti s spoznanji, do ka- 
terih se je prišlo po izdela- 
vi Osnutka, ker je to zelo 
pomembno za opredeljevanje 

skupne politike dolgoročnega 
razvoja. 

ZAGOTOVITI 
STABILNOST RAZVOJA 

Stabilnost razvoja je treba 
po mnenju Odbora zagoto- 
viti s pomočjo vseh družbe- 
nih programov in načrtov 
razvoja ter se jo mora ures- 
ničevati z angažiranjem vseh 
družbenih sil. Pred vsemi 
organiziranimi samoupravni- 
mi silami družbe je naloga, 
da se povečevanje cen in 
življenjskih stroškov obrzda 
in spravi v dogovorjen okvir. 
V novem gospodarskem si- 
stemu je za stabilnost druž- 
bene reproduckije odgovorno 
predvsem združeno delo in 
delavski razred. V borbi za 
stabilizacijo celotnih gospo- 
darskih tokov si je treba pri- 
zadevati za popolnejšo afir- 
macijo višjih kvalitet gospo- 
darjenja. 

Koordinacijski odbor sodi, 

da je treba politiko dolgoroč- 
nega razvoja v največji meri 
povezati s tekočo ekonomsko 
politiko in s stabilizacijskimi 
ukrepi. 

V Osnutku se predvideno 
rast obravnava z vidika po- 
večanja narodnega dohodka 
na prebivalca, medtem ko 
ostali Kvalitativni kaaalci, ki 
popolneje izražajo raven raz- 
vitosti samoupravnih odno- 
sov, niso ustrezno zastopani. 
Ni namreč nujno, da rast do- 
hodka pozitivno vpliva; na 
razvoj samoupravnih odno- 
sov, kajti tudi pri višji ravni 
dohodka je lahko proizvaja- 
lec odtujen znaten del rezul- 
tatov njegovega dela. Zaradi 
tega se Odbor zavzema, da 
se v ta dokument vnese ka- 
zalce kvalitativnih elementov 
razvoja in položaja delavca 
pri pridobivanju in delitvi 
dohodka. 

DINAMIČNA RAST 
ŽIVLJENJSKEGA 
STANDARDA 

Odbor podpira usmeritev k 
dinamični in stabilni rasti 
življenjskega standarda kot 
bistvene predpostavke za 
uresničevanje predvidenega 
celotnega razvoja. Vendar 
pa Osnutek precej ozko ob- 
deluje elemente življenjskega 
standarda. Po mnenju članov 
Odbora bi bilo treba v na- 
slednjem razdobju še bolj 
odločno in jasneje dati pred- 
nost rasti družbenega stan- 
darda. Posebno pozornost je 
treba posvetiti stanovanjski 
politiki, ker je to eno od 
ključnih vprašanj življenjskih 
in delovnih razmer delavcev 
in delovnih ljudi. Skupna po- 
litika dolgoročnega razvoja 
naj poudari, da mora biti 
gradnja stanovanj bolj eko- 
nomična ter da mora imeti 
združeno delo odločilen vpliv 

na izvajanje sprejete stano- 
vanjske politike. 

V temeljih dolgoročnega 
razvoja bi morali konkretne- 
je izraziti, da se v družbe- 
nih dejavnostih kot delu ce- 
lotnega združenega dela vzpo- 
stavlja nove odnose. Name- 
sto tega pa se družbene de- 
javnosti še vedno obravnava 
kot del delovnih in življenj- 
skih razmer delavcev in ne 
kot del združenega dela, od 
katerega je v veliki meri od- 
visna rast dohodka. Družbene 
dejavnosti' kot sestavni del 
družbene reprodukcije se mo- 
rajo neposredno povezovati z 
združenim delom v proizvod- 
nji. 

Dolgoročna zasnova razvoja 
kmetijstva mora po mnenju 
članov Odbora še bolj po- 
udariti ekonomsko in druž- 
beno nujnost povezovanja 
proizvodnje v družbenem sek- 
torju in kooperacije na pod- 
lagi združevanja kmetovalcev. 
Iz takšnega pristopa k raz- 
voju kmetijstva mora izha- 
jati tudi stališče, da bosta 
ekonomski sistem in politi- 
ka proizvodnjo družbenih 
gospodarstev ter v koopera- 
ciji enako obravnavala. Prav 
tako je treba bolj poudariti 
vlogo gospodarskega sistema 
ekonomske politike pri spod- 
bujanju združevanja kmeto- 
valcev in sprememb proiz- 
vodnih odnosov na vasi. 
Opredelitev, po kateri bo 
tudi proizvodnja hrane med 
osnovnimi razvojnimi smer- 
mi, terja, da delujejo v tej 
smeri tudi politika razširje- 
ne reprodukcije ter vsi eko- 
nomski instrumenti. 

Na seji Odbora so bila tu. 
di mnenja, da v besedilu Os- 
nutka ni jasno videti, kako 
se bo v naslednjem razdob- 
ju bolj učinkovito spodbuja- 
lo hitrejši razvoj ekonomsko 
manj razvitih republik in 
SAP Kosovo. Podprli so 
usmeritev, ki navaja k čim 
širšemu ekonomskemu sode- 
lovanju samoupravnih eko- 
nomskih subjektov z razvi- 
tih in manj razvitih območij 
države, ter da se sprejme 
ustrezne sistemske in druge 
ukrepe, dogovore in spora- 
zume, s katerimi bi spodbu- 
jali čim hitrejši razvoj teh 
območij. 

SOCIALISTIČNA ZVEZA O OSNUTKU 
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NOVI PREDPISI 

ZAGOTOVITI, DA SE BO OBVEZNOSTI DO 

DOLŽNIKOV V CELOTI IZVRŠEVALO 

# Določila tega zakona se nanašajo na vse uporabnike družbenih sredstev 
# Plačila uporabnikov družbenih sredstev se bo zagotavljalo s čekom, menico, 
nepreklicnim akreditivom in poroštvom 
# Pričakovati je, da se bo zakon uporabljalo od 1. januarja 1976 

Zvezni izvršni svet je do- 
stavil Skupščini SFRJ y ob- 
ravnavo Osnutek zakona o 
zagotavljanju plačil med upo- 
rabniki družbenih sredstev, 
to je enega od zakonov, ki 
imajo namen urejati problem 
nepokrite porabe, ki se je v 
preteklem razdobju manife- 
stirala v obliki vse večje ne- 
likvidnosti. 

Kot je poudarjeno v Pre- 
dlogu za izdajo zakona, se s 
tem zakonom želi preprečiti, 
da bi se iz dolžniško-upni- 
ških razmerij še nadalje po- 
Irajala nepokrita poraba, 
hkrati pa se želi vnesti go- 
tovost v poslovne odnose 
med uporabniki družbenih 
sredstev. 

V sedanjem položaju na 
področju dolžniško-upniških 
razmerij so namreč opazni 
naslednji negativni pojavi: 

— dolžniško-upniška raz- 
merja so v sedanjih razme- 
rah metoda, s katero se 

ustvarja nepokrito porabo na 
vseh sektorjih, posledica pa 
je, da se pobuja inflacijo; 

— z dolžniško-upniškimi 
razmerji slabi potencial go- 
spodarstva, saj je na ta na- 
čin odvzeto gospodarstvu 
39,6 milijard dinarjev, posle- 
dica tega pa je, da se zmanj- 
šuje ekonomičnost gospodar- 
stva ter celoten proizvodni m 
prometni potencial; 

— prek dolžniško-upniških 
razmerij se ekspropriira do- 
hodek delavcem, ki so doho- 
dek ustvarili s svojim delom, 
ter se ga uporablja mimo 
dogovorjene politike. 

Takšno stanje opozarja, da 
je treba del obligacijskih 
razmerij tned uporabnik 
družbenih sredstev urediti z 
zakonom, če hočemo zagoto- 
viti, da se bo obveznosti spol- 
njevalo v predpisanih rokih 
oziroma v rokih, ki so dolo. 
čeni s pogodbo med upni- 
kom in dolžnikom. Na ta na- 
čin se bo delavcem, ki so do- 
hodek ustvarili s svojim de- 
lom, omogočilo, da s tem do- 
hodkom razpolagajo v skladu 
s , politiko, ki je izražena v 
družbenih dogovorih, samo- 
upravnih sporazumih ter 
predpisih, kar bo pripomo- 
glo h krepitvi reproduktivne 
sposobnosti gospodarstva. 

SMOTRI, KI SE JIH ŽELI 
DOSEČI 

Z izdajo tega zakona bo 
preprečena poraba brez re- 
alnega kritja, kar bo omogo- 
čilo: 

— da se povpraševanje, s 
tem pa tudi določena proiz- 
vodnja, spravi v okvire raz- 
položljivih resursov; 

— da se gospodarska giba- 
nja usmerijo k stabilizaciji 
gospodarskih tokov in da se 
odpravi enega od bistvenih 
dejavnikov inflacije; 

— da se zagotovi smotr- 
nejše investiranje, kar pome- 
ni, da se skrajšajo tudi roki 
investicijskih naložb; 

— da se zagotovi ena od 
bistvenih predpostavk za pre- 
strukturiranje gospodarstva v 
smeri, ki je določena z eko- 
nomsko politiko; 

— da se z zmanjšanjem 
povpraševanja pripomore k 
umiritvi trenda cen in da se 
ustvari razmere za ugodnejšo 
zunanjetrgovinsko menjavo 
oziroma za zmanjšanje defi- 
cita v trgovinski bilanci. 

Z zakonom se vnaša v pro. 
met med uporabniki družbe- 
nih sredstev tudi določene 
vrednostne papirje (ček in 
menico), kar naj bi pripomo. 
glo, da se bo dolžniško-upni- 
ška razmerja hitreje reševalo. 

Pri izbiri načina, kako se 
bo reševalo problem nepokri- 
te porabe in dolžniško-upni- 
ških razmerij, se izhaja zla- 
sti od tega, da je treba dolž- 
niško-upniška razmerja mo- 
netizirati in da se začne re- 
snično opuščati fakturirano 
realizacijo kot metodo za 
ugotavljanje dohodka in kot 
podlago za ustvarjanje vseh 
vrst porabe. 

DOLŽNIK, UPNIK 
IN POROK 

V Osnutku zakona o zago- 
tavljanju plačil med uporab- 
niki družibenih sredstev se 
poudarja, da se določila tega 
zakona nanašajo na temeljne 
in druge organizacije združe- 
nega dela, njihove skupnosti, 
na druge oblike združevanja 
organizacij združenega dela 
ter sredstev; banke, skupno- 
sti za zavarovanje premože- 
nja in oseb ter druge finanč- 
ne organizacije; kmečke in 
druge zadruge; samoupravne 
interesne skupnosti, krajevne 
skupnosti in druge samo- 
upravne organizacije ter 
skupnosti in njihova združe- 
nja; družbenopolitične skup- 
nosti in njihove organe; druž- 
benopolitične organizacije in 
družbene organizacije ter 
druge družbeno-pravne osebe 

in delovne skupnosti — torej 
brez izjeme na vse uporab- 
nike družbenih sredstev. 

Uporabniki družbenih sred. 
stev, ki med seboj zasnujejo 
dolžniško-upniška razmerja, 
so dolžni zagotoviti plačilo 
obveznosti na način in pod 
pogoji, ki jih določa ta za- 
kon. Kot dolžniško-upniška 
razmerja štejejo razmerja, ki 
so zasnovana med uporabniki 
družbenih sredstev na podla- 
gi prometa proizvodov ter 
blaga in opravljanja storitev. 

Kot dolžnik šteje uporab- 
nik družbenih sredstev, ki je 
prevzel obveznost plačila na 
podlagi prometa proizvodov 
in blaga, oziroma opravljanja 
storitev. Kot upnik šteje 
uporabnik družbenih sred- 
stev, iti je dobavil proiz- 
vode in biago, oziroma sto- 
ritve. 

Kot porok šteje uporabnik 
družbenih sredstev, ki izpol- 
njuje pogoje za dajanje po- 
roštva ter je dal poroštvo, 
da bo brezpogojno izvršil ob- 
veznost plačila namesto dolž. 
nika, če le-ta tega ne stori v 
rokih in na način, kot je 
predpisano v zakonu. Porok 
v dolžniško-upniških razmer- 
jih, zasnovanih na podlagi 
investicij, je lahko le banka. 

ČEK, MENICA IN 
NEPREKLICNI 
AKREDITIVI 

Osnutek zakona precizira, 
da se plačilo med uporabniki 
družbenih sredstev zagotovi s 
čekom — pri plačilu brez 
odloga, upoštevaje pri tem 
določila Zakona o čeku, po 
katerem se mora ček predlo- 
žiti v izplačilo v roku 15 dni 
od dne, ko je bil izdan, z 
menico z avalom — pri plači, 
lu v roku 90 dni od takrat, 
ko je bilo blago prevzeto 
oziroma storitev opravljena, 
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z nepreklicnim dokumentira- 
nim akreditivom — če se 
plačilo opravi na podlagi do- 
kumentacije, določene v po- 
godbi med dolžnikom in 
upnikom, s poroštvom — če 
se plača v rokiu, ki ni daljši 
kot 30 dni od dne, ko je bilo 
blago prevzeto oziroma sto- 
ritev opravljena. 

Določena so tudi pravila, 
po katerih se mora doku- 
mente za plačilo na podlagi 
prometa proizvodov, blaga in 
storitev izročiti upniku najka- 
sneje v 8 dneh od dne, ko je 
upnik izpolnil svoje pogod. 
bene obveznosti. Rok, v ka- 
terem je treba vročiti te in- 
strumente za zavarovanje 
plačila, je predpisan zato, da 
bi se preprečilo nastajanje 
dolžniško-upniških razmerij 
brez kritja, ter zato, da dolž- 
nik pri tem ne bi prišel v 
odvisen položaj od upnika, če 
bi mu instrumente plačila 
izročil preden bi upnik izpol- 
nil svojo obveznost. Kadar se 
zagotavlja plačilo obveznosti, 
ki izvirajo iz investicij, se 
ček, menico in druge instru- 
mente za zavarovanje plačila 
izroči upniku pred začetkom 
investicijskih del. 

Zakon omogoča, da upo- 
rabnik družbenih sredstev 
lahko izloči sredstva za zava- 
rovanje izplačila čekov na 
poseben tekoči račun pri 
službi družbenega knjigo- 
vodstva, pri kateri ima teko- 
či račun. Hkrati je predpisa- 
no, da se sredstva na ne, 
preklicnem dokumentiranem 
akreditivu vodi na posebnem 
računu pri SDK, kar pomeni, 
da ne morejo biti predmet 
izvršbe iz naslova drugih ob- 
veznosti. 

Predvideno je, da temeljne 
organizacije združenega dela 
v sklopu delovne organizacije 
lahko s samoupravnim spo- 
razumom odločijo, da se nji- 
hova medsebojna plačila za 
gotavlja tudi na drug način, 
če se bo plačilo opravilo v 
roku 45 dni od dne, ko je 
bilo vzpostavljeno dolžniško- 
upniško razmerje. To je po- 
trebno zaradi tega, ker zaple- 
teni tehnološki odnosi zno- 
traj delovne organizacije zelo 
pogostoma zahtevajo drugač- 
ne rešitve od tistih, ki se jih 
uporablja v razmerjih med 
uporabniki družbenih sred- 
stev. Poleg tega ima precej 
delovnih organizacij en te- 
koči račun pri SDK, medtem 
ko so tekoči računi temelj, 
nih organizacij združenega 
dela v internih bankah. Toda 

če plačila na podlagi instru- 
mentov, ki se jih določi s 
samoupravnim sporazumom, 
niso opravljena v roku 45 
dni, se bo uporabljalo dolo- 
čila tega zakona. 

Z osnutkom zakona je po- 
drobno določen pojem čeka 
in menice, podrobno pa se 
ureja tudi sistem plačila me- 
nice. 

Plačilo terjatev iz nepre- 
klicnega dokumentiranega 
akreditiva opravi upnik tako, 
da Službi družbenega knjigo- 
vodstva. pri kateri je akredi- 
tiv odprt, predloži nalog za 
plačilo in dokumentacijo, ki 
je predvidena v nalogu za 
odprtje akreditiva. 

POROŠTVO 

Poroštvo mora biti dano v 
pismeni obliki ter mora vse- 
bovati brezpogojno obveznost 
poroka, da bo opravil plačilo 
namesto dolžnika, če ta tega 
ne bi storil. Porok je lahko 
vsak uporabnik družbenih 
sredstev. Izjema je pri inve 
sticijah, kjer kot porok na- 
stopa banka, ki ta posel 
opravlja v svojem imenu in 
za svoj račun ali pa v svo- 
jem imenu in po pooblastilu 
enega ali več uporabnikov 
družbenih sredstev. 

Banka lahko da poroštvo 
za plačilo investicij do viši- 
ne svojega likvidnega investi- 
cijskega potencialnega, svoj 
likvidni potencial pa lahko 
poveča s poroštvi drugih 
bank. To pomeni, da banka 
lahko da drugi banki super- 
garancijo, s katero se zaveže, 
da bo namesto druge banke 
plačala obveznost iz poroštva. 

Uporabnik družbenih sred- 
stev lahko da jamstvo le, če 
razpolaga z določenim poten, 
cialom oziroma lahko da po- 
roštvo do ene četrtine do- 
hodkov, doseženih v minulem 
letu. 

Osnutek zakona podrobno 
ureja tudi vse zadeve v zvezi 
z dajanjem poroštva, sklepa, 
njem poroštvenih pogodb, de- 
poniranjem garancije ter iz- 
vršitvijo obveznosti, ki so 
predmet poroštva. 

Precizirana je tudi možnost, 
da uporabnik družbenih sred- 
stev lahko na kredit dobavi 
proizvode in blago, opraivlja 
storitve in izvaja investicij- 
ska dela ter druga dela le 
takrat, če kredit odobri iz 
svojih lastnih sredstev ali iz 
prostih sredstev, zagotovlje- 
nih s kreditom v te namene, 

ter če vračilo kredita zavaru- 
je z dolžnikom menico z ava- 
lom (jamstvom) banke. V 
tem primeru je uporabnik 
družbenih sredstev dolžan 
predložiti SDK dokazila o 
razpoložljivih prostih sred- 
stvih za odobritev kredita. 

EVIDENCA IN 
KONTROLA 

Ce se v postopku kontrole 
poslovanja ugotovi, da so 
uporabniki družbenih sred. 
stev vzpostavili medsebojna 
dolžniško-upniška razmerja v 
nasprotju z zakonom, jim bo 
SDK naložil, da ugotovljene 
nepravilnosti odpravijo v ro- 
ku 30 dni. 

Dolžnik, ki ni izpolnil svo- 
je dospele obveznosti, ne 
more vzpostaviti novih dolž- 
niško-upniških razmerij, ne 
more odobravati kreditov, ne 
izdajati pooblastil za dajanje 
poroštev, vse dokler obvez- 
nosti ne izpolni. 

Uporabnik družbenih sred- 
stev je dolžan, da v svojem 
knjigovodstvu izkaže zneske 
prejetih in izdanih instru- 
mentov za zavarovanje plači- 
la, razen zneska poroštva, ki 
se ga izkaže v izvenbilančni 
evidenci oziroma na predpi- 
sanih kontih. 

KAZENSKE DOLOČBE 

V Osnutku zakona so pred- 
videne tudi kazenske sankci- 
je za nespoštovanje njegovih 
določil. Za odgovorne osebe 
pri uporabnikih družbenih 
sredstev (dolžnikih), ki skle- 
nejo pogodbe o prometu pro- 
izvodov, blaga in storitev ozi- 
roma o investicijah prej ko 
zagotovijo plačilo, je predvi- 
dena kazen zapora od 6 me- 
secev do 3 let. 

Enaka časovna kazen je 
predvidena tudi za odgovor- 
ne osebe pri izvajalcih inve- 
sticijskih del, če izdajo na- 
log, da se začne gradnjo ozi- 
roma druge posle v zvezi z 
investicijami prej kot prejme- 
jo instrumente zavarovanja 
plačila, ali za odgovorne ose- 
be v banki oziroma pri upo. 
rabniku družbenih sredstev, 
ki brez pooblastila ali s pre- 
koračitvijo pooblastila zaveže 
banko ali uporabnike družbe- 
nih sredstev tako, da izdajo 
instrument zavarovanja plači- 
la, plačilo pa ne izvršijo v 
določenem roku. 

Neizpolnitev obveznosti pla- 
čila z menico, čekom in dru- 

gimi sredstvi, ima za posle, 
dico denarno kazen za gospo- 
darski prestopek in sicer v 
višini trikratnega do petkrat- 
nega zneska plačila, ki ni iz- 
vršeno. Za enake gospodarske 
prestopke odgovorne osebe v 
banki oziroma pri uporabni- 
ku družbenih sredstev ja 
predvidena denarna kazen 
od 5.000 do 20.000 dinarjev. 

V Osnutku zakona se po- 
drobno določa tudi sankcije 
za prestopke, ki so storjeni 
z neizvrševanjem posameznih 
dejanj, predvidenih v tem za- 
konu. 

MULTILATERALNA 
KOMPENZACIJA 

V Osnutku zakona je pred- 
videno, da bo SDK 25. janu- 
arja 1976 opravila tako ime- 
novano prebijanje dolgov in 
terjatev vseh uporabnikov 
družbenih sredstev (multila- 
teralna kompenzacija). 

Multilateralna kompenzaci- 
ja je obvezna za vse uporab- 
nike družbenih sredstev, ki 
bodo prijavili za kompenza- 
cijo vse svoje obveznosti, iz- 
kazane v njihovih knjigovod- 
stvih 31. decembra 1975. Vsi 
uporabniki družbenih sred- 
stev bodo namreč dolžni pri- 
javiti svoje obveznosti pri- 
stojni SDK do 20. januarja 
1976, če obveznosti medtem 
ne bodo poravnali. 

Predvideno je, da bodo v 
kompenzacijo vključene vse 
obveznosti na podlagi davkov 
in prispevkov, ki dospejo do 
25. januarja 1975. Po predpi- 
sih republik in avtonomnih 
pokrajin namreč do tega dne 
dospejo akontacije davkov in 
prispevkov za mesec decem- 
ber. Z zajetjem teh zneskov 
v kompenzacijo se ustvarja 
možnost, da se v komponza- 
cijo vključijo družbenopoli- 
tične skupnosti in samouprav- 
ne interesne skupnosti s svo- 
jimi obveznostmi do drugih 
uporabnikov družbenih sred- 
stev, kar pomeni, da se bo 
krog kompenzacije znatno 
razširil, to pa naj bi pripo- 
moglo k uspešnosti kompen- 
zacije. 

Vse obveznosti, ki nastane- 
jo po 1. januarju 1976, mora- 
jo biti usklajene z določili 
tega zakona. 

Pričakovati je, da bo za- 
kon izdan novembra 1975. le- 
ta ter da se ga bo uporablja- 
lo od 1. januarja 1976. 



OBVEZNO VODENJE KNJIGOVODSTVA 

ZA VSE UPORABNIKE DRUŽBENIH SREDSTEV 

O Uvaja se obvezno vodenje knjigovodstva po vnaprej določeni metodi in ob uporabi 
sistema enotnih računov 
$ Banke in druge finančne organizacije ter interesne skupnosti na področju skupne 
porabe vodijo knjigovodstvo po posebnih kontnih planih 
9 Novi zakon se bo uporabljal od 1. januarja 1976 

Izhajajoč od obveznosti, da 
se obstoječe zvezne zakone 
uskladi z Ustavo SFRJ, je 
Zvezni. izvršni svet dostavil 
Skupščini SFRJ v obravna- 
vo Osnutek zakona o knjigo- 
vodstvu. Določila nove Usta- 
ve dajejo posebno mesto in 
pomen družbenemu sistemu 
informiranja, družbenemu 
knjigovodstvu, evidenci in 
statistiki kot področju po- 
sebnega družbenega pomena. 
Na tej podlagi je izdelan os- 
nutek novega zakona o knji- 
govodstvu, ki naj s svojimi 
določili omogoči uresničitev 
teh ustavnih določil. 

OBVEZNOST ZA VSE 
Ker se za vse uporabnike 

družbenih sredstev uvaja ob- 
veznost, da vodijo knjigovod- 
stvo po tem zakonu, se je 
opustilo dosedanji naslov, ki 
se je glasil: »Zakon o knji- 
govodstvu organizacij združe- 
nega dela«, ter je sprejet nov 
naslov »Zakon o knjigovod- 
stvu«, ki bolj ustreza bistvu 
predpisa. 

Izdaja novega zakona o 
knjigovodstvu ima predvsem 
naslednje namene: 

— določiti obveznost za vse 
uporabnike družbenih sred- 
stev, da vodijo knjigovodstvo 
po vnaprej določeni metodi 
in ob uporabi sistema enot 
nih računov; 

— omogočiti bilanciranje 
družbene reprodukcije na 
ravni vseh družbenopolitič- 
nih skupnosti od občine, po- 
krajine, republike do fede- 
racije; 

— omogočiti bilanciranje 
vseh oblik porabe ter na 
vseh ravneh; 

— na enoten način uredi- 
ti vodenje knjigovodstva pri 
vseh uporabnikih družbenih 
sredstev; 

— zagotoviti enotno eviden. 
co o razpolaganju z družbe- 
nimi sredstvi pri vseh upo- 
rabnikih družbenih sredstev; 

— zagotoviti podatke, ki so 
pomembni za usmerjanje raz- 
voja vseh družbenopolitičnih 

skupnosti, in ustvariti podla- 
go za družbeno načrtovanje. 
DVOJNO 
KNJIGOVODSTVO 

V Osnutku zakona je pred- 
videno, da so knjigovodstvo 
dolžne voditi: temeljne orga- 
nizacije združenega dela ter 
organizacije združenega dela, 
v katerih niso organizirane 
temeljne organizacije združe- 
nega dela; banke in zavaro- 
valne organizacije (rizične 
skupnosti); interesne skup- 
nosti, druge samoupravne 
organizacije in skupnosti ter 
njihovi organi; družbenopoli- 
tične skupnosti in njihovi 
organi; družbenopolitične 
organizacije in druge orga- 
nizacije, ki uporabljajo druž. 
bena sredstva. 

Knjigovodstvo se vodi po 
metodi dvojnega knjigovod- 
stva ob uporabi sistema enot- 
nih računov, ki so predpisa- 
ni s kontnimi plani. 

Knjigovodstvo po osnov- 
nem kontnem planu (osnov- 
ne evidenčne postavke) bodo 
vodile temeljne organizacije 
združenega dela, organizaci- 

je združenega dela, v kate- 
rih niso organizirane TOZD, 
interesne skupnosti in orga- 
nizacije na področju gospo- 
darstva, tefr delovne skup- 
nosti v organizacijah zdru- 
ženega dela, bankaih, zavaro- 
valnih organizacijah, interes- 
nih skupnostih in drugih or- 
ganizacijah. 

Banke in druge finančne 
organizacije vodijo knjigovod- 
stvo po kontnem planu za 
banke. Interesne skupnosti 
na področju skupne porabe 
vodijo knjigovodstvo po kont- 
nem planu za interesne skup- 
nosti. Ti posebni kontni pla- 
ni so sestavni del zakona. 
Zvezni izvršni svet bo pred- 
pisal posebne kontne plane 
za zavarovalne organizacije, 

družbenopolitične skupnosti 
in njihove organe, ter po- 
sebne kontne plane ter dru- 
ge uporabnike družbenih 
sredstev. 

OBVEZNI PODATKI 
V knjigovodstvu se zago- 

tavlja podatke, ki omogoča- 
jo: vpogled v stanje in gi- 
banje sredstev ter vire teh 
sredstev, spremljanje rokov 
dospetja terjatev in obvez- 
nosti, poravnanje obveznosti 
po veljavnih predpisih, izde- 
lavo planov in analiz ter 
usklajevanje razmerij v druž- 
beni reprodukciji in usmer- 
janje razvoja. Poleg teh po- 
datkov bo knjigovodstvo or- 
ganizacij združenega dela za- 
gotavljalo tudi podatke, ki 
omogočajo spremljanje delov- 
nega procesa, ugotavljanje ce- 
lotnega dohodka, dohodka in 
delitve dohodka, ter izdelavo 
kalkulacij za cene proizvo- 
dov, storitev in blaga. Osta- 
li uporabniki družbenih sred- 
stev, razen organizacij zdru- 
ženega dela, bodo v svojem 
knjigovodstvu poleg omenje- 

nih podatkov zagotavljali tu- 
di podatke o dohodkih, iz- 
datkih in delitvi. 

Tisti uporabnik družbenih 
sredstev, ki uporablja pri 
svojem poslovanju tudi sred- 
stva drugih uporabnikov 
družbenih sredstev ali tujih 
oseb na podlagi združevanja 
oziroma vlaganja sredstev ter 
je zanj pogodbeno predvide- 
na udeležba v skupno ustvar- 
jenem dohodku, je dolžan v 
svojem knjigovodstvu pose- 
bej izkazovati dohodek iz 
skupnega poslovanja. 

Določa se obveznost, da se 
delovni ljudje obvezno sezna- 
nijo s podatki iz knjigovod- 
stva, pri čemer se bo s sa- 
moupravnim sporazumom ali 
drugim splošnim aktom upo- 

rabnika družbenih sredstev, 
ki vodi knjigovodstvo, pred- 
pisalo roke in način infor- 
miranja . 

Uporabnik družbenih sred- 
stev je dolžan s svojim sploš- 
nim aktom podrobneje uredi- 
ti vprašanje rednega in ažur- 
nega vodenja knjigovodstva, 
knjigovodskih listin, njihove 
likvidacije, kontrole, ter ob- 
liko in vsebino poslovnih 
knjig. 

INVENTARIZACIJA 
SREDSTEV 

Ker morajo podatki v knji- 
govodstvu ustrezati resnična 
mu stanju sredstev in njiho- 
vih virov, je v Osnutku zako. 
na predvideno, da se jih pre- 
verja (inventarizira) najmanj 
enkrat letno v rokih, ki so 
vnaprej določeni, ali pa ne- 
nehno v teku leta. Inventari- 
zacijo se opravi tudi ob za- 
četku poslovanja (dela) ob 
konstituiranju, spojitvi, pri- 
pojitvi, delitvi ali ukinitvi 
uporabnikov družbenih sred- 
stev, ob začetku in koncu ste- 
čajnega postopka ter postop- 
ka redne likvidacije. 

S samoupravnim sporazu- 
mom ali drugim splošnim 
aktom se določi druge pri. 
mere, ko se opravi inventa- 
rizacijo, roke in način inven- 
tarizacije. 

Osnutek zakona nadalje 
precizira, da se poslovne 
knjige hrani najmanj 10 let, 
listine, na podlagi katerih se 
knjiži, pa najmanj pet let. 
Zaključni račun za posamez- 
no lento in zaključne račune, 
ki se jih sestavi pri spojitvi 
pripojitvi in delitvi uporab- 
nikov družbenih sredstev, ter 
izplačilne liste in druge li- 
stine o osebnih dohodkih de- 
lavcev je treba trajno hra- 
niti. 

Način hranjenja poslovnih 
knjig se določi s samoup- 
ravnim sporazumom oziroma 
drugim splošnim aktom. 

Strokovno izobrazbo in dru- 
ge pogoje za vodenje knji- 
govodstva se predpiše z druž- 
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benim dogovorom oziroma s 
samoupravnim sporazumom, 
pri' čemer se predpiše ob- 
veznost, da vodenja knjigo- 
vodstva ni mogoče zaupati 
osebam, ki so bile obsojene 
za kazniva dejanja zoper 
ljudstvo in državo, narodno 
gospodarstvo, družbeno pre- 
moženje, samoupravne pravi- 
ce in neizpolnjevanje sodnih 
sklepov. 

ZAKLJUČNI RAČUNI 
V Osnutku zakona je pred- 

videno, da se zaključni račun 
sestavi vsako poslovno leto 
ter ob konstituiranju, spojit- 
vi, pripojitvi, delitvi ali uki- 
nitvi uporabnikov družbenih 
sredstev. Določena je tudi 
struktura zaključnega računa 
ter obrazci, katere bo pred- 
pisal ZIS. Zaključni račun 
sprejemajo delavci na zbo. 
rih v temeljnih organizacijah 
združenega dela in v delov- 
nih skupnostih. 

Delovne organizacije in se- 
stavljene organizacije združe- 
nega dela, so dolžne na pod- 
lagi zaključnega računa 
TOZD sestaviti zbirni zaključ. 
ni račun delovne organizaci- 
je in sestavljene organizacije 
združenega dela. Ista pravila 
se uporablja za banke, zava- 
rovalne skupnosti in druge 
sestavljene organizacije. 

Novi zakon o knjigovodstvu 
je, tako kot prejšnji, ohra- 
nil doslej veljavne roke za 

predložitev zaključnega raču- 
na in periodičnih obračunov 
Službi družbenega knjigovod. 
stva, z izjemo roka za pred- 
ložitev obračuna za obdob- 
je januar-marec, ki je po- 
daljšan za deset dni, ker se 
ta obračun sestavlja takoj 
po izdelavi zaključnega ra- 
čuna. 

Potem, ko bo ta zakon 
sprejet, morajo uporabniki 
družbenih sredstev do konca 
1. 1975 uskladiti samouprav- 
ne sporazume oziroma sploš- 
ne akte z določili tega zako- 
na, da bi se ga laliko upo- 
rabljalo za vse uporabnike 
družbenih sredstev od 1. ja. 
nuarja 1976 dalje. 

tek tega zakona, ki ga je 
treba izdati zato, ker tuji 
partnerji, ki sodelujejo pri 
financiranju gradnje jugoslo- 
vanskega naftovoda, vežejo 
dajanje kreditov na pogoj, da 
dobijo garancijo od Narodne 
banke Jugoslavije. 

Po Osnutku zakona daje 
Narodna banka garanoijo za 
tuje kredite, namenjene za 
izgradnjo jugoslovanskega 
naftovoda, najete kredite pa 
so dolžni vrniti investitor, 
Jugoslovanski naftovod v 
ustanavljanju ter poslovne 
banke, ki sodelujejo pri rea- 
lizaciji gradnje. 

Kot je predvideno v Os- 
nutku zakona, naj bi Narodna 
banka Jugoslavije dala ga- 
rancijo za dva določena tuja 
kredita v znesku 3.315 mili- 
jonov dinarjev, ki je zvečan 
za znesefk dogovorjenih ob- 
resti in stroškov kredita. Ta 
vsota ustreza celotnemu zne- 
sku kredita 195 milijonov do- 

larjev, od katerih daje 125 
milijonov kreditor iz Kuvaj- 
ta, 70 milijonov pa kreditor 
iz Libije. 

GARANCIJE 

ZA FINANCIRANJE 

JUGOSLOVANSKEGA 

NAFTOVODA 

Narodna banka Jugoslavije daje tujim 
kreditorjem garancije v višini 3.315 
milijonov dinarjev (195 milijonov dolarjev) 

Dajanje garancij za tuje _____________ 
kredite, ki jih uporabljajo 
organizacije združenega deda ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA 
in pooblaščene banke, je ure- o DAJANJU GARANCIJ NARODNE BANKE 
jeno z zakonom o kreditnih JUGOSLAVIJE ZA DOLOČENE TUJE KREDITE 
posilil s tujino. z& Kreaite, a© «4rt/* 
ki jih najemajo organizacije 
združenega dela, dajejo ga- ______ 
rancije pooblaščene banke, . , , . 
Narodna banka Jugoslavije ficirano mednarodno oziro- 
pa lahko daje garancije le, 1113 m c^avno P°g°<ibo. 
če je za to pooblaščena z Zvezni izvršni svet je do- 
zveznim zakonom ali z rati- stavil skupščini SFRJ osnu- 

NA REALNEM DOHODKU ZASNOVAN OBRAČUN 

# Novi obračunski sistem stimulira prodajalce k prodaji blaga le, če imajo plačilno 
zmožnega kupca 
# V obračunskem sistemu bodo vzpostavljeni takšni odnosi, ki bodo omogočili, da se 
dohodek izkaže le takrat, ko je krit z izterljivo terjatvijo 
# Cene posameznih nedokončanih izdelkov, polizdelkov in gotovih izdelkov na zalogi 
ne morejo biti ob koncu leta večje od poprečnih prodajnih cen istih proizvodov, 
doseženih v zadnjem mesecu 

V prizadevanju, da se od- 
pravi vzroke nelikvidnosti in 
doseže druge cilje ekonom- 
ske politike, se je pokazalo, 
da je treba — poleg ostalih 
ukrepov — spremeniti obsto- 
ječi sistem ugotavljanja in 
obračunavanja celotnega do- 
hodka in dohodka, izhajajoč 
pri tem od ustavnih načel in 
resolucije X. kongresa ZKJ. 
S tem v zvezi je Zvezni iz- 
vršni svet dostavil skupščini 
SFRJ v obravnavo osnutek 
zakona o ugotavljanju in ob- 
računavanju celotnega dohod- 
ka in dohodka v temeljnih 

organizacijah združenega de- 
la, s katerim se oblikuje no- 
ve rešitve glede na doslej ve- 
ljavni zakon. 

Nove rešitve, ki jih ponuja 
osnutek zakona, morajo zago- 
toviti: 

— da se odpravi izkazova- 
nje in delitev tistega dela 
dohodka, ki ni plačan, ali za 
katerega v času obračuna ni 
dokazil, da bo plačan; 

— da bo oblikovanje vseh 
oblik porabe zasnovano le na 
realiziranem dohodku; 

— da se bodo poslovne 
banke neposredno angažirale 

pri zagotavljanju likvidnosti 
gospodarstva ter v procesu 
ustvarjanja pogojev za vzpo- 
stavljanje in reševanje dolž- 
niško-upniških razmerij; 

— da se odpravi ostale ne- 
gativne posledice sedanjih re- 
šitev v predpisih, ki zadeva- 
jo ugotavljanje celotnega do- 
hodka po obračunu. 

NOVI ODNOSI 
V OBRAČUNSKEM 
SISTEMU 

Z novimi rešitvami se 
vzpostavlja pravzaprav tak 

mehanizem, ki ne bo dopu- 
ščal, da se na podlagi terja- 
tev ustvarja dohodek, ki v 
resnici ni dohodek, in sicer 
vse dotlej ne, dokler ni krit 
z ustreznimi sredstvi. Z dru- 
gimi besedami: v obračun- 
skem sistemu bodo vzpostav- 
ljeni takšni odnosi, ki bodo 
omogočili, da se dohodek iz- 
kaže le takrat, ko je krit z 
izterljivo terjatvijo. 

To pomeni, da mora ob- 
računski sistem stimulirati 
prodajalca, da prodaja samo 
takrat, ko ima plačilno spo- 
sobnega kupca, če pa ravna 
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drugače, mora sistem delova- 
ti tako, da se tisti del dohod- 
ka, ki ga vsebujejo terjatve 
brez realnega kritja, ne ob- 
računava in ne izkazuje. 

Na realnem dohodku za- 
snovan obračunski sistem bi 
pripomogel k zmanjšanju ce- 
lotnih dolžniško-upniških raz- 
merij, posebno še k zmanj- 
šanju razlik med dolgovi in 
terjatvami v gospodarstvu. 
Sedanje razlike med dolgovi 
in terjatvami znašajo prek 45 
milijard dinarjev ter bistve- 
no vplivajo na likvidnost in 
na investicijsko sposobnost 
gospodarstva. Z zmanjšanjem 
teh razlik bi dosegli več- 
stranske učinke, predvsem pa 
bi del sredstev skladov go- 
spodarstva sprostili za nalož- 
be v razširitev materialne 
podlage dela ter zmanjšali 
obseg kreditov, ki jih gospo- 
darstvo uporablja za financi- 
ranje drugih dejavnosti, pre- 
bivalstva in tujine. 

POMANJKLJIVOSTI 
SEDANJEGA SISTEMA 

Vse te spremembe morajo 
pripomoči, da se premaga 
pomanjkljivosti sedanjega ob- 
računskega sistema, po kate- 
rem se: 

1. Celoten dohodek prizna- 
va na podlagi izdanih faktur 
za prodano blago ali oprav- 
ljene storitve v skladu s po- 
godbo med poslovnimi part- 
nerji, ki je osnovni dokument 
(in garancija) za ureditev 
dolžniško-upniških razmerij. 

Dosedanje izkušnje kažejo, 
da pogodba ni garancija, da 
bo kupec plačal blago v po- 
gojenem roku. Nasprotno, 
skoraj redno se dogaja, da se 
obveznosti ne poravna pravo- 
časno, tako da je upnik pri- 
moran terjati plačilo s sod- 
no izvršbo ali z akceptnim 
nalogom. 

2. Ker ni mogoče pravoča- 
sno izterjati terjatev na teko- 
čih računih, primanjkuje raz- 
položljivih sredstev — to 
onemogoča tudi dosledno 
uporabo ustavnih načel o raz- 
polaganju z dohodkom v te- 
meljni organizaciji združene- 
ga dela. 

3. Na podlagi fakturirane 
realizacije in domnevnega do- 
hodka organizacije združene- 
ga dela prevzemajo obvezno- 
sti, čeprav v resnici ne raz- 
polagajo s sredstvi, ker del 
njihovih terjatev ni vnovčljiv. 

4. Pri delitvi dohodka (ka- 
terega del zaradi neizterljivih 
terjatev v resnici sploh ne 
bo realiziran) so udeleženi 
tudi drugi udeleženci zunaj 

gospodarstva, s čimer se 
anticipira poraba za splošne 
družbene in skupne potrebe. 

OSNOVE OBRAČUNA 

Med vrsto novih ali spre- 
menjenih določil še v osnut- 
ku zakona kot najpomemb- 
nejše poudarja, da celotni 
dohodek tvorijo iztržem zne- 
ski, ki so ustvarjeni z reali- 
zacijo proizvodov, storitev in 
blaga, z interno realizacijo 
proizvodov, storitev in blaga, 
z dohodki na podlagi združe- 
vanja dela in sredstev ter iz- 
redni dohodki. 

Pojem interne realizacije je 
opredeljen v tem smislu, da 
nastaja pod istimi pogoji, pod 
katerimi se opravlja realiza- 
cija nasploh, le da v tem 
primeru pomeni promet bla- 
ga in storitev med temeljni- 
mi organizacijami združenega 
dela v sestavi delovne orga- 
nizacije. S tem se pravzaprav 
daje temeljnim organizacijam 
možnost, da s samoupravni- 

mi sporazumi o združevanju 
v delovno organizacijo dolo- 
čijo metodo medsebojnega 
obračunavanja bodisi na pod- 
lagi interne realizacije, bodi- 
si na podlagi delitve realiza- 
cije sorazmerno prispevku k 
njej. 

Dohodke, ustvarjene na 
podlagi združenih sredstev za 
skupno poslovanje, od obre- 
sti na blagovne in finančne 
kredite in posojila, od obre- 
sti na deponirana sredstva, 
iz dohodka od vloženih in 
združenih sredstev v banke, 
hranilnice, zavarovalniške or- 
ganizacije ali interesne skup- 
nosti na področju proizvod- 
nje, od dobička, ustvarjene- 
ga v tujini, se bo — kot je 
predvideno v osnutku zakona 
— ugotavljalo na dosedanji 
način, vendar se bo v celo- 
ten dohodek vračunalo samo 
tiste zneske, ki so iztrženi. 

Tudi glede izrednih dohod- 
kov, doseženih iz zamudnih 
obresti, naknadnih odobritev 
na podlagi rabata, kasa — 
skonta, naknadno ugotovlje- 
nih dohodkov iz poslovanja 
v prejšnjih letih in drugega, 
bo veljalo načelo, da morajo 
biti iztrženi. Za določene iz- 

redne dohodke, kot je n. pr. 
vrednost ugotovljenega viška 
materiala, drobnega inventar- 
ja, polizdelkov in gotovih 
proizvodov, se smatra, da so 
»izterjani« v trenutku, ko se 
jih ugotovi. 

IZTRŽENI ZNESKI 

V osnutku zakona je pou- 
darjeno, da se za iztržene 
zneske smatra zneske izvrše- 
nih vplačil, nakazil, kompen- 
zacij, asignacij na tekočem 
računu. 

Prav tako se kot iztržene 
zneske šteje tudi zneske v 
nepreklicnih akreditivih, zne- 
ske v menicah z avalom ban- 
ke (banka je porok za meni- 
ce), ki dospejo prej kot v 90 
dneh od dne, ko je bila iz- 
dana faktura, ter zneski, za 
katere je prodajalec odobril 
kredit za prodajo proizvodov, 
storitev in blaga iz razpolož- 
ljivih lastnih sredstev in iz 
kreditov, ki jih je dobil v ta 
namen. 

Kot iztrženi zneski na pod- 
lagi interne realizacije šteje- 
jo tudi zneski, ki so preknji- 
ženi prek računa v interni 
banki oziroma knjigovodstvu, 
pod pogojem, da ima temelj- 
na organizacija združenega 
dela v trenutku preknjiženja 
kritje na svojem računu. 

MATERIALNI STROŠKI 

V primeri z rešitvami v se- 
danjem zakonu je v osnutku 
dana popolnejša opredelitev 
materialnih stroškov, med 
katere spadajo: porabljene 
vrednosti predmetov dela, iz- 
datki za vzdrževanje delov- 
nih sredstev, porabljene vred- 
nosti drobnega inventarja, 
storitve ter osebni izdatki, ki 
pomenijo nadomestilo stro- 
škov poslovanja. 

Med materialne stroške po- 
slovanja ne šteje amortizaci- 
ja delovnih sredstev (osnov- 
nih sredstev), ker se ta amor- 
tizacija v obračunskem siste- 
mu obravnava kot posebna 
kategorija. V osnutku zako- 
na se jo opredeljuje kot pre- 
neseno vrednost porabljenih 
osnovnih sredstev, katero se 
ugotavlja po posebnih pred- 

pisih, pri čemer so mišljeni 
predpisi o obračunavanju 
amortizacije ter predpisi o 
revalorizaciji osnovnih sred- 
stev in drugih osnovnih skla- 
dov. 

Cene posameznih nedokon- 
čanih proizvodov, polproizvo- 
dov in delov, kakor tudi go- 
tovih proizvodov na zalogi, 
ob koncu leta ne morejo bi- 
ti večje od poprečnih prodaj- 
nih cen enakih proizvodov, 
doseženih v zadnjem mesecu. 
V vrednost zalog se namreč 
lahko vračuna le materialne 
stroške poslovanja, amortiza- 
cijo in osebne dohodke, med- 
tem ko se vse ostale elemen- 
te poravnava v celoti iz reali- 
ziranega dohodka. 

Dohodek se dobi tako, da 
se od celotnega dohodka od- 
bije materialne stroške poslo- 
vanja in amortizacijo, nabav- 
no vrednost blaga ter izred- 
ne izdatke, kakršni so zamud- 
ne obresti, nadomestila škod, 
stroški sporov itn. S takšno 
opredelitvijo naj bi omogo- 
čili ugotavljanje nerealizira- 
nega dohodka, s tem pa tudi 
preprečili delitev nerealizira- 
nega dohodka. 

DELITEV DOHODKA 

Dohodek se razporeja na: 
pogodbene obveznosti (obre- 
sti na kredite, nadomestila 
za bančne storitve, zavaroval- 
ne premije), davke in druge 
dajatve za zadovoljevanje 
splošnih družbenih potreb, 
prispevke za zadovoljevanje 
skupnih družbenih potreb, 
osebne prejemke, osebne do- 
hodke, skupno porabo v orga- 
nizaciji združenega dela, re- 
zerve, razširitev materialne 
podlage dela in za ostale po- 
trebe. 

Iz realiziranega dohodka sc 
poravnava v celoti vse ele- 
mente dohodka, razen oseb- 
nih dohodkov, ki se jih lah- 
ko vračuna tudi v vrednost 
zalog nedokončane proizvod- 
nje, polizdelkov in delov la- 
stne proizvodnje, gotovih iz- 
delkov ter nevnovčene reali- 
zacije, in sicer vračuna v to- 
likšnem delu, kolikršen se na- 
naša na te zaloge. S tem se 
zagotavlja, da se porabe ne 
bo anticipiralo, razen pri 
osebnih dohodkih. 

Dohodek se ugotavlja in 
deli z zaključnim računom 
temeljne organizacije združe- 
nega dela, katerega se pred- 
loži Službi družbenega knji- 
govodstva. Dohodek, ki se ga 
ugotovi z periodičnim obraču- 
nom, ne more biti podlaga ni- 
kakršne dokončne delitve ter 
se ga lahko uporablja samo 
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FINANCIRANJE 

FEDERACIJE - 

SKUPNA 

ODGOVORNOST 

REPUBLIK IN 

POKRAJIN 

Nove rešitve glede načina financiranja 
tistih funkcij in potreb federacije, ki 
pomenijo skupni interes republik in pokrajin 

za poravnavanje obveznosti 
na podlagi akontacij, ki so 
plačane iz dohodka. Tako 
ugotovljenega dohodka se ne 
more pod nobenimi pogoji 
uporabljati za investicije v 
osnovna sredstva ne za skup- 
no porabo. 

Določa se tudi načelo, da 
nihče ne more biti udeležen 
v delitvi dohodka, ki ni ure- 
sničen. če ima temeljna orga- 
nizacija združenega dela tako 
imenovano izgubo v sub- 
stanci (kadar so materialni 
stroški poslovanja ter amor- 
tizacija večji od celotnega 
dohodka), se ji vrne vse pla- 
čane davke in prispevke, ka- 
tere se poravnava iz dohod- 
ka. V primeru, da zaradi ne- 
uresničenega dohodka nasta- 
ne izguba, se temeljni organi- 
zaciji združenega dela vrne 
sorazmerne dele davkov, 
drugih davščin in prispevkov. 

PREHODNO 
RAZDOBJE 

Dokler organizacija združe- 
nega dela ne krije izgub, ne 
more izplačevati večjih oseb- 
nih dohodkov od zajamčenih, 
razen v primeru, če ji kdo 
drug zagotovi sredstva v ta 
namen brez obveznosti vra- 
čila. 

Akontacije posojila federa- 
cije republiki ali pokrajini za 
kreditiranje hitrejšega razvo- 
ja gospodarsko manj razvitih 
območij, ki se jih vplača v 
teku leta, se lahko vrne te- 
meljni organizaciji združene- 
ga dela, če se ugotovi, da 
ima izgubo na substanci ozi- 
roma izgubo zaradi neures- 
ničenega dohodka. Način ob- 
računavanja pravice na po- 
vračilo akontacije bo predpi- 
sal Zvezni izvršni svet. 

Določila tega zakona se na- 
našajo na temeljne organiza- 
cije združenega dela ter na 
organizacije združenega dela, 
v katerih niso obvezne te- 
meljne organizacije združene- 
ga dela. Zakon se bo uporab- 
ljalo tudi za delovne skup- 
nosti v organizacijah združe- 
nega dela, bankah, zavaroval- 
niških organizacijah, interes- 
nih in drugih skupnostih ter 
organizacijah. 

Prehodno obdobje od siste- 
ma fakturirane realizacije 
(t. j. s sedanjega sistema) na 
realizacijo, ki je zasnovana 
na vnovčljivih terjatvah (t. j. 
na bodoči sistem), je urejen 
tako, da bodo učinki prehoda 
enakomerno razporejeni na 
leto 1975 in 1976. Predvideno 
je, da bo ta zakon začel ve- 
ljati 1. januarja 1976 in da 
se ga bo uporabljalo pri za- 
ključnih računih za leto 1975. 

Zvezni izvršni svet je do- 
staivil Skupščini! SFRJ v ob- 
ravnavo Osnutek zakona o 
financiranju federacije, ki je 
nastal z usklajevanjem seda- 
njega Zakona o financiranju 
federacije z novimi ustavni- 
mi rešitvami. Ker je uskla- 
jevanje terjalo precejšnje 
spremembe, ki spreminjajo 
večino zakonskega besedila — 
spremembe pa so pretežno 
bistvenega značaja — , je 
bilo odločeno, da se pripra- 
vi nov Zakon o financiranju 
federacije, v skladu z inten- 
cijami in rešitvami Usta- 
ve SFRJ. 

PRORAČUN IN 
POSEBNI SKLADI 

Po ustavnih rešitvah se v 
federaciji celotno financira, 
nje opravlja prek proračuna 
kot enotnega instrumenta. 
Neproračunsko financiranje 

je možno le prek skladov, 
glede ustanovitve katerih se 
republike in avtonomne po- 
krajine strinjajo, da so nji- 
hov skupen interes in potre- 
ba. Sistem lastnega obliko- 
vanja dohodkov za financi- 
ranje federacije je ohranjen 
le iz carin in uvoznih daja- 
tev, pretežni del potrebnih 
sredstev pa se zagotavlja s 
prispevki republik in avto- 
nomnih pokrajin. Na ta na- 
čin se zagotavlja neposreden 
vpliv vseh družbenopolitičnih 
skupnosti na financiranje 
funkcij in potreb federaci- 
je, s tem pa tudi vpliv na 

celoten obseg izdatkov pro- 
računa. 

Osnutek zakona vsebuje 
vrsto novih rešitev glede na- 
čina financiranja tistih funk- 
cij in potreb federacije, ki 
pomenijo skupni interes re- 
publik in pokrajin, in na ka- 
tere mora imeti po Ustavi 
SFRJ odločilen vpliv združe- 
no delo. Predvsem gre pri 
tem za izključno ekonomske 
funkcije, ki so se doslej fi- 
nancirale iz zveznega prora- 
čuna, kot n. pr.: pospeševa- 
nje in spodbujanje sodelo- 
vanja in razvoja ekonomskih 
odnosov z državami v raz- 
voju, spodbujanje in pospe- 
ševanje zunanjetrgovinske 
menjave in drugih ekonom- 
skih odnosov s tujino ter 
kompenzacije in druge oblike 
intervencij v gospodarstvu, ki 
jih predvidevajo ukrepi skupne 
ekonomske politike. Osnutek 

predvideva, da se bo te funk- 
cije v bodoče financiralo 
prek posebnih skladov fede- 
racije, katerih položaj bodo 
urejali posebni zvezni zako- 
ni. 

SPREMEMBE V NAČINU 
FINANCIRANJA 

Razen tega so glede na do- 
sedanji način in metodo fi- 
nanciranja federacije bistve- 
ne tudi naslednje spremembe: 

— dohodke federacije se 
določa v skladu z načelom 
enakopravnosti ter skupne 
odgovornosti republik in 

avtonomnih pokrajin za fi- 
nanciranje funkcij federacije; 

— zunaj okvira skupnih iz- 
datkov, predvidenih v prora- 
čunu, lahko federacija usta- 
novi sklade za financiranje 
določenih funkcij ali najame 
kredite in prevzame druge 
obveznosti samo na podlagi 
zveznih Zakonov in kadar se 
z ustanovitvijo sklada oziro- 
ma s prevzemanjem takšnih 
obveznosti strinjajo republi- 
ke in avtonomne pokrajine; 

— potreba, da se zagotovi 
stabilnejše financiranje funk- 
cij federacije, in sicer s po. 
večanjem izvirnih dohodkov, 
delitvijo dohodkov od temelj- 
nega davka na promet proiz- 
vodov, ki ga določa zvezni 
zakon; 

— doslej je bil dohodek od 
carin, carinskih dajatev in 
taks v celoti dohodek pro- 
računa federacije. Osnutek 
pa predvideva možnost, da 
se del teh dohodkov izloči 
za povračilo davčnih, carin- 
skih in drugih dajatev ter 
za druge oblike spodbujanja 
ekonomskih odnosov s tuji- 
no. 

V Osnutku zakona je še 
več drugih razlik glede na 
veljavni Zakon o financiranju 
federacije. Natančneje in bolj 
določno je opredeljeno finan- 
ciranje funkcij in potreb 
federacije prek skladov fe- 
deracije za določene skupne 
potrebe; predvidena je mož- 
nost, da Skupščina SFRJ sa- 
mostojno odloča o zagotovit- 
vi sredstev za potrebe držav- 
ne varnosti in ljudske ob- 
rambe; kot merilo za dolo- 
čitev posamičnega zneska pri- 
spevka republik in pokrajin 
je predviden le doseženi 
družbeni proizvod, ne pa tudi 
dohodek od doseženega te- 
meljnega davka na promet 
proizvodov; prispevek repub- 
lik in pokrajin ni več ve- 
zan na plačilo dohodka od 
temeljnega davka na promet, 
marveč se ga poravnava iz 
celotnega dohodka republik 
in avtonomnih pokrajin; jas- 
neje in popolneje so opre- 
deljene funkcije in potrebe 
federacije itn. 

KAJ SE FINANCIRA 
IZ PRORAČUNA 
FEDERACIJE 

V proračunu federacije se 
po Osnutku zakona zagotav- 
lja sredstev za: financiranje 
JLA in drugih potreb ljud- 
ske obrambe iz pristojnosti 
federacije; delo organov fe- 
deracije; dopolnilno financi- 
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ranja družbenih in drugih 
služb v republikah in pokra- 
jinah, ki teh služb ne more- 
jo financirati z lastnimi sred- 
stvi; uresničevanje temeljnih 
pravic borcev, vojaških voj- 
nih invalidov in družin pad- 
lih borcev; dopolnilno finan- 
ciranje invalidsko-pokojnin- 
skega zavarovanja vojaških 
zavarovancev in njihovih dru- 
žin; oblikovanje posebnih re- 
zerv federacije; izpolnjevanje 
obveznosti iz mednarodnih 
pogodb, sporazumov in kon- 
vencij; ter izpolnjevanje dru- 
gih obveznosti, potreb in na- 
log, ki jih po določilih Usta- 
ve SFRJ in zveznih zakonov 
financira federacija. 

VIRI DOHODKOV 
FEDERACIJE 

Po osnutku zakona so iz- 
virni dohodki federacije: 

— carine in druge carinske 
dajatve in takse; 

— zvezne takse; 
— dohodki, ki jih s svojim 

delom ustvarjajo organi in 
organizacije federacije; 

— del dohodkov od temelj- 
nega davka na promet proiz- 
vodov; 

— drugi dohodki, ki se 
ustvarjajo na podlagi zveznih 
predpisov. 

Izvirni dohodki federacije 
sedaj izvirajo v glavnem od 
carin in carinskih dajatev ter 
taks (okrog 90 odstotkov). Ti 
dohodki pa pomenijo pred- 
vsem instrumente ekonomske 
politike države, šele v dru- 

gem planu pa je njihov fi- 
skalni značaj. Zato se carine 
kažejo kot spremenljiv doho- 
dek, občutljiv na druge vpli- 
ve in neprimeren za urejanje 
finančnih potreb federacije, 
ter samo z njimi ni mogoče 
računati kot z elementom za 
zagotavljanje stabilnosti pro- 
računa. Za zdaj pa ni mogoče 
najti zamenjave za ta doho- 
dek federacije in je treba ca- 
rine ter druge carinske da- 
jatve uporabljati tako kot 
ekonomski kakor tudi kot fi- 
skalni instrument. Del dohod- 
kov od carin se uporablja kot 
izvirni dohodek proračuna 
federacije, drugi del pa se 
vrača gospodarstvu prek 
skladov federacije za spod- 
bujanje ekonomskih odnosov 
s tujino. 

Drugi izvirni dohodki po- 
menijo zdaj le okrog 10 od- 
stotkov ter niso resnejši vir 
dohodkov, ki bi mogel rešiti 
sedanje probleme likvidnosti 
proračuna federacije. 

Dejstvo, da se z izvirnimi 
dohodki federacije krije le 
okrog 45 odstotkov osnovnih 
izdatkov, kaže da je nujno za- 
gotoviti ugodnejšo strukturo 
izvirnih proračunskih dohod- 
kov. Zato je v Osnutku pred- 
videno, naj bo taik vir del te- 
meljnih davkov na promet 
proizvodov. Z zajetjeim 50 od- 
stotkov temeljnega davka na 
promet bi lahko krili prete- 
žen del osnovnih izdatkov fe- 
deracije, kar bi bilo v prid 
težnji, da ima federacija stal- 
ne in stabilne vire financira- 
nja. 

PRISPEVKI REPUBLIK 
IN POKRAJIN 

Prispevke republik in avto- 
nomnih pokrajin se je do- 
slej določalo na osnovi fi- 
skalne moči, ki se jo je izra- 
čunavalo na podlagi plačane- 
ga temeljnega davka na pro- 
met proizvodov, ter ekonom- 
ske moči, izražene v ustvar- 
jenem družbenem proizvodu 
celotnega gospodarstva. Osnu- 
tek predlaga drugačne reši- 
tve: predvideno je, da bi se 
prispevke republik in avtono- 
mnih pokrajin določalo samo 
na podlagi ekonomske moči 
vsake republike oziroma 
avtonomne pokrajine. 

Z novimi rešitvami se pri- 
spevki republik oziroma po- 
krajin zmanjšujejo. Predlaga- 
no je, naj bo prispevek re- 
publik in avtonomnih pokra- 
jin spremenljive velikosti ter 
v skladu z gibanjem izvirnih 
dohodkov federacije. Takšno 
rešitev pogojuje značaj pot- 
reb, ki se financirajo iz pro- 
računa federacije, kajti preik 
90 dostotkov teh potreb se 
določa z zakonom, pogodlbo 
ali drugim aktom. 

Osnutek predvideva, da se 
višino prispevkov republik in 
avtonomnih pokrajin določa 
kot razliko med celotnimi iz- 
datki in izvirnimi dohodki 
proračuna federacije. Pri- 
spevke v proračun federacije 
bi se plačevalo iz skupnih do- 
hodkov republike oziroma 
pokrajine. 

NAČIN SPREJEMANJA 
PRORAČUNA 
FEDERACIJE 

Osnutek zakona predvideva 
pri izdelavi in sprejemanju 
proračuna tri faze. V prvi 
fazi Zvezni sekretariat za fi- 
nance pripravi predlog osnov 
proračuna federacije v skladu 
s predvidevanji in proporci 
družbenega načrta, skupno 
politiko socialnega in eko- 
nomskega razvoja Jugoslavije 
za leto, za katero se spreje- 
ma proračun, in z določili 
zveznih zakonov, ter se ga do- 
stavi zveznemu izvršnemu 
svetu. Ta predlog osnov ZIS 
zatem predloži skupščini 
SFRJ. 

Potem, ko je skupščina 
SFRJ obravnavala predlog 
osnov proračuna, zvezni se- 
kretariat za finance pripra- 
vi osnutek proračuna, ki ga 
ZIS nato predloži v obrav- 
navo skupščini SFRJ. Kon- 
čen predlog proračuna fede- 
racije mora biti predložen 
skupščini SFRJ do prvega de- 
cembra tekočega leta, nato 
ga skupščina SFRJ dokončno 
sprejme. 

,V osnutku je predviden tu- 
di primer, da proračun ni 
sprejet do začetka leta, na 
katero se nanaša. V tem pri- 
meru se izvrševanje funkcij 
federacije začasno financira 
na podlagi proračuna federa- 
cije za minulo leto, vse do- 
tlej, dokler se ne sprejme nov 
proračun federacije. O zača- 
snem financiranju federacije 
odloča Skupščina SFRJ. 

ANALIZE IN OCENE 

PORABA RASTE HITREJE OD DRUŽBENEGA 

PROIZVODA 

% V vseh republikah in pokrajinah je rast splošne in skupne porabe v prvem 
trimesečju I. 1975 hitrejša, kot je bilo dogovorjeno 
H Zamude pri izdaji predpisov — poglavitni vzrok, da SDK ni v celoti izvršila 
obveznosti iz Resolucije in Dogovora o uresničevanju politike splošne in skupne 
porabe 

Služba družbenega knjigo- 
vodstva Jugoslavije je do- 
stavila Skupščini SFRJ In- 
formacijo o izvajanju določil 
iz Resolucije za 1. 1975 o 
omejevanju splošne in skup- 
ne porabe. 

Z Resolucijo o temeljih 
skupne politike ekonomske- 

ga in socialnega razvoja Ju- 
goslavije v 1. 1975 je pred- 
videno, da bosta splošna hi 
skupna poraba rasli najmanj 
za 20 do 25 odstotkov po- 
časneje od nominalnega po- 
večevanja družbenega proiz- 
voda. Vse družbenopolitične 
in samoupravne interesne 

skupnosti so morale po enot- 
ni metodologiji izdelati svo- 
je bilance dohodkov in iz- 
datkov ter jih obdelati po 
trimesečjih, v skladu s pro- 
grami organizacij združenega 
dela in sklenjenimi družbe- 
nimi dogovori. 

Z dogovorom o uresniče- 

vanju politike splošne in 
skupne poraibe v 1. 1975 so 
se republike in pokrajine 
zavezale, da bodo poskrbele, 
da bo rast splošne in skutp- 
ne porabe najmanj za 20 do 
25 odstotkov nižja od nomi- 
nalne rasti družbenega pro- 
izvoda v 1. 1975. 



Z dogovorom je omogoče- 
no, da posamezna republika 
ali pokrajina izvede te ome- 
jitvene ukrepe tako, da upo- 
števa sredstva za osebne do- 
hodke in sredstva za sploš- 
no in skupno porabo v celoti 
ter da zagotovi enak učinek 
pri krepitvi akumulativne in 
reproduktivne sposobnosti. 

govodstva pri Izdelavi potreb- 
nih navodil za delo in pri- 
prave organizacijskih enot 
pri konkretnem izpolnjevan 
nju nalog. Kot ugotavlja in- 
formacija SDK, je najbolj 
vidna splošna zamuda pri 
predhodnih opravilih, ki bi 
morala biti doslej končana. 
Opazne so razlike med ukre- 

SLUŽBA DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA 
JUGOSLAVIJE — INFORMACIJA O 
IZVAJANJU DOLOČIL RESOLUCIJE IZ L. 1975 
O OMEJITVI RASTI SPLOŠNE IN SKUPNE 
PORABE 

POZNO IZDANI UKREPI 
Služba družbenega knjigo, 

vodstva Jugoslavije je zadol- 
žena, da poskrbi za sprem- 
ljanje uresničevanja dogovo- 
ra ter da o tem redno po- 
roča podpisnikom Dogovora. 

Z ukrepi in predpisi re- 
publik ter avtonomnih pokra- 
jin so določene naloge in so 
službam družbenega knjigo- 
vodstva v republikah in po- 
krajinah dana pooblastila, 
da ustavijo vplačila dohod- 
kov, kadar le-ta presežejo do- 
ločene okvire. Ker ne gre za 
neposredno uporabo zvezne- 
ga predpisa, SDK ni pristoj- 
na in tudi ni praktično mo- 
goče, da bi ravnala na eno- 
ten način, kajti republike in 
pokrajine so prevzele obvez- 
nost, da bodo s svojimi uk- 
repi in aktivnostmi zagoto- 
vile uresničevanje dogovorje- 
ne politike na področju 
splošne in skupne porabe v 
1. 1975. Na podlagi pričako- 
vane rasti družbenega pro- 
izvoda bodo določale tudi 
okvire za možno rast te po- 
rabe na svojem območju ter 
vodile selektivno politiko do 
posameznih oblik in nosilcev 

pi in aktivnostmi republik 
in pokrajin na tem področju. 

HITREJŠA RAST 
PORABE KOT JE BILO 
PREDVIDENO 

Iz teh razlogov praktično 

ni bilo ukrepov, s katerimi 
bi družbenopolitičnim in sa- 
moupravnim interesnim skup- 
nostim omejevali vplačila do- 
hodkov, ki so — glede na do- 
seženo rast družbenega pro- 
izvoda v prvem trimesečju 1. 
1975 — nad predvideno rav- 
nijo. V takih razmerah ne 
le da ni bilo predvidene upo- 
časnitve rasti splošne, skup- 
ne in druge porabe, temveč 
je ta poraiba dosegla celo 
nekaj hitrejšo rast od pove- 
čevanja družbenega proizvo- 
da. O obsegu teh gibanj v 
vsej državi govore naslednji 
podatki o gibanju dosežene- 
ga družbenega proizvoda 
družbenega gospodarstva in 
bruto vplačanih dohodkov 
družbenopolitičnih skupnosti 
(DPZ), samoupravnih inte- 
resnih skupnosti (SIS) in 
skladov v prvem trimesečju 
1. 1975: 

Indeksi, I. trimesečja 1974 — 100 

SR (SAP) 
družbeni 
proizvod 

Bruto plaćani 
dohodki DPZ, 
SIS lin skladov 

Dogovorjena 
rast sTedstev 

splošne in 
skupine poiraibe 

v 1. 11975 

Bosna in 
Hercegovina 
Crna gora 
Hrvatska 
Makedonija 
Slovenija 
Srbija 
(brez SAP) 
Kosovo 
Vojvodina 
SFRJ 

136.8 
123,5 
1343 
125.9 
137,1 

133,1 
1293 
145.1 
135.2 

ur 

137,5 
138,5 
134,9 
150,2 
1363 

134,1 
153,4 
1443 
137,4 

128.0 
121.6 
127.7 
121,5 
134 3 

1263 
137.1 
126.8 
127,0 

te porabe (proračuni, samo- 
upravne interesne skupnosti, 
družbeni skladi, skupna po- 
raba v organizacijah združe- 
nega dela). 

Dosedanja aktivnost pri 
uresničevanju politike sploš- 
ne in skupne porabe, ki je 
določena z Resolucijo in 
medrepubliškim dogovorom, 
sestoji iz izdajanja aktov pri- 
stojnih organov v republikah 
to pokrajinah ter iz dejav- 
nosti službe družbenega knji- 

Navedni podatki kažejo, 
da so se bruto vplačila do- 
hodkov družbenopolitičnim 
skupnostim, samoupravnim 
interesnim skupnostim in 
sicladom v vseh republikah 
in avtonomnih pokrajinah 
povečala v prvem triiAesečju 
1. 1975 nad dogovorjeno rast 
splošne in skupne -porabe. 
Prikazani indeksi kažejo, ka- 
ko se gibljejo skupno vpla- 
čani in razporejeni s tistim 

delom »ostale« porabe, ki z 
dogovorom ni omejen. 

IZPOLNITI OBVEZNOSTI 
IZ RESOLUCIJE 

V zaključku informacije 
Službe družbenega knjigo- 
vodstva se ugotavlja, da so 
republike in avtonomne po- 
krajine sprejele svoje reso- 
lucije o ukrepih za urejanje 
splošne in skupne porabe v 
skladu z obveznostmi, ki so 

jih prevzele z Dogovorom 
(zadnja resolucija — SAP 
Vojvodine je bila objavljena 
20. februarja 1975). 

Prav tako so vse republike 
in avtonomne pokrajine, ra- 
zen SR Makedonije, sprejele 
svoje dogovore, vendar z 
znatno zamudo, v večini pri- 
merov le-ti še niso objavlje- 
ni, tako da so posamezne 
službe družbenega knjigovod- 
stva kasnile z izdajo navo- 
dil. 

Večina služb družbenega 
knjigovodstva v republikah 
in avtonomnih pokrajinah je 
izdala navodila za delo v zve- 
zi z omejevanjem splošne in 
skupne porabe tudi takrat, 
ko predpisi še niso objav- 
ljeni. 

Pravilnik o načinu vodenja 
evidence in načinu izdelave 
bilance planiranih sredstev 
za splošno in skupno porabo 
ter poročilo o izvršitvi te bi- 
lance je objavljen v »Urad- 
nem listu SFRJ« št. 30/75. z 
dne 13. junija 1975. Na pod- 
lagi tega predpisa se prvo 
sporočilo predloži Službi še- 
le po stanju za prvih devet 
mesecev tega leta, zaradi če- 
sar SDK Jugoslavije še ni 
mogla izdati svojih navodil 
za delo v Službi. 

Zaradi pomanjkanja ali za- 
mud pri izdaji predpisov in 
zaradi zamud pri izdaji enot- 
ne metodologije za sprem- 
ljanje splošne in skupne po- 
rabe SDK Jugoslavije ni 
mogla izpolniti svojih obvez- 
nosti v celoti ter tako, kot 
je predvideno z Resolucijo. 
Zato je SDK za informiranje 
zainteresiranih dejavnikov da- 
jala samo podatke o vplačilu 
in razporeditvi dohodkov po 
posameznih uporabnikih kot 
nosilcih posameznih oblik 
porabe. 

Pričakuje se, da bo Služba 
družbenega knjigovodstva v 
letošnjem drugem polletju 
lahko izvrševala naloge, ki 
jih zadaja Resolucija in Do- 
govor o uresničevanju poli- 
tike splošne in skupne pora- 
be v 1. 1975. SDK bo tudi 
redno obveščevala podpisni- 
ke Dogovora in druge zain- 
teresirane dejavnike o giba- 
nju dohodkov za splošno in 
Skupno porabo ter o tem, 
kako delujejo sprejeti uk- 
repi. 

Redataaja je bila končana 23. V®I. 1676 
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