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IZ VSEBINE: 

Združeno delo v družbeni reprodukciji 

— Dohodek in dohodkovni odnosi v 

luči rešitev v osnutku zakona o 

združenem delu (ESA 342) 

Uresničevanje ustavnih načel o 

organiziranosti in pripravah družbe na 

splošni ljudski odpor — Predlog za 

izdajo zakona z osnutkom zakona o 

ljudski obrambi SR Slovenije 

(ESA 344)    

Predlog za izdajo zakona o spremembi 

in dopolnitvi obrtnega zakona 

[ESA 339)   

Predlog za izdajo zakona o spremembi 

zakona o davkih občanov (ESA 315) 

Osnutek zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o starostnem 

zavarovanju kmetov (ESA 346) 

Predlog zakona o komunalnih 

dejavnostih posebnega družbenega 

pomena (ESA 269/73) 

Predlog zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o kmetijskih 

zemljiščih (ESA 262) 

Predlog zakona o samoupravnih 

interesnih skupnostih za PTT promet 

(ESA 81) 

SKLICANJE SEJE ZBOROV 

SKUPŠČINE SRS 

Seja Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Sloveni- 
je je sklicana za 22. septem- 
ber, seji Zbora združenega 
dela in Zbora občin pa za 
24. september 1975. 

Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu: 
— osnutek dogovora o druž- 
benem planu SR Slovenije 
za obdobje 1976 do 1980 
(ESA 159); 
— osnutek temeljev za do- 
govor o družbenem načrtu 
Jugoslavije za obdobje 1976 
do 1980 (ESA 225); 
— predlog temeljev skupne 
politike dolgoročnega razvo- 
ja SFRJ do leta 1985 (ESA 
258); 
— uresničevanje ustavnih do- 
ločb o združenem delu in o 
združevanju dela in sredstev 
družbene reprodukcije (ESA 
342). 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin imata na dnev- 
nem redu tudi: 
— osnutek zakona o ukrepih za 
pospeševanje razvoja manj raz- 
vitih območij v SR Sloveni- 
ji in manj razvitih obmejnih 
območij v SR Sloveniji v ob- 
dobju 1976 do 1980 (ESA 341); 
— samoupravni sporazum o 
ustanovitvi Zdravstvene skup- 
nosti Slovenije (ESA 319); 
— sklep o imenovanju sekre- 
tarja Zdravstvene skupnosti 
Slovenije (ESA 320); 
— predlog odloka o pristo- 
pu k dogovoru o uskladit- 
vi ukrepov davčne politike za 
spodbujanje znanstvenora- 
ziskovalnega dela, izumitelj- 
stva in tehničnih izboljšav 
(ESA 337). 

Zbor združenega dela ima 
na dnevnem redu še: 

  sporazum o zavarovanju 
investicij med vlado SFR Ju- 
goslavije in vlado Kraljevine 
Nizozemske (ESA 332); 
— predlog zakona o ratifika- 
ciji sporazuma o posojilu 
med vlado SFR Jugoslavije 
in Agencijo za mednarodni 
razvoj; 
— osnutek zakona o obraču- 
navanju in pokrivanju kur- 
znih razlik pri poslovanju 
bank z deviznimi vlogami ob- 
čanov v letu 1973 in 1974. 

Zbor občin pa bo obravna- 
val tudi: 
— predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o stanovanjskih raz- 
merjih (ESA 276) (usklajeva- 
nje). 

Naslednje seje zborov Skup- 
ščine SR Slovenije bodo po- 
tem predvidoma 8. oktobra 
1975. Vsi trije zbori naj bi 
na teh sejah obravnavali: 
— razvoj samouprave v kra- 
jevni skupnosti; 
— uresničevanje ustavnih do- 
ločb o splošnem ljudskem 
odporu. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin naj bi na teh se- 
jah obravnavala tudi: 
— informacijo o organizira- 
nosti in učinkovitosti zdrav- 
stvene dejavnosti z vidika 
razporejenosti in delovne ob- 
remenitve zdravstvenih de- 
lavcev v SR Sloveniji; 
— osnutek zakona o var- 
stvu pred požarom; 
— predlog zakona o varnosti 
cestnega prometa; 
— predlog zakona o komu- 
nalnih dejavnostih posebnega 
družbenega pomena; 
— osnutek zakona o starost- 
nem zavarovanju kmetov; 



— predlog zakona o samoup- 
ravnih interesnih skupnosti 
za PTT promet; 
— predlog zakona o spre- 
membi in dopolnitvi zakona 
o kmetijskih zemljiščih; 
— osnutek zakona o varstvu 
okolja pred hrupom. 

Zbor združenega dela, zbor 
občin in družbenopolitični 
zbor skupščine SR Sloveni- 
je so na sejah 24. julija 1975 
sprejeli: 

— predlog poslovnika skup- 
ščine SR Slovenije; 

— predlog zakona o druž- 
benem pravobranilcu samo- 
upravljanja; 

— predlog predsedstva SR 
Slovenije za izvolitev treh 
sodnikov ustavnega sodišča 
SR Slovenije; 

— predlog predsedstva SR 
Slovenije za izvolitev štirih 
članov sveta republike; 

— predlog odloka o spre- 
membi odloka o določitvi 
števila sodnikov pri okrož- 
nih gospodarskih sodiščih v 
SR Sloveniji; 

— sklep o soglasju k ti- 
stemu delu delovnega pro- 
grama zbora republik in po- 
krajin skupščine SFRJ za 
obdobje od septembra 1975 
do 1976, ki se nanaša na 
akte, ki se sprejemajo na 

Zbor občin In Družbeno- 
politični zbor pa naj bi ob- 
ravnavala še; 

— osnutek zakona o ljudski 
obrambi; 
— osnutek zakona o pravnem 
položaju verskih skupnosti. 

podlagi soglasja skupščin 
republik in skupščin avto- 
nomnih pokrajin. 

Zbor združenega dela in 
zbor občin sta po skrajša- 
nem postopku sprejela: 

— predlog zakona o spre- 
membi zakona o usmeritvi 
sredstev SR Slovenije za in- 
vesticije v gospodarstvu v 
letih 1971 do 1976; 

— predlog zakona o spre- 
membi zakona o združeva- 
nju sredstev uporabnikov 
družbenih sredstev za finan- 
ciranje energetskih objektov; 

— predlog zakona o spre- 
membi zakona o prispevku 
odjemalcev električne ener- 
gije na nizki napetosti za 
financiranje energetskih ob- 
jektov; 

— predlog zakona o spre- 
membi zakona o združeva- 
nju sredstev odjemalcev elek- 
trične energije na visoki na- 
petosti za financiranje ener- 
getskih objektov; 

— predlog zakona o ob- 
veznem združevanju sredstev 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela za pokritje manj- 
kajočih sredstev za izgrad- 
njo energetskih objektov. 

Zbor združenega dela in 
zbor občin sta sprejela tu- 
di: 

— predlog odloka o financ 
nem programu za nabavo 
računalniške in mikrofilm- 
ske opreme organov za no- 
tranje zadeve v SR Slove- 
niji; 

— predlog odloka o dode- 
litvi posojila iz rezervnega 
sklada SR Slovenije skup- 
ščini občine Tolmin, ki so 
jo prizadeli zemeljski in 
snežni plazovi; 

— pobudo, da prevzamejo 
družbenopolitične organiza- 
cije soustanoviteljstvo fakul- 
tete za sociologijo, politične 
vede in novinarstvo v Ljub- 
ljani; 

— sklep o soglasju k os- 
nutku zakona o dajanju ga- 
rancije Narodne banke Ju- 
goslavije za določene zuna- 
nje kredite; 

— sklep, da jemljeta na 
znanje poročilo o odpravi 
posledic potresa na Kozjan- 
skem, pri čemer izrekata 
priznanje republiškemu ko- 
ordinacijskemu odboru za 
odpravo posledic potresa na 
Kozjanskem za njegovo do- 
sedanje delo, zlasti pa izre- 
kata priznanje vsem delov- 

nim ljudem in občanom, ki 
so pripomogli k uspehu 
splošne solidarnostne akcije 
za odpravo posledic potresa. 
Zbora sta se zavzela za 
čimprejšnjo uveljavitev druž- 
benega dogovora o načinu 
uporabe in upravljanja s 
sredstvi solidarnosti za od- 
pravljanje posledic naravnih 
nesreč. 

Družbenopolitični zbor je 
sprejel na znanje: 

— informacijo o izvršitvi 
programa dela Družbenopo- 
litičnega zbora Skupščine 
SR Slovenije do julija 1975. 

Vsi trije zbori so obrav- 
navali: 

— analizo tekočih gospo- 
darskih gibanj in izvajanje 
nalog resolucije o družbe- 
noekonomski politiki in raz- 
voju SR Slovenije v letu 
1975. Pri tem so podprli 
»Stališča in predloge ukre- 
pov Izvršnega sveta skup- 
ščine SR Slovenije k oceni 
uresničevanja resolucije o 
družbenoekonomski politiki 
in razvoju SR Slovenije ter 
neposrednih nalogah v letu 
1975« (v nadaljevanju objav- 
ljamo celoten dokument). 

Pristojna zbor združenega 
dela in zbor občin sta spre- 
jela, ob upoštevanju stališč 
družbenopolitičnega zbora, 
»Stališča skupščine SR Slo- 
venije« (v nadaljevanju ob- 
javljamo celoten dokument). 

PREGLED SEJ ZBOROV 

SKUPŠČINE SRS 

Stališča in predlogi ukrepov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k oceni 

uresničevanja resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR 

Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1975 

i. 

Razvoj v prvih šestih mesecih kaže, da v nekaterih bi- 
stvenih postavkah odstopamo Od nalog sprejetih z resolu- 
cijo. 

Gospodarska aktivnost v letošnjem letu temelji pred- 
vsem na dinamični investicijski dejavnosti in na visoki rasti 
zalog, ne pa na povečevanju izvoza in kvalitetnih dejavnikih, 
kot je bilo predvideno z resolucijo. Stopnja gospodarske rasti 
se postopoma zmanjšuje. Zaradi počasnih sprememb v struktu- 
ri proizvodnje pa se nekatera osnovna nesorazmerja v razvoju 
še nadalje obnavaljajo. Rast produktivnosti dela upada, med- 
tem ko je obseg zaposlovanja še vedno visok. Tudi vpliv 
drugih kvalitetnih faktorjev se zmanjšuje, na kar kaže zmanj- 
ševanje ekonomičnosti gospodarjenja ter zniževanje delaža 
bruto dohodka v celotnem dohodku organizacij združenega 
dela. 

Obseg investicij je iznad realnih možnosti. Struktura in- 
vesticij v korist infrasturkturraiti iin drugih prioritetnih nailožb 
se le počasi spreminja. Za vrsto investicij niso zagotovljena 
kvalitetna sredstva, mnoge navidezno pokrite investicije pa 
pomenijo posebno obliko neustreznega prelivanja sredstev v 
neprioritetne dejavnosti. 

Občutno poslabšanje odnosov v naši zunanjetrgovinski 
menjavi zaradi upadanja izvoza ob istočasnem nadaljnjem 
povečevanju uvoza predstavlja enega največjih ekonomskih 
in političnih problemov sedanjega trenutka. 2e sprejeti ukre- 
pi bodo sicer vplivali na izboljšanje teh razmerij, vendar pa 
obstaja nevarnost, da se bo zaradi ostrih in linearnih omejitev 
pri uvozu zmanjšala oskrbljenost gospodarstva z določenimi 
vrstami reprodukcijskega materiala in še bolj znižala stopnja 
gospodarske rasti. 

Rast cen in proizvodnih stroškov kot globalni odraz ne- 
ravnovesij tako na notrajnjem trgu, kot tudi v odnosih s 
tujino, se nadaljuje in utegne biti po nekakterih ocenah v 
prihodnjih mesecih še intenzivnejša. Vse to kaže, da tudi v 
letošnjem letu dolgoročni vzroki nestabilnosti našega gospo- 
darstva ovirajo izvajanje nalog, dogovorjenih z resolucijo. 

Nadaljnje upadanja gospodarske rasti ob naraščajoči in- 
flaciji bi lahko privedlo do velikih ekonomskih, socialnih 
in političnih problemov, in bi zelo otežkočalo pripravo ustrez- 
nih družbenih dogovorov, ki so osnova za izdelavo srednje- 
ročnega plana za obdobje 1976-1980 ter za stabilnejše odno- 
se v razvoju. 

Gospodarska rast, ki temelji na povečevanju produktiv- 
nosti dela, boljšem izkoriščanju razpoložljivih zmogljivosti, 
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večji ekonomičnosti in rentabilnosti dela, na povečevanju 
izvoza in racionalni substituciji uvoza, na zadovoljevanju os- 
novnih potreb za življenje in delo, ter na investicijski dejav- 
nosti, usmerjeni predvsem v prioritetna področja je še ved- 
no primarna naloga ekonomske politike. Gospodarska rast 
na kvalitetnih osnovah pa zahteva tudi postopno spreminjanje 
strukture proizvodnje v smeri odpravljanja obstoječih struk- 
turnih problemov, še zlasti pa prevelike odvisnosti od uvoza. 

II. 

Sedanji položaj zahteva dosledno in odgovorno opravlja- 
nje lastnih nalog in tudi nekatere ukrepe tekoče ekonomske 
politike, ki pa ne smejo le odpravljati posledic, ampak mo- 
rajo predvsem odstranjevati vzroke, zaradi katerih je prišlo 
do takih neskladnosti. Ti ukrepi morajo aktivirati združeno 
delo, da se usposobi in organizira za reševanje problemov 
svojega tekočega položaja in dolgoročnejšega razvoja v smeri 
strukturnih sprememb tako na področju cen, ekonomskih 
odnosov s tujino, zalog, nelikvidnosti, in podobno, v okviru 
širših dohodkov soodvisnih reprodukcijskih kompleksov. 

Prizadevanja združenega dela in ukrepi tekoče ekonom- 
ske politike bodo v prihodnjih mesecih usmerjeni na odprav- 
ljanje problemov zlasti na naslednjih področjih: 

1. Ekonomski odnosi s tujino 

A) Večjo izvodzno dinamiko in zmanjševanje odvisnosti 
od uvoza bo mogoče doseči le ob maksimalnem prizadeva- 
nju vsega gospodarstva in družbenopolitičnih skupnosti ter 
poslovnih bank v smeri izvajanja Resolucije o ekonomskih 
stikih SR Slovenije s tujino, Resolucijo o ekonomskih sti- 
kih SR Slovenije z deželami v razvoju ter sklepov in stališč 
o obmejnem gospodarskem sodelovanju SR Slovenije s so- 
sednimi državami. Temeljne organizacije združenega dela mo- 
rajo v svojem okviru in ob širšem povezovanju v dohodkovno 
soodvisne reprodukcijske komplekse povečati napore za pro- 
dajo na tujih trgih tudi z večanjem produktivnosti, ustrez- 
nejšo kvaliteto, s trajnejšimi oblikami sodelovanja, z boljšo 
organiziranostjo in enotnejšim nastopanjem na tujih trži- 
ščih. Organizacije združenega dela bi se morale prizadevati, 
da bi obdržale izvozna tržišča, zlasti na konvertibilnem pod- 
ročju, tudi ob trenutno manj ugodnih kalkulacijah. 

Poleg povečanja izvoza je za zmanjšanje primanjkljaja 
v plačilni bilanci nujno treba zagotoviti tudi zadrževanje 
uvoza v predvidenih mejah. Zato mora gospodarstvo po- 
iskati možnosti za večjo predelavo domačih surovin, njihovo 
racionalnejšo porabo in štednjo. 

Pri uvozu opreme ali tehnologije morajo organizacije in 
poslovne banke zagotoviti, da se uvaža predvsem oprema za 
prioritetne dejavnosti in usmeritve, ob tem pa preprečiti, 
da bi moderniziranje ali nakup licenc povzročilo nove d(spro- 
porce pri uvozu reprodukcijskega materiala. V tem smislu 
morajo delovati tudi ukrepi na vseh ravneh, kar pa ne sme 
imeti negativnih posledic pri povečevanju izvoza. 

B) Združenja temeljnih organizacij združenega dela v 
okviru Gospodarske zbornice SR Slovenije in pristojni orga- 
ni uprave morajo zagotoviti: 

— izdelavo programov raziskovalnih del in drugih ukre- 
pov za prehod na domače surovinske vire in za nadomešča- 
nje drugih surovin s cenejšimi ter za izrabo odpadkov, 

— učinkovitejše zbiranje odpadlih metalurških proizvo- 
dov (staro železo, aluminij, baker, cink), starega papirja (ča- 
sopisov), odpadkov tekstila, odpadnega stekla in steklenic 
ter njihove nadaljnje uporabe oziroma predelave. Republi- 
ški komite za varstvo okolja bo ob sodelovanju z Razisko- 
valno skupnostjo Slovenije pripravil posvetovanje o uporabi 
odpadnih surovin za proizvodne namene, 

— izdelavo programov štednje energije, surovin in repro- 
dukcijskih materialov za vse organizacije združenega dela 
predvsem pa za nafto, metalurške proizvode in les, 

— racionalnejšo organizacijo prodajne mreže ter učinko- 
vitejše nastopanje v tujini. 

Pri tem je treba upoštevati specifičnosti posameznih trgov 
in ekonomsko-političnih regionalnih skupnosti ter pospeše- 

vati zlasti menjavo z deželami v razvoju, 
— pregledati poslovanje tistih zunanjetrgovinskih organi- 

zacij, ki se pretežno ukvarjajo z uvozom, zlasti pa tistih, 
ki so se na novo registrirale za to dejavnost, 

— medsebojno povezovanje, povezovanje z organizacijami 
združenega dela v drugih republikah in avtonomnima pokra- 
jinama, sklepanje samoupravnih sporazumov in ustanavlja- 
nje raznih skupnosti organizacij združenega dela, usklajen 
nastop na določenih tržiščih, zlasti v deželah v raz- 
voju, da bi si s tem zagotovile racionalnejšo nabavo su- 
rovin pri neposrednih proizvajalcih. Dolgoročnejšo preskrbo 
s surovinami si morajo zagotoviti tudi na podlagi skupnih 
vlaganj ter v okviru drugih razvitejših oblik, sodelovanja s 
tujimi partnerji. _ 

C) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je skupaj z Go- 
spodarsko zbornico Slovenije in Narodno banko Slovenije 
že predlagal ukrepe za pospeševanja izvoza in omejevanje 
uvoza. 

Ker dosedaj sprejeti ukrepi, zaradi negativnih tokov v 
gospodarskih gibanjih ne zadoščajo, je treba pri zveznih or- 
ganih v dogovoru z drugimi socialističnimi republikami in 
avtonomnimi pokrajinami okrepiti prizadevanja za takojšnjo 
uveljavitev nasednjih dodatnih ukrepov: 

— za izpopolnitev kreditne politike v smeri povečanja 
reeskontnih stopenj in podaljšanja rokov za reeskont izvoznih 
kreditov; 

— za oprostitev vseh uvoznih omejitev pri proizvodnji, 
namenjeni za izvoz, ki zagotavlja pozitivne neto devizne učin- 
ke in za hitro dodeljevanje dodatnih blagovnih in deviznih 
kontingentov pri povečevanju te proizvodnje; 

— za izpopolnitev povračila sistema cen pri izvozu 
blaga; 

— za izpolnitev sistema zavarovanja izvoznih rizikov; 
— za ustrezno prilagoditev ukrepov za pospeševanje is- 

voza blaga tudi na področju storitvenih dejavnosti; 
— za nadaljnje oproščanje družbenih dajatev in prispev- 

kov izvoznikom; 
— za izpopolnitev vzpodbujanja izvoza v dežele v razvoju 

(na kreditnem sektorju pri razbremenjevanju itd.); 
— za izvajanje politike realnejšega tečaja dinarja v bla- 

govnih transakcijah; 
— za omejevanje uvoza blaga na restriktivnih uvoznih 

režimih v predvidene okvire materialnih bilanc; 
— za izpopolnitev oziroma spremembo sistema samo- 

omejevamja uvoza, tako da bi se koristniki za določen čas sa- 
moomejili na vrednostne kvote, ki bi jih uporabljali v skladu 
z obstoječim režimom uvoza; 

— za izpopolnitev zaščitne politike v smeri hitrejšega rea- 
giranja na spremembe v pogojih menjave. 

Da restriktivni ukrepi pri uvozu ne bi premočno priza- 
deli tekoče proizvodnje, zlasti še proizvodnje za izvoz, je 
treba: 

— poenostaviti postopek vezave uvoza z izvozom; 
— omogočiti, da temeljne organizacije združenega dela 

združujejo svoje interese za povečanje izvoza in koriščenja 
svojih pravic pri uvozu s samoupravnimi sporazumi v okviru 
delovnih, sestavljenih organizacij združenega dela in drugih 
širših asociacij združenega dela; 

— izdelati poseben režim za uvoz tistih surovin in repro- 
dukcijskega materiala, s katerega predelavo doma zmanjšu- 
jemo uvoz končnih izdelkov. 

V program spodbujanja izvoza in racionalnega omejevanja 
uvoza ter v napore za razbremenjevanje obveznosti izvoznega 
gospodarstva se morajo na osnovi lastnih analiz in v skladu 
z dogovorom, vključiti tudi občinske skupščine. 

Poleg uvoznega mehanizma in s tekočo politiko v bilateral- 
nih odnosih s posameznimi državami je treba zagotoviti, da 
bo tudi višina, struktura in regionalna usmerjenost uvoza v 
mejah plačilne bilance. V ta namen se je treba na med- 
državnih mešanih komitejih za gospodarsko, industrijsko in 
tehnično sodelovanje s posameznimi državami zavzemati za 
večjo usklajenost in večje nakupe v teh državah veztai s 
prodajo naših izdelkov. Tudi posamezne organizacije združe- 
nega dela naj pomembnejše nabave vežejo s prodajo našito 
izdelkov. 
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2. Področje cen 

A/ Uspešnejše zaviranje rasti cen bo odvisno od učinko- 
vitejšega delovanja celotnega spleta sistemskih in tekočih 
ukrepov na vseh področjih ekonomske politike, predvsem 
pa od družbeno odgovornega, zavestnega ravnanja gospodarskih 
subjektov, ki morajo pred odločitvami o spremembah cen 
temeljito proučiti svoje poslovanje in stroške. Obenem pa 
si morajo tudi prizadevati, da se politika cen čimbolj obli- 
kuje v dohodkovno soodvisnih reprodukcijskih kompleksih, 
že zlasti tam, kjer je združeno delo že organizirano v ustrez- 
nih interesnih ali poslovnih skupnostih. Kjer obstoje mož- 
nosti, naj se takoj okrepijo odnosi na osnovi dohodka, ki bo- 
do vodili k oblikovanju novih reprodukcijskih kompleksov. 
Pri samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarja- 
nju je potrebno upoštevati v večji meri trajneše interese, ki 
izvirajo iz dolgoročnejših potreb, tako z vidika tržnih odnosov 
na domačem trgu, kot z vidika prilagajanja svetovnim cenam 
ter uresničevanju razvojne politike, ne pa se prilagajati, sa- 
mo s stališča kratkoročnih podjetniških učinkov in izkori- 
ščanja stihijsko tržnih oscilacij, zgolj kratkoročnim situaci- 
jam doma in na svetovnem trgu. 

B/ Samoupravne interesne skupnosti na področju go- 
spodarskih dejavnosti posebnega družbenega pomena morajo 
dobiti večji vpliv na oblikovanje cen teh dejavnosti. Dokler 
na teh področjih sistem in politika cen ne bosta usklajena 
z ustavo, je treba obstoječi položaj obvladovati s prehodnimi 
rešitvami (na primer kompenzacija in druge oblike nadome- 
ščanja izpadlega dohodka zaradi depresiranih cen), ali z akci- 
jami med ustanovitelji samoupravnih interesnih skupnosti, 
da na osnovi skupnih interesov in programov zagotovijo 
razširjeno reprodukcijo teh dejavnosti z odstopanjem dela 
dohodka na osnovi samoupravnih sporazumov in na ta način 
zmanjšajo posledice ustavno nedograjenega sistema in po- 
litike cen. 

C/ Družbenopolitične organizacije na vseh ravneh naj 
opredelijo vlogo in pospešujejo ustanavljanje organizacij po- 
trošnikov, da bi se čimprej uresničilo načelo, da delovni ljud- 
je v okviru krajevnih skupnosti odločajo o vprašanjih, ki so 
pomembna za življenjske razmere potrošnikov ter da bi se 
organizacije potrošnikov lahko talko Vključile v sporazume- 
vanje in družbeno dogovarjanje o cenah. Zlasti je treba po- 
spešiti oblikovanje samoupravnih interesnih skupnosti na 
področju komunalnih dejavnosti in v okviru teh obravnavati 
vprašanje cen posameznih komunalnih storitev. 

D/ Da bi se gibanje cen v letošnjem letu zadržalo 
▼ predvidenih okvirih, bi bilo potrebno: 

— da se v vsaki temeljni organizaciji združenega dela 
ter v drugih organizacijah združenega dela in njihovih zdru- 
ženjih opravi temeljita analiza poslovnih in ostalih stroškov 
in se na tej osnovi poiščejo notranje rezerve ter izdela 
kompleksna analiza položaja proizvodnih grupacij v ustvarja- 
nju in delitvi dohodka in na tej osnovi opredeli politika 
sprememb relativnih cen; 

— da družbenopolitične organizacije in organi delavske 
kontrole zaostrijo osebno odgovornost posameznikov ter od- 
govornost vodstvenih struktur in samoupravnih organov de- 
lovnih organizacij pri sprejemanju odločitev o povečanju cen, 
posebno, če so te odločitve usmerjene le v ozke podjetniške 
interese in so kot takšne v nasprotju s širšimi družbenimi 
interesi, z načeli socialistične solidarnosti in medsebojne 
povezanosti ter odgovornosti; 

— zbornice in druge asociacije organizacij združenega 
dela se morajo pri sklepanju samoupravnih sporazumov in 
družbenih dogovorov o cenah odločneje zavzemati za spre- 
jeto politiko cen in se aktivneje vključiti v njeno izvajanje; 

— na tistih področjih, kjer je prišlo do občutnega padca 
cen surovin in reprodukcijskega materiala na svetovnem trgu, 
bosta Gospodarska Zbornica Slovenije in Republiški komite 
za tržišče in cene dala pobudo za ustrezno spremembo 
družbenih dogovorov oziroma samoupravnih sporazumov; 

— da se zagotovi odgovornost vseh družbenopolitičnih 
skupnosti pri izvajanju letošnje politike cen za blago in 
storitve bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v vseh pri- 
merih, kjer se družbenopolitične skupnosti ne bodo držale 
dogovorjene politike, predlagal ustrezne ukrepe in periodično 

informiral Skupščino SR Slovenije o izvajanju politike cen 
za blago in storitve v naši republiki. O gibanju cen iz pristoj- 
nosti republike in občin bo pripravljeno posebno poročilo in 
v jeseni 1975 predloženo skupščini SR Slovenije; 

— glede na to, da so cene stanovanjske izgradnje v pri- 
stojnosti občin in da te naraščajo preko vseh sprejemljivih 
okvirov, so samoupravne stanovanjske skupnosti in drugi 
dejavniki v občinah dolžni na temelju družbenega dogovora, 
ki je bil sklenjen na ravni republike, v najkrajšem možnem 
času skleniti družbeni dogovor o načinu oblikovanja cen v 
stanovanjski izgradnji na ravni občine; 

— oblikovati je treba politiko na področju stanarin s 
posebnim poudarkom na solidarnostnem reševanju problemov 
socialno šibkih družin. Predlog bo izdelal Republiški sekreta- 
riat za urbanizem v sodelovanju z zainteresiranimi družbeni- 
mi dejavniki. 

— tržni inšpektorji morajo na vseh ravneh povečati svo- 
jo aktivnost pri nadzoru spoštovanja predpisov o cenah; 

— ob široki strokovni in družbeni podpori pri oblikova- 
nju reprodukcijskih kompleksov pa je potrebno preprečiti 
razne oblike monopolov in zapiranjem tržišč z razvijanjem 
funkcij enotnega jugoslovanskega trga ter ustrezno protimo- 
nopolno zakonodajo. 

3. Področje investicij 

A/ Vsi uporabniki drubženih sredstev morajo takoj po- 
novno proučiti svoje investicijske programe ter realnost 
njihovega obsega glede na zahteve zakona o zagotavljanju 
plačil za investicije. V ta namen naj SDK v sodelovanju s 
temeljnimi organizacijami združenega dela, poslovnimi banka- 
mi, poslovnimi združenji, interesnimi skupnostmi in Gospo- 
darsko zbornico ter družbenopolitičnimi skupnostmi pripravi 
pregled vseh investicij v teku in ga čimprej, najkasneje pa 
do 15. septembra, predloži iavršinim svetom družbenopolitičnih 
skupnosti. 

Na podlagi analiz strokovnih služb morajo organi samo- 
upravljanja v temeljnih organizacijah združenega dela, poslov- 
nih združenjih, interesnih skupnostih, v poslovnih bankah, 
v Gospodarski zbornici in v družbenopolitičnih skupnostih, 
preveriti koristnost in nujnost ter družbenoekonomsko učin- 
kovitost naložb, kakor tudi njihovo usmeritev glede na za- 
črtane cilje iz resolucije in srednjeročnih planov (orientacija 
na večji izvoz, racionalna substitucija izvoza, preskrba z do- 
mačimi viri surovin, hrane in reprodukcijskega materiala, 
vlaganja v manj razvita območja v SR Sloveniji). 

Izvršni svet,, republiški upravni organi in organi občin- 
skih skupščin ter samoupravne interesne skupnosti skupaj 
s poslovnimi bankami in samimi investitorji nosijo vsak v 
okviru svojih pristojnosti neposredno odgovornost za izvaja- 
nje prioritetnih investicij v energetiki in prometni infrastruk- 
turi. Za izvajanje ostalih prioritetnih investicij na področju 
surovin, reprodukcijskega materiala, hrane in v izvoznem 
gospodarstvu pa so temeljni nosilci odgovornosti investitorji 
v povezavi s poslovno in dohodkovno soodvisnimi partnerji 
ter upravljalci v poslovnih bankah ob sodelovanju z Gospo- 
darsko zbornico. Za razreševanje problemov pri vseh ostalih 
investicijah v teku pa nosijo direktno odgovornost sami in- 
vestitorji in poslovne banke. Vsi prej omenjeni nosilci nalog 
so dolžni v septembru izdelati poročilo o investicijah, ki naj 
se prolongirajo, omejijo, zaiižajo ali zaustavijo, ali pa pospeše- 
no dokončajo. 

Zagotoviti je treba sredstva za nadaljevanje investicij, 
ki bodo prispevale k odpravljanju strukturnih neskladij, 
usklajenemu razvoju družbene reprodukcije kot celote ter 
skladnemu razvoju proizvodnje, sredstev za proizvodnjo in 
sredstev za potrošnjo v okviru enotnega jugoslovanskega 
prostora. 

B/ Tesna medsebojna povezanost naše predelovalne in- 
dustrije z organizacijami združenega dela iz drugih sociali- 
stičnih republik in avtonomnih pokrajih narekuje nadalje- 
vanje in intenziviranje združenega dela in sredstev s partner- 
ji v drugih republikah. 

C/ Glede na obstoječe stanje na področju prioritetnih 
investicij in samoupravnih interesnih skupnosti je treba 
sprejeti sledeče ukrepe: 
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C/I. Samoupravne interesne skupnosti in organizacije 
združenega dela s področja energetike naj podvzamejo vse 
možne ukrepe za racionalno in učinkovito izvajanje nalog na 
področju izgradnje energetske infrastrukture. V tej zvezi je 
treba ponovno proučiti že obstoječe programe in zagotoviti 
spremljanje izvajanja del ter odstranjevati vse tiste elemente, 
ki bi mogli vplivati na zmanjšanje učinkovitosti in racional- 
nosti investicij. 

Uvesti je treba dodatno obveznost združevanja sredstev 
ze energetiko na podlagi zakona, in sicer po stopnji 2,4 od- 
stotka* od osnove, ki služi za plačevanje davka iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela v obdobju od 1.8. do 
31.12.1975 in 3,5-odstotno stopnjo v I. polletju 1976. Povečajo 
naj se obstoječe stopnje prispevkov za financiranje energe- 
tike za 50 odstotkov in to: prispevek od investicij, prispevek 
od odjema na visoko napetostni mreži in od odjema 0,4 kW. 

C/II. Za pokritje izpada dohodka in potrebnih trajnih 
obratnih sredstev v letu 1975 naj Izvršni odbor Interesne 
skupnosti elektrogospodarstva do konca septembra letos 
predloži skupščini interesne skupnosti elektrogospodarstva 
predlog samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev 
temeljnih organizacij združenega dela. Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije pa bo predlagal izdajo zakona o prispevku 
porabnikov električne energije za ta namen, ki jih ni mo- 
goče zajeti s samoupravnim sporazumom. 

C/III. V korist modernizacije železnic je treba uvesti 
dodatno obveznost združevanja sredstev na podlagi zakona 
tako, da se v letu 1975 in prvem polletju 1976 predpiše do- 
datni 1,6 odstotni** od osnoro, M siluži za plačevanje davka 
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela. Sredstva 
naj koristnik predvsem uporabi za izvedbo tistega dela pro- 
grama, ki je v največji možni meri vezan na dobave iz do- 
mače proizvodnje. 

To dodatno združevanje sredstev pa zahteva od uporab- 
nikov električne enegrije in od uporabnikov železniških sto- 
ritev, da prilagodijo svojo investicijsko porabo potrebam 
za investicije v elektrogospodarstvu in v železniškem prometu. 

C/IV. Samoupravna interesna skupnost za energetiko ter 
samoupravna interesna skupnost za železniški ter luški pro- 
met morajo ob sodelovanju Komiteja za energetiko ter Ko- 
miteja za promet do konca oktobra 1975 pripraviti predlog 
za samoupravne sporazume s konstrukcijo financiranja raz- 
voja v letih 1976—1980, kar bo podlaga za dogovore o druž- 
benem planu za to obdobje in za celotno financiranje teh 
objektov na samoupravni osnovi. 

C/V. Samoupravna interesna skupnost za ceste naj 
skupno z Republiškim komitejem za promet in zveze pripra- 
vi predloge z utemeljitvijo za razpis javnega posojila za 
ceste. Ce ne bi prišlo do skupne, politične odločitve za raz- 
pis javnega posojila, bo treba bistveno reducirati program 
izgradnje cestnega omrežja, oziroma zagotoviti dodatno zdru- 
ževanje sredstev znotraj Skupnosti SRS za ceste. 

C/VI. Zaostajanje investicij v prehrambeno surovinsko 
bazo (tržno poljedelstvo, krmna baza, živinoreja, urejanje 
zemljišč in usposobitev naprav za spravilo, skladiščenje in 
plasma primarnih kmetijskih pridelkov), zahteva odgovornej- 
še angažiranje predelovalcev teh surovin in poslovnih bank 
pri izvajanju družbenega dogovora in samoupravnega spora- 
zuma o razširjeni reprodukciji v kmetijstvu Slovenije do 
leta 1980 

Poslabšanje pogojev poslovanja v kmetijstvu zahteva tu- 
di večje usmerjanje sredstev poslovnih bank za zagotavlja- 
nje trajnih obratnih sredstev za proizvodnjo hrane. 

C/VII. Pri odpiranju novih delovnih mest bodo morala 
imeti prednost zlasti manj razvita obmejna območja, kjer 
so še večje možnosti zaposlovanja in ki še razpolagajo z re- 
alnimi prostorskimi možnostmi, ter pogoji optimalne loka- 
cije. 

C/VIII. Sikupščina SER Jugoslavije je dne 18. 7. 1975 spre- 
jela zakon o polaganju depozita pri investicijskih vlaganjih 

* 2,4 odstotka izraža 1 odstotek od osnove, in sioer za obdobje 
5 mesecev leta 1975, to je od 1. 8. do 31. 8. 1975 in izraža učinek v 
znesku 120 milijonov din. 

** Zaradi veljavnosti združevanja sredstev od 1. 8. 1975 do 31. 18. 
'.975 je dejansko dodatna stopnja združevanja v zakonu predpisana v 
višini 3,8 odstotka, kar znaša skupaj z že uveljavljeno stopnjo 5,4 od- 
: ^ofcka. 

v nove negospodarske in neproizvodne investicije. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije je v postopku sprejemanja za- 
kona opozarjal, da bo ta zakon zmanjšal pomen družbene- 
ga dogovarjanja in sprožil nekatere nepredvidene m neugod- 
ne posledice, kot na primer nenadni izpad s pogodbami ze 
sklenjenih dobav blaga in storitev. Izredno škodljive posle- 
dice pa bi se odrazile v zmanjševanju vrednosti ze zbra- 
nih sredstev iz samoprispevkov občanov, ki jih ne bo mo- 
goče valorizirati in z referendumom že izglasovane progra- 
me uresničiti. 

Zaradi tega bo Izvršni svet predlagal kriterije, na pod- 
lagi katerih naj Zvezni izvršni svet oprošča posamezne in- 
vesticije polaganja depozita. 

4. Likvidnost gospodarstva in kreditno-monetarna 
politika 

Služba družbenega knjigovodstva mora v sodelovanju z 
družbenopolitičnimi skupnostmi in poslovnimi bankami ugo- 
toviti žarišča nelikvidnosti v gospodarstvu. Tiste temeljne 
organizacije združenega dela, ki imajo stalne težave z likv 
nostjo, s prevelikimi zalogami, z izplačevanjem osebnih do- 
hodkov ter zagotavljanjem potrebnih obratnih sredstev, naj 
pripravijo konkretne sanacijske programe v okviru poslov- 
nih bank v sodelovanju z organizacijami združenega dela, 
s katerimi so tehnološko, delovno in dohodkovno poveza- 
ne v reprodukcijskih celotah. Sanacijski programi morajo 
biti usmerjeni na odpravo žarišč nelikvidnosti in struktur- 
nih neskladnosti ter morajo preprečiti zastoje v kroženju 
sredstev med surovinskimi in predelovalnimi dejavnostmi. 
V okviru reprodukcijskih realnih potreb domačega in tujih 
trgov, urejanje medsebojnih dohodkovnih odnosov, kakor tu- 
di ustrezno prilagajanje investicijske porabe teh sredstev za 
osebno in skupno porabo obstoječim obveznostim in dru- 
gim nalogam iz sanacijskih programov. Izvršni sveti občin- 
skih skupščin morajo pripraviti pregled teh problemov m o 
poteku sanacije poročati občinskim skupščinam do konca 
septembra 1975. 

— Zaostriti je potrebno plačilno disciplino pri vseh upo- 
rabnikih družbenih sredstev ter pri pripravi predloga zako- 
na, ki bo urejal zavarovanje vseh plačil iz upniško-dolžni- 
ških razmerij zagotoviti, da bodo dolžniki v večji meri no- 
sili posledice neizpolnjevanja obvez v dogovorjenih rokih, 

— poslovne banke morajo z ukrepi svoje poslovne poli- 
tike zagotoviti dosledno izvajanje resolucije tako, da usmer- 
jajo sredstva za dogovorjene namene, 

— upravi j alci v poslovnih bankah, organiazcije združene- 
ga dela in vse druge organizacije morajo sprejeti ukrepe 
za vedje atativiranje gotovinskih sredstev prebivalstva (npr. 
nakazovanje osebnih dohodkov na hranilne knjižice in teko- 
če račune) in za brezgotovinsko plačevanje. 

— pri kreditiranju obratnih sredstev temeljnih organizar 
cij združenega dela naj se poslovne banke v večji meri us- 
merijo na monetizacijo vrednostnih papirjev temeljnih orga- 
nizacij združenega dela, vezanih na materialne tokove ozi- 
roma na blagovne denarne tokove med organizacijami. To bi 
omogočilo kvalitetnejšo selektivno politiko kreditiranja. Isto- 
časno bi bila to tudi praktična pot za širše uvajanje vred- 
nostnih papirjev organizacij združenega dela. 

Narodna banka naj si prizadeva, da bo denarna masa 
rasla skladneje z rastjo nominalnega družbenega proizvoda. 
Neadekvaten rasgpored denarne mase, ki je posledica hit- 
rejšega odliva večje mase denarja iz gospodarstva v skup- 
no porabo in v sektor prebivalstva je tudi eden od vzro- 
kov naraščanja nelikvidnosti gospodarstva. To zahteva vskla- 
ditev dinamike priliva sredstev negospodarstva s predvide- 
nimi okviri. 

Kljub nekaterim delnim rešitvam, ki jih je Zvezni izvrš- 
ni svet že sprejel na pobudo Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije se bo Izvršni svet še naprej zavzemal za sistem- 
sko ureditev potrošniškega kreditiranja, upoštevajoč pri tem 
tudi načelo, da naj potrošniška posojila pomenijo sestavni 
del razvojne politike organizacij združenega dela, organizira- 
nih v poslovnih bankah. 
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5. Področje osebnih dohodkov, splošne in skupne 
porabe 

Šestmesečne ocene gibanj družbenega proizvoda, osebnih 
dohodkov ter skupne in splošne porabe kažejo na že priča- 
kovano počasnejše naraščanje družbenega proizvoda, hkrati 
pa opozarjajo na postopno večanje dinamike rasti sredstev 
za osebne dohodke ter sredstev za skupno porabo. Nadalje- 
vanje takih tendenc bi vplivalo na odstopanje od razmerij, 
predvidenih z resolucijo, medrepubliškim dogovorom in re- 
publiškim dogovorom o razporejanju dohodka, osebnih do- 
hodkov ter gibanju skupne in splošne porabe v letu 1975. 
Hkrati pa bi poslabšalo reprodukcijsko sposobnost gospo- 
darstva in razmerje med razvojem gospodarstva in družbe- 
nih dejavnosti, doseženih po podatkih iz periodičnih obra- 
čunov za prvo tromesečje letošnjega leta. 

Tako ocenjena gibanja zahtevajo: 
— Skupne komisije udeležencev samoupravnih sporazu- 

mov o razporejanju dohodka in delitev sredstev za osebne 
dohodke naj skupaj s sindikati in drugimi udeleženci druž- 
benega dogovarjanja na tem področju ob periodičnem obra- 
čunu za prvo polletje analizirajo podatke ter zahtevajo od 
tistih udeležencev svojega sporazuma, ki odstopajo od do- 
govorjenih razmerij, da gibanja uskladijo z razmerji, začrta- 
nimi v resoluciji in v družbenem dogovoru o razporejanju 
dohodka in osebnih dohodkov. 

To pomeni, da mora vsak udeleženec samoupravnih spo- 
razumov o razporejanju dohodka in delitvi sredstev za oseb- 
ne dohodke v gospodarskih dejavnostih zagotoviti počasnej- 
šo rast bruto osebnih dohodkov od rasti bruto dohodka. 
Udeleženci samoupravnih sporazumov o družbenih dejavno- 
stih pa naj vskladijo rast osebnih dohodkov v okviru raz- 
položljivih sredstev skladno s sprejetim družbenim dogovo- 
rom. Istočasno pa morajo vsi udeleženci zagotoviti gibanje 
realnih osebnih dohodkov na zaposlenega izpod rasti produk- 
tivnosti dela v razmerju, določenem z resolucijo. Znotraj orga- 
nizacij združenega dela se je treba zavzemati za dosiedno 
uporabljanje socialističnega načela delitve po delu, odločnejše 
odpravljanje nesorazmerij na tem področju, za odpravljanje 
uravnilovke, za boljše spodbujanje visoke storilnosti, za 
usklajevanje gibanja osebnih dohodkov s storilnostjo in de- 
lovnimi uspehi. 

Pri nadaljnjem dograjevanju sistema samoupravnega spo- 
razumevanja in družbenega dogovarjanja naj vsi udeleženci 
upoštevajo zaključke in predloge za delovanje pri dograje- 
vanju sistema samoupravnega sporazumevanja in družbene- 
ga dogovarjanja o merilih za pridobivanje in razporejanje 
dohodka in za delitev sredstev za osebne dohodke, ki so 
jih sprejeli udeleženci družbenega dogovarjanja, in s kateri- 
mi je bila seznanjena Skupščina SR Slovenije, ki jih je pod- 
prla na svojem zasedanju dne 2. 7. 1975. Skupne komisije 
udeležencev naj seznanijo vse podpisnike s temi zaključki 
in predlogi. 

— Da bi gibanje sredstev skupne porabe že med letom 
uskladili z usmeritvijo republiške resolucije in družbenega do- 
govora, predlagamo naslednje ukrepe: 

A) Služba družbenega knjigovodstva bo od 1. julija 1975 
dalje usmerjala dohodke samoupravnih interesnih skupnosti 
iz družbenega sektorja, ki združujejo sredstva iz bruto oseb- 
nih dohodkov in prispevka iz dohodka organizacij združene- 
ga dela, ki se plačujejo od osnove bruto osebnih dohodkov, 
na funkcionalne račune samoupravnih interesnih skupnosti 
le do višine naslednjih odstotkov realizacije letnega plana 
dohodkov posamezne samoupravne interesne skupnosti iz 
družbenega sektorja: 

Obdobje Odstotek 
januar — junij 45,2 
januar — julij 53,5 
januar — avgust 62,1 
januar — september 70$ 
januar — oktober 79,7 
januar — november 89,5 
januar — december ioi),9 

Realizirani prispevki samoupravnih interesnih skupnosti, 
ki bodo v posameznem obdobju presegli navedene odstotke 
planiranih letnih dohodkov iz družbenega sektorja, se imo- 
bilizirajo in se do konca leta uporabljajo za dajanje kratko- 
ročnih kreditov gospodarstvu. 

B) Na podlagi dosedanjih analiz in priliva dohodka v 
prvih petih mesecih 1975 je Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije predlagal Skupščini Izobraževalne skupnosti Slovenije 
in skupščini Raziskovalne skupnosti Slovenije, da združene- 
prispevni stopnji iz dohodka temeljnih organizacij združene- 
ga dela za drugo polletje 1975. Izobraževalna skupnost Slove- 
nije je s sklepom svoje Skupščine na osnovi 3. odstavka 13. 
člena družbenega dogovora že znižala prispevno stopnjo za 
drugo polletje 1975. Raziskovalna skupnost pa je na svoji 
Skupščini odložila sklepanje na zasedanje v avgustu, ko bo, 
do znani podatki Službe družbenega knjigovodstva za prvo 
polletje 1975. Služba družbenega knjigovodstva je med tem 
ugotovila, da so bili dohodki Raziskovalne skupnosti Sloveni- 
je v prvem polletju 1975 realizirani v višini 51,2 odstotka, za- 
to Izvršni svet pričakuje, da bo Raziskovalna skupnost Slo- 
venije v avgustu ustrezno znižala stopnjo. Ce tega ne bo sto- 
rila, bo Izvršni svet na zasedanje Skupščine SR Slovenije v 
septembru predložil ustrezen zakon, s katerim se bo dotok 
sredstev Raziskovalne skupnosti Slovenije uskladil z reso- 
lucijo in družbenim dogovorom. 

Služba družbenega knjigovodstva bo usmerjala dohodke 
Izobraževalne skupnosti Slovenije in Raziskovalne skupnosti 
Slovenije iz družbenega sektorja od 1. julija 1975 dalje le 
do višine dvanajstin letnega plana dohodkov iz družbenega 
sektorja. 

C) Izvršni svet predlaga, da samoupravne interesne skup- 
nosti, ki združujejo sredstva iz bruto osebnih dohodkov, 
ukrepajo na podlagi polletnih analiz in dopolnijo svoje dogo- 
vore ter znižajo prispevne stopnje iz bruto osebnega dohod- 
ka, če bi bil dotok večji od planiranega. Tiste temeljne or- 
ganizacije združenega dela, ki bodo pridobile sredstva s tako 
zmanjšanimi prispevnimi stopnjami, jih bodo uporabile za 
izboljšanje svoje likvdnosti v smislu krepitve svoje repro- 
dukcijske sposobnosti. 

D) Občinske in regionalne samoupravne interesne skup- 
nosti, ki so v letu 1974 realizirale dohodke iz družbenega sek- 
torja nad višino dohodkov valoriziranih samoupravnih spo- 
razumov, morajo dosledno izvršiti določilo 18. člena republi- 
škega družbenega dogovora o skupni porabi za leto 1975 in 
ugotovljene presežke v celoti usmeriti v občinske sklade 
skupnih rezerv. Udeleženci družbenega dogovora bodo Skup- 
ščini SR Slovenije poročali o uresničitvi družbenega dogo- 
vora za leto 1974 do 1.10.1975. 

— Na področju splošne porabe je treba vztrajati na spre- 
jetih dogovorih o dovoljeni ravni porabe proračunov družbe- 
nopolitičnih skupnosti v republiki, kot tudi na določilih spre- 
jetega medrepubliškega dogovora o dovoljeni višini obliko- 
vanja dohodkov družbenopolitičnih skupnosti in njihove raz- 
poreditve. Poraba teh dohodkov mora biti omejena le do 
višine dvanajstin letnega plana dohodka. 

V znatnem številu občin zaostaja delo na odmeri in po- 
biranju davkov, kar negativno vpliva na realizacijo proračun- 
skih sredstev občin, po drugi strani pa se s tem prepušča 
določenim grupacdjam občanov neupravičen dohodek. Zato 
naj občinske skupščine in drugi pristojni organi analizirajo 
tovrstno problematiko v vsaki občini posebej in poleg dolgo- 
ročni ukrepov za okrepitev in usposabljanje davčnih služb 
sprejmejo tudi potrebne, ukrepe za takojšnje ažuriranje od- 
mere davkov od dohodkov od prebivalstva in njihovo inten- 
zivnejšo izpeljavo. 

Izvršni svet bo po analizi periodičnih obračunov temelj- 
nih organizacij združenega dela za prvo polletje 1975 in ob 
podrobni analizi gibanj splošne porabe, predvsem pa na pod- 
lagi točnejše ocene doseganja dohodkov družbenopolitičnih 
skupnosti z vidika zakonskih in dogovorjenih obveznosti, še 
posebej glede obveznosti do zveznega proračuna in za uresni- 
čitev že sprejetih medrepubliških dogovorov, predlagal Skup- 
ščini SR Slovenije tudi morebitne ukrepe, ki naj bi zagotovi- 
li oblikovanje dogovorjene ravni dohodkov proračunov repub- 
like in občin za izvršitev njenih nalog. 
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6. Področje zaposlovanja 

Glede na ugotovljene razmere na področju zaposlovanja, 
ki so značilne tudi za obdobje zadnjih petih let, sta Zbor 
združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije dne 
2.7.1975, obravnavala in sprejela sklepe in priporočila za re- 
ševanje problematike na področju zaposlovanja v SR Sloveniji. 

Z izvajanjem teh sklepov in priporočil je treba zagoto- 
viti zlasti: 

— večje upoštevanje politike zaposlovanja v načrtovanju 
družbenoekonomskega razvoja, 

— pogoje za produktivnejše zaposlovanje, 
— pogoje za pospeševanje razvoja manj razvitih obmo- 

čij in manj razvitih obmejnih območij, 
— ustreznejše življenjske in kulturne pogoje delavcev, 

ki se na novo zaposlijo. 
Za uresničitev teh sklepov in priporočil je potrebno izvesti 

naslednje naloge: 
— Vsi nosilci samoupravnega družbenega planiranja bo- 

do v svojih planih upoštevali politiko, ki je opredeljena v 
sklepih in priporočilih skupščine SR Slovenije. 

— Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospodarska zbor- 
nica Slovenije, Zveza skupnosti za zaposlovanje in Zveza sin- 
dikatov Slovenije bodo sodelovali pri sklepanju medrepubli- 
škega dogovora o osnovah aktivne politike zaposlovanja. 

— Gospodarska zbornica Slovenije, samoupravne interes- 
ne skupnosti in družbenopolitične skupnosti ter drugi dejav- 
niki bodo pri zaposlovanju na manj razvitih območjih in 
manj razvitih obmejnih območjih poleg teh meril upoštevali 
tudi družbeni dogovor o pospeševanju razvoja teh omočij. 

— Zveza sindikatov Slovenije, Zveza skupnosti za zaposlo- 
vanje, Gospodarska zbornica Slovenije in Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije bodo do konca leta 1975 sklenili družbe- 
ni dogovor o minimalnih standardih za življenjske in kul- 
turne pogoje pri zaposlovanju delavcev. 

Poslovne banke naj pri odobravanju kreditov za nove 
investicije in za razširitev in modernizacijo obstoječih zmog- 
ljivosti, ki terjajo povečanje števila zaposlenih delavcev, upo- 
števajo tudi mnenje strokovnih služb skupnosti za zaposlo- 
vanje o razpoložljivih delavcih. Prav tako naj se ekonomič- 
nost investicij ocenjuje tudi s stališča izdatkov, potrebnih za 
zagotovitev minimalnega družbenega standarda novo zapo- 
slenih delavcev. 

III. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in republiški uprav- 
ni organi bodo za uresničevanje naštetih nalog in ukrepov 
pripravili operativni program. 

O izvajanju operativnega programa in uresničevanja na- 
log bo pripravil celovito poročilo, v katerem bo strnil tudi 
poročila o izvajanju programov drugih nosilcev teh nalog, 
Gospodarske zbornice, samoupravnih interesnih skupnosti, 
zveze sindikatov, poslovnih bank, organizacij združenega de- 
la in drugih organizacij. Poročilo bo Izvršni svet predložil 
Skupščini SR Slovenije, do 15.10.1975, hkrati z ustreznimi 
gradivi za opredelitev družbenoekonomske politike SR Slo- 
venije v letu 1976. 

Stališča Skupščine SR Slovenije 

Zbor združenega dela in zbor občin sta' na svojih se- 
jah dne 24.7.1975 obravnavala analizo o tekočih gospodar- 
skih gibanjih in izvajanju nalog resolucije o družbenoekonom- 
ski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1975 ter upošteva- 
joč mnenje družbenopolitičnega zbora sprejela naslednja 

STALIŠČA 

I. 

1. Posebnega pomena za reševanje letošnjih družbeno- 
ekonomskih vprašanj so ugotovitve predsedstva CK ZKJ, 
zlasti pa stališča in usmeritve, ki terjajo angažiranje vseh de- 
javnikov družbenoekonomskega razvoja za uspešno reševanje 

zastavljenih nalog. Zaradi možnih negativnih posledic v raz- 
voju samoupravnih socialističnih odnosov, pa tudi zaradi 
odprtih vprašanj v ekonomskih odnosih s tujino, terjajo us- 
meritve ZK takšno angažiranje vseh dejavnikov razvoja od 
temeljnih organizacij združenega dela in njihovih asociacij, 
krajevnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti do 
družbenopolitičnih skupnosti, da bi dosegli za letos dogovor- 
jene ekonomsko-politične cilje. 

Razširjena seja izvršnega komiteja predsedstva ZKS je 
za naše razmere in potrebe nedvoumno ugotovila, da ne gre 
za enkratno politično akcijo, temveč za nenehno mobilizacijo 
in družbenopolitično dejavnost, s katero naj se zagotovijo 
prizadevanja vseh dejavnikov družbenega razvoja za obvlado- 
vanje tekočih gospodarskih tokov. Sklepi opredeljujejo pog- 
lavitne naloge in zavezujejo njihove nosilce, da stalno sprem- 
ljajo uresničevanje nalog. Tako bo hkrati omogočeno spre- 
jemanje odločnih ukrepov proti tistim, ki se ne bi vključili 
v skupne napore za premagovanje nastalih težav. 

Ti sklepi so bili spodbuda, da so se v okviru SZDL v 
republiki in občinah organizirali koordinacijski odbori, ki 
vodijo in usklajujejo celotno družbenopolitično akcijo. O tem 
je razpravljalo tudi predsedstvo republiške konference SZDL 
in sprejelo stališča, ki v celoti podpirajo predlagano reše- 
vanje družbenopolitičnih in gospodarskih vprašanj. 

2. Izvršni svet skupščine SR Slovenije in upravni orga- 
ni so s poglobljeno analizo omogočili informiranje vseh de- 
javnikov o gospodarskih gibanjih v republiki. O teh vpraša- 
njih so bila v zadnjem času številna posvetovanja in raz- 
prave namenjena pripravi takšnih predlogov oziroma rešit- 
vam, da se bo skladno s samoupravnimi družbenopolitičnimi 
odnosi uresničeval družbenoekonomski razvoj, dogovorjen 
v letošnji resoluciji. 

Skupščina ugotavlja, da je splošna družbena akcija spod- 
budila delovne ljudi in občane v temeljnih organizacijah 
združenega dela in skupnosti, v samoupravnih interesnih 
skupnostih in družbenopolitičnih skupnostih k obravnavanju 
konkretnih vprašanj, opredelitvi odgovornosti in k izdelavi 
akcijskih programov. Taka družbena pripravljenost in dejav- 
nost se je odrazila v delu skupščinskih teles in v zborih 
Skupščine SR Slovenije. 

3. Skupščina SR Slovenije se pridružije skupni družbe- 
ni akciji tudi s tem, da razpravlja in zavzema stališča o 
analizi gospodarskih gibanj in o predlaganih konkretnih uk- 
repih z namenom, da da tej akciji odločno politično pod- 
poro. Stališča skupščine pa naj pomenijo tudi družbeni do- 
govor o poglavitnih družbenih vprašanjih in nalogah ter nji- 
hovem uresničevanju. Takšen družbeni dogovor mora zavezo- 
vati vse subjekte družbenega razvoja, da bodo vsak na svo- 
jem področju dogovorjena stališča odgovorno in učinkovito 
uresničevali. 

Na skupni seji so nekateri odbori vseh zborov skupšči- 
ne SR Slovenije konec maja razpravljali o ocenah o gospo- 
darskih gibanjih na podlagi podatkov za prve tri oziroma 
štiri mesece in sprejeli ustrezna mnenja, stališča in sklepe. 
Ta stališča je zaradi nekaterih še izrazitejših tendenc, ki pov- 
zročajo sedanja inflacijska gibanja, potrebno in mogoče do- 
polniti s tem, da se nekatera vprašanja in naloge še določ- 
neje opredelijo in da se še odločneje zahteva dosledno izvrše- 
vanje. 

4. Skupščina soglaša z vsemi ugotovitvami, ki kažejo na 
to, da so analize, sklepi in predlagani ukrepi večkrat pre- 
splošni, da ne dajejo zmeraj osnove za konkretno opredeli- 
tev nalog in njihovih nosilcev. Skupščina hkrati opozarja na 
nujnost, da se pravočasno sprejemajo ustrezni ukrepi druž- 
benoekonomske politike, saj morajo omogočiti organizacijam 
združenega dela kot osnovnim nosilcem gospodarskega raz- 
voja njihovo lastno usmeritev in planiranje njihove proiz- 
vodne in poslovne politike. Pri tem je bilo posebej opozor- 
jeno, da zlasti ukrepi, sprejeti v federaciji, niso bili pravo- 
časni. 

5. Skupščina se v celoti pridružuje zahtevam, da je tre- 
ba storiti vse, da se spremenijo dosedanje razvojne ten- 
dence. Uveljaviti je treba tudi odločnejši vpliv združenega 
dela na uresničevanje politike ekonomskega in socialnega raz- 
voja, pri čemer je treba vse cilje in naloge razvoja pod- 
rediti ciljem gospodarske in družbene stabilizacije. Da bi res- 
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nično obvladali oziroma spremenili negativne razvojne ten- 
dence, se zavzema za vse tiste elemente družbenopolitične 
akcije in za vse tiste ukrepe, ki terjajo in omogočajo, da 
se na vseh ravneh, vse od neposrednega proizvajalca in ob- 
čana, temeljnih in drugih organizacij združenega dela, sa- 
moupravnih interesnih skupnosti, krajevnih skupnosti, ter 
družbenopolitičnih skupnosti, opravi ustrezna analiza stanja, 
ugotovijo problemi, ki zavirajo uresničevanje razvojne poli- 
tike in predvidijo ukrepi in programi za izboljšanje stanja 
ter natančno določijo nosilci. Na ta način bo možno opre- 
deliti odgovornost za izvršitev nalog, sproti ugotavljati težave 
in odgovornost posameznikov, kadar se naloge ne bi uresni- 
čevale. Skupščina poudarja, da se mora veliko bolj zaostriti 
odgovornost za izvrševanje samoupravnih sporazumov in dru- 
žbenih dogovorov, prav tako pa zagotoviti polno spoštovanje 
zakonitosti. S tem bo poslovanje vseh organizacij združenega 
dela in drugih subjektov gospodarjenja, državnih, samouprav, 
nih in drugih organov dosledno slonelo na zakonskih in dru- 
gih samoupravnih aktih. Kršitelje zakonskih in samoupravnih 
norm je potrebno klicati ne le na politično in moralno, tem- 
več tuidi na materialno in kazensko odgovornost. V tej 2wezi 
skupščina poudarja odgovornost in vlogo, ki jo imajo služba 
družbenega knjigovodstva, inšpekcije in banke. Nad vse po- 
družbenega knjigovodstva, inšpekcije in banke. Nadvse po- 
še posebej delavske kontrole. 

6. Skladno z razvojnimi smotri samoupravnega sistema je 
treba zagotoviti, da se predloženi ukrepi uveljavljajo pred- 
vsem v samoupravno organiziranem združenem delu kot os- 
novnem nosilcu izvrševanja teh nalog. To stališče mora prev- 
ladovati tudi takrat, ko se sprejemajo ukrepi ekonomske poli- 
tike kratkoročnega pomena. V primerih, ko gre za reševa- 
nje takšnih družbenih zadev, ki v interesu večje' gospodarske 
stabilnosti in utrjevanja samoupravljanja terjajo takojšnjo 
družbeno intervencijo s predpisi ali zakoni, morajo biti takš- 
ni ukrepi izjemni in začasni. Tudi v teh primerih je potreb- 
no storiti vse, da se zanje dobi širša družbenopolitična pod- 
pora tako, da bodo predlogi obravnavani v združenem delu, 
družbenopolitičnih organizacijah in skupnostih. 

7. Skupščina meni, da je treba dinamično gospodarsko 
rast doseči ob hkratnem obvladovanju inflacije. Takšno go- 
spodarsko rast lahko zagotovi predvsem večja produktivnost, 
racionalno gospodarjenje, varčevanje, boljša organizacija de- 
la, inovacije kot množična inventivna dejavnost ter tem na- 
logam prilagojeni razvoj raziskovalne in drugih družbenih de- 
javnosti. V tem smislu je velikega pomena delo strokovnih 
in raziskovalnih dejavnosti, katerih naloga je, da za organe 
upravljanja pripravljajo predloge in rešitve. 

8. Stališča in predlogi, ki jih je sprejel Izvršni svet, 
konkretizirajo osnovne naloge za uresničevanje dogovorjene 
politike. To velja predvsem za tiste prioritetne naloge, ki 

so bile že ob sprejemanju resolucije v skupščini: posebej pod- 
črtane in se nanašajo na razvoj energetske in prometne in- 
£rasturkture surovinske baze in proizvodnje hrane. Stališča 
in predlogi opozarjajo zlasti na ekonomske odnose s tujino, 
na vprašanja likvidnosti, obsega in učinkovitosti investicij- 
skih vlaganj, prekomerne rasti zalog in na vprašanja sploš- 
ne in skupne porabe ter predlagajo ustrezne ukrepe. 

9. Skupščina podpira stališča in predloge ukrepov izvrš- 
nega sveta k oceni uresničevanja resolucije o družbenoeko- 
nomski politiki in razvoju SE Slovenije ter neposrednih na- 
logah v 1975, to ekspoze izvršnega sveta na sejah zborov, 
kot ustrezno usmeritev in osnovo za reševanje tekočih go- 
spodarskih problemov, hkrati pa ugotavlja, da je nujno, da 
so pri uresničevanju stališč in predlogov izvršnega sveta ak- 
tivni vsi družbeni dejavniki. V tem okviru imajo pomemb- 
no vlogo skupščine družbenopolitičnih skupnosti, še hitreje 
in neposredneje bi v njih morali priti do izraza avtentični 
interesi delavskega razreda ter stališča in predlogi, ki se 
oblikujejo v temeljnih delegacijah in v celotnem delegatskem 
sistemu. Veliko bolj kot doslej je treba spremljati uresniče- 
vanje v skupščinah sprejete politike in doseči še večjo mobi- 
lizacijo vseh članov delegacij in delegacij, da se neposredno 
vsak v svojem okolju, zavzamejo za njeno uveljavljanje in 
reagirajo na probleme, ki se s tem v zvezi pojavljajo. 

Izvršni svet naj prouči mnenja in predloge izražene v raz- 
pravah na sejah zbora združenega dela in zbora občin in 
jih vključi v svoja stališča in predloge ukrepov oziroma v 
svoje operativne programe. 

II 

Delagati zbora združenega dela In zlbora občin se bodo 
v svojih Sredinah zavzeli za to, da bodo ta stališča, sku- 
paj s stališči izvršnega sveta, dosledno uresničena, v skladu 
s tem pa bodo ustrezno dopolnili svoje akcijske programe 
in dejavnosti. 

III 

Izvršni svet skupščine SiR Slovenije naj predloži skup- 
ščini SR Slovenije poročilo o uresničevanju svojega operativ- 
nega programa in o rezultatih skupne družbenopolitične akci- 
je. Ža nadaljnje celovito obvladovanje gospodarskih gibanj 
je potrebno, da izvršni svet pravočasno pripravi osnutek 
resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slo- 
venije ter ukrepe za leto 1976. 

Skupščina SR Slovenije pa še posebej opozarja tudi na 
nujnost pravočasne priprave resolucije o ekonomskem in 
socialnem razvoju SFRJ za leto 1976 z istočasnim sprejemom 
sistemskih in drugih ukrepov. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA: 

Združeno delo v družbeni reprodukciji - Poročilo 

o uresničevanju ustavnih določb o združenem 

delu in o združevanju dela in sredstev družbene 

reprodukcije (ESA 342) 

Skupščina SRS se je v svojem programu dela zave- 
zala, da bo celovito obravnavala, kako se uresničujejo 
mora, kako se uresničujejo ustavne določbe o usta■ 
ustavna določila o združenem delu in o združevanju 
dela in sredstev družbene reprodukcije. Analizirati 
navijanju in združevanju TOZD-av, zlasti v vsebin- 
skem pogledu in v tem, kako se zagotavlja vpliv 
združenega dela na proizvodnjo in delitev družbenega 

proizvoda in na družbeno reprodukcijo v celoti. V 
zvezi s tem je treba analizirati tudi integracijska gi- 
banja in samoupravno sporazumevanje kot temelje za 
hitrejši razvoj začrtanih družbenoekonomskih odnosov 
in uveljavljanje vpliva združenega dela. 

Izvršni svet Skupščine SRS je kot nosilec naloge 
za pripravo tega gradiva predložil skupščini SRS Po 
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ročilo »Združeno delo » družbeni reprodukciji«. Obrav- 
navali ga bodo vsi trije skupščinski zbori na sejah 
24. septembra 1975. 

Kot irtformativno gradivo k temu poročilu ;e IS 
predložil elaborat, ki ga je pripravil podpredsednik 
IS Roman Albreht. »Dohodek in dohodkovni odnosi 
v luči rešitev v osnutku zakona o združenem delu 
(junij 1975J«. IS pripominja, naj bi to gradivo rabilo 
delegatom tudi pri obravnavi osnutka oziroma pred- 
loga zakona o združenem delu. 

Oba akta objavljamo v celotnem basedilu. 

I. URESNIČEVANJE USTAVNE 
PREOBRAZBE V ZDRUŽENEM DELU 

Družbenoekonomski položaj delavcev in 
njihovo organiziranje v TOZD 

Od plebiscitarnoga sprejet 
ja ustave je minilo, šele dob- 
ro leto. To je kratko obdob- 
je za naloge; ki srao si jih 
z ustavo naložili; gre za po- 
memben prvi korak v na- 
daljnjem razvoju družbeno- 
ekonomskih in družbenopoli- 
tičnih odnosov samoupravne 
socialistične družbe. 

Kljub tako kratkemu času 
smo dosegli že pomembne 
uspehe, ki so bistvenega po- 
mena za nadaljni razvoj druž- 
benoekonomskih odnosov na 
ustavni podlagi. Preobrazba 
ni spontana, ampak je orga- 
nizirano delo delavcev, delov- 
nih ljudi, ki so organizirani 
v političnih organizacijah, in 
ki ga idejno usmerja, osmiš- 
lja in akcijsko spodbuja Zve- 
za komunistov'. K uspešno 
zastavljenemu delu za preob- 
razbo družbenih odnosov so 
nesporno bistveno prispevali 
zlasti: 
— enotna akcija vseh druž- 
benih in političnih dejavni- 
kov, organiziranih v koordi- 
nacijskih odborih za sprem- 
ljanje uresničevanja ustavne 
preobrazbe in v ustreznih od- 
borih v delovnih organizaci 
jah. To je zagotovilo sprotno 
reševanje odprtih vprašanj pa 
tudi sprotno reagiranje na 
težave in odpore, ob katere 
zadeva neposredno delo pri 
preobrazbi; 

— široka aktivnost in ak- 
cijska pripravljenost delav- 
cev, ki so se vključili v delo 
pri uresničevanju ustavno za- 
snovanih odnosov. To je od- 

■Poročilo temelji tudi na 
gradivih, ugotovitvah in skle- 
pih družbenopolitičnih orga- 
nizacij: Zveze komunistov, 
Socialistične zveze delovnega 
ljudstva in Zveze sindikatov 
ter drugih organov in orga- 
nizacij. 

ločilno vplivalo na to, da so 
bila odločno premagana oma- 
hovanja in da so delavci de- 
jansko vzeli v roke pobudo 
ter že suvereno oblikujejo 
medsebojne samoupravne od- 
nose. Politična prizadevanja 
za preobrazbo odnosov so 
vključila veliko večino delov- 
nih ljudi in občanov v ta do- 
gajanja. 

Hkrati s tem ko se spre- 
minjajo odnosi v združenem 
delu teče proces preobrazbe 
tudi na drugih področjih (up- 
ravi, sodstvu, krajevnih skup- 
nostih, družbenem planiranju 
itd.), in sicer v smeri prila- 
gajanja odnosov v celotnem 
tem okolju skladno s proce- 
som spreminjanja družbeno- 
ekonomskega položaja delav- 
cev. 

Ko ocenjujemo napore za 
uresničevanje ustave, mora- 
mo ugotoviti, da so Skupšči- 
na SR Slovenije, njen Izvrš- 
ni svet in Sveta za družbeno 
ureditev ter za gospodarski 
razvoj in ekonomsko politi- 
ko, upravni organi in številni 
drugi dejavniki z učinkovi 
tim delovanjem zagotovili 
usklajevanje zakonov z novo 
ustavo SRS in sprejeli do 
30. junija 1975 116 novih za- 
konov, ki pomenijo uresniče- 
vanje in usklajevanje z usta- 
vo. Usklajevanje zakonov je 
zmanjševalo možnosti za raz- 
lična izmikanja pri uresniče- 
vanju ustave, češ da ni pred- 
pisov. Tudi ta aktivnost je 
prispevala k uspešni preob- 
razbi družbenoekonomskih 
odnosov. Ko to navajamo, ne 
smemo mimo aktivnosti v 
pripravah zvezene zakonoda 
je in urejanja širših družbe 
nih problemov s številnimi 
družbenimi dogovori in sa 
moupravnimi sporazumi. 

V času, ko so bili vsi na- 
pori organizacij združenega 

dela, družbenopolitičnih orga- 
nizacij, občinskih skupščin 
in republiške skupščine us- 
merjeni v vprašanja samo- 
upravnega konstituiranja, je 
bil pomemben prispevek go- 
spodarskih sodišč in komi 
sij za izpopolnjevanje samo- 
upravnih splošnih aktov pri 
občinskih skupščinah ali pri 
njihovih zborih. Tudi neka- 
tere družbene organizacije so 
se s svojimi posvetovanji, 
zlasti društvo ekonomistov 
in društvo pravnikov v go- 
spodarstvu, aktivno vključile 
v uresničevanje ustave, zlasti 
v organizacijah združenega 
dela in pripomogle k razre- 
ševanju posameznih vprašanj. 

Z usklajenim delovanjem 
smo zagotovili, da so tudi so- 
dišča presegla forinalno-prav- 
ne vidike (skladnost z usta- 
vo in zakoni) ocenjevanja sa- 
moupravnih sporazumov o 
združevanju temeljnih orga- 
nizacij združenega dela in 
statutov delovnih organizacij 
združenega dela ter učin- 
kovito posegla v vsebinska 
vprašanja, na katerih delav- 
ci edinole lahko gradijo no- 
ve odnose. V teh odnosih so 
sodišča zagotovila zlasti do- 
slednejšo razmejitev sredstev 
in virov sredstev, ki je vsaj 
v osnovi zagotovila temeljnim 
organizacijam materialno 
podlago samoupravnega od- 
ločanja. 

Pred njihovim posegom 
razmejitev pogostoma ni bi- 
la opravljena in so sredstva 
ostala »bivšemu podjetju«. 
Po sprejetih političnih opre- 
delitvah in ustreznem tolma- 
čenju ustave so tudi gospo- 
darska sodišča prispevala, da 
so se skupne službe organizi- 
rale v delovne skupnosti ne 
pa v temeljne organizacije, 
čeprav so bile takšne težnje. 

Komisija za izpopolnjeva 
nje samoupavnih splošnih ak- 
tov (komisije za samoupravne 
akte ipd.) so v tistih občinah, 
kjer so učinkovito in zavzeto 
delale, veliko prispevale k 
boljšim opredelitvam med- 
sebojnih samoupravnih odno- 
sov v združenem delu. Ko 
misije praviloma sestavljajo 
delavci posameznih organiza 
cij združenega dela in so za- 
to njihovi predlogi za spre- 
membe in dopolnitve grajeni 
na pozitivnih izkušnjah. V 
posameznih občinah je bilo 
upoštevano do 98 odstotkov 
posredovanih predlogov za 
dopolnitve in spremembe, če- 
tudi ni šlo za obvezne pobu 
de usklajevanja z ustavo in 
zakoni. 

Občinske skupščine so na 
osnovi teh poročil razprav 

ljale in sprejemale priporo- 
čila za posamezne organiza- 
cije združenega deia. To je 
primerna oblika sodelovanja 
in prenašanja dobrih izkušenj 
med organizacijami združene- 
ga dela in ustrezna oblika 
zveze med njimi in zato bi 
bilo treba tako delovanje raz- 
vijati tudi v bodoče. 

V minulem obdobju so bi- 
li doseženi predvsem tile re- 
zultati: 

— Delavci so organizirali 
temeljne organizacije in se 
tako konstituirani na podlagi 
samoupravnih sporazumov 
združili v delovne in sestav- 
ljene organizacije. 

— Delavci in delovni ljud- 
je so ustanovili vrsto samo- 
upravnih interesnih skupno- 
sti na področju družbenih de- 
javnosti in tudi na področju 
nekaterih gospodarskih de- 
javnosti. 

— V organizacijah združe- 
nega dela, v drugih oblikah 
samoupravne organiziranosti 
in v družbenopolitičnih skup- 
nostih so izvoljeni delegati 
in delegacije ter vzpostavlje- 
na delegatska razmerja. 

— Z razmejtivijo srestev za 
delo in dohodka na temeljne 
organizacije združenega dela 
je ustvarjena materialna pod- 
laga za to, da delavci v na- 
daljni preobrazbi odnosov v 
celoti obvladajo tako celotni 
dohodek kot vse odnose v 
družbeni reprodukciji. 

— Dosedanje spremembe 
so močno razmajale podjet- 
niško skupinsko lastninsko 
zaprtost podjetij in začelo 
se je povezovanje v najrazlič- 
nejših oblikah združevanja 
organizacij združenega dela, 
ki temelji na ustavni zasnovi 
združevanja dela in sredstev. 

— Nesporno je, da so opaz- 
ni pozitivni premiki pri poslo- 
vanju in pri gospodarskih in 
drugih družbenih odločitvah, 
ki jih sprejemajo organizaci- 
je združenega dela. 

V preteklem obdobju smo 
potemtakem dosegli zadovo- 
ljive uspehe pri urejanju kon- 
stitutivnih in institucionalnih 
osnov odnosov, kar je bilo 
vsekakor zahtevno delo, zla- 
sti za organizacije združene- 
ga dela. Zdaj pa se vse bolj 
usmerjamo k zahtevnejšim 
vsebinskim vprašanjem druž- 
benoekonomskih odnosov in 
osnov samoupravljanja, ko 
naj delavec še bolj celovito 
kot doslej obvlada vse toko- 
ve in odnose v družbeni rep- 
rodukciji. 

Tudi glede tega so že na- 
pravljeni določeni premiki. 
Tako se je v Jugoslaviji v 
strukturi investicij v osnov- 
na sredstva lani povečal, v 
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primerjavi z letom 1973, de- 
lež gospodarstva za 160 od- 
stotkov, delež sredstev bank 
pa za 135,5 odstotkov. Z zdru- 
ževanjem dela in sredstev v 
delovne organizacije, prek 
njih pa v sestavljene organi- 
zacije združenega dela, v po- 
slovne in druge skupnosti za- 
čenjajo delavci premagovati 
osamosvojenost menjalne in 
finančne sfere družbene rep- 
rodukcije in vse uspešneje 
spremljajo in obvladujejo re- 
zultate svojega minulega de- 
la. Tako postajajo delavci 
dejanski nosilec oblasti nad 
pogoji in rezultati svojega 
in družbenega dela. V bankah 
so bili storjeni premiki v 
smeri demokratizacije odlo- 
čanja, vendar so vsi ti pre- 
miki gradili odnose na dose- 
danji koncepciji bank. 

Pomemben napredek je do- 
sežen tudi v dozorevanju 
spoznanja, da je samouprav- 
no družbeno planiranje nujna 
sestavina in nepogrešljiv in- 
strument delavcev v združe- 
nem delu!. 

Organiziranje TOZD 
Delavci v temeljnih in dru- 

gih organizacijah združenega 
dela sprejemajo samoupravno 
organiziranje kot proces, ne 
pa kot enkratno formalno de- 
janje. Terjajo stalno prever- 
janje doseženega in poglab- 
ljanje vsebine samoupravnih 
odnosov. K temu je pripo- 
mogla intenzivna politična in 
splošna družbena aktivnost 
za celovitejše dojemanje 
ustavnih določil. Vse to se 
sproti bogati z izkušnjami 
v samoupravni praksi. 

V gospodarstvu in v druž- 
benih dejavnostih je bilo v 
začetku leta okoli 3350 delov- 
nih organizacij, od teh jih je 
okoli 2000 gospodarskih. Vse- 
ga je 39§ delovnih organizacij, 
ki so se konstituirale s spo- 
razumi o združitvi dela in 
sredstev temeljnih organiza- 
cij združenega dela. Med te- 
mi jih je v gospodarstvu po 
ne povsem natančni eviden- 
ci 359. . 

Največ delovnih organiza- 
cij, ki združujejo temeljne 
organizacije združenega dela, 
je v industriji in rudarstvu 
in sicer 142. V teh delovnih 
organizacijah je zaposlenih 
63,5 odstotkov« delavcev od 
vseh 305.000, kolikor jih je 
zaposlenih v industriji in ru- 
darstvu. V industriji in ru- 
darstvu pa je še 372 delov 
nih organizacij, kjer dela po 
prečno po 280 delavcev, še 

J Več o bankah in plani- 
ranju glej v III. delu. 

vedno je nekaj večjih delov- 
nih organizacij, v katerih so 
izpolnjeni ustavni pogoji, da 
bi organizirali TOZD, pa jih 
še niso; nekaj pa je takih, 
kjer bi lahko oblikovali več 
TOZD, kot jih trenutno ima- 
jo. Med slednjimi so tudi take 
delovne organizacije, ki prav 
v tem času pripravljajo ela- 
borate in vse potrebno za 
ponovno odločanje o večjem 
številu temeljnih organizacij. 
Zlasti v industriji (deloma 
pa tudi v kmetijstvu, trgovi- 
ni in gostinstvu) so še ved- 
no ustavno nedosledno ob- 
ravnavani dislocirati obrati. 
Vendar moramo ugotoviti, da 
je pred leti zaostreno vpra- 
šanje položaja delavcev v 
dislociranih obratih v obdob- 
ju po ustavi v pretežni meri 
rešeno vsaj s formalnim or- 
ganiziranjem temeljnih orga- 
nizacij (leta 1970 je bilo v 
sestavi 83 gospodarskih de- 
lovnih organizacij 159 dislo- 
ciranih enot. Njihovo števi- 
lo stalno narašča). 

Ostale enovite delovne or- 
ganizacije so manjše, kar ni- 
kakor ne pomeni, da tudi 
v takih sploh ni pogojev za 
oblikovanje TOZD. Toda 
hkrati moramo ugotoviti, da 
imamo tudi v industriji 
(zlasti pa še v gradbeništvu, 
trgovini) množico delovnih 
organizacij, ki imajo manj kot 
80 zaposlenih. 

V kmetijstvu, ki ima 190 
delovnih organizacij, v ka- 
terih je poprečno po 105 za- 
poslenih, so se ustrezno or- 
ganizirali v kmetijskih kom 
binatih, posestvih in v kme- 
tij sko-industri j skih kombina- 
tih. Tu je 27 delovnih orga- 
nizacij, ki združujejo 340 te- 
meljnih organizacij in v njih 
dela 71 odstotkov vseh za- 
poslenih delavcev v kmetij- 
stvu. Z ustavnim organizi- 
ranjem zaostajajo le še ne- 
katere splošne ali specializi- 
rane kmetijske zadruge. 

V gozdarstvu z 18 delovni- 
mi organizacijami pa so z or- 
ganiziranjem nevzdržno nedo- 
sledni. Medtem kb so v 9 
delovnih organizacijah obliko- 
vali temeljne organizacije, v 
drugih odlašajo in še neneh- 
no razpravljajo o posebnem 
družbenem pomenu gozdov 
itd. in ne organizirajo TOZD. 

V gradbeništvu s 125 delov- 
nimi organizacijami, popreč- 
no s 400 zaposlenimi, kar si- 
cer ne pove veliko, ker ima- 
mo v SRS nekaj zelo veli- 
kih gradbenih delovnih orga- 
nizacij, je organiziranih 27 de- 
lovnih organizacij z združeva- 
njem dela in sredstev temelj- 
nih organizacij. V teh 27 or- 

ganizacijah je združenih 75 
odstotkov vseh delavcev v 
gradbeništvu. 

Posebej za gradbeništvo ve- 
lja ugotovitev, da imamo ve- 
liko število majhnih delovnih 
organizacij (poprečno 145 za- 
poslenih), kar le deloma 
opravičuje njihova naravna 
dela (vzdrževanje zgradb 
ipd.). Zato bomo morali 
vzpodbujati njihovo povezo- 
vanje. 

V prometu je 61 delovnih 
organizacij, kjer dela 39.000 
delavcev, od tega je večji del 
delavcev (20.000) zaposlenih 
na železnici in v PTT. Razen 
na železnici in PTT so bile 
organizirane temeljne organi- 
zacije tudi še v 26 delovnih 
organizacijah. V prometnih 
organizacijah, kjer so orga- 
nizirali temeljne organizacije, 
je zaposlenih kar 8^ odstot- 
kov vseh zaposlenih v pro- 
metu. 

V trgovini in gostinstvu je 
skoraj 500 delovnih organiza- 
cij, kjer dela 83.000 delav- 
cev, torej poprečno 165. Ker 
imamo nekaj velikih trgov- 
skih oziroma turističnih or- 
ganizacij, v katerih so de- 
lavci oblikovali temeljne or- 
ganizacije (v 73 delovnih or- 
ganizacijah, ki združujejo te- 
meljne organizacije združene- 
ga dela, dela 58 odstotkov 
vseh delavcev v trgovini in 
gostinstvu, kar pomeni, da je 
v vseh ostalih 427 de- 
lovnih organizacijah zapo- 
slenih 33.000 delavcev, torej 
poprečno okli 82), je še bolj 
očitna razdrobljenost teh or- 
ganizacij, ki se ne povezuje- 
jo dovolj učinkovito. 

Ko statistično ocenjujemo 
dosežke pri organiziranju te- 
meljnih organizacij moramo 
upoštevati, da je med nave- 
denimi 2000 gospodarskimi 
organizacijami tudi 399 obrt- 
nih organizacij in 151 (sku- 
paj 550) stanovanjskih in ko- 
munalnih podjetij, ki imajo 
poprečno le 68 oziroma 84 za- 
poslenih. Čeprav možnosti za 
organiziranje temeljnih orga- 
nizacij niso velike, so to v 
18 delovnih organizacijah že 
storili. 

V gospodarstvu so delav- 
ci doslej organizirali 1511 te 
meljnih organizacij združene- 
ga dela. V kratkem se bo šte- 
vilo temeljnih organizacij še 
povečalo. 

Sicer pa moramo upošteva- 
ti in šele razviti miselnost, 
da je tudi proizvodna orga- 
nizacija, ki jo upravljajo de- 
lavci, organizem, ki se neneh- 
no spreminja in zato njeno 
organiziranje ne more biti 
časovno zaključen postopek. 

V družbenih dejavnostih na 

področju kulture in socialnih 
dejavnosti je organiziranih 
1336 pretežno enovitih delov- 
nih organizacij š 74.000 delav- 
ci (poprečno okoli 55 delav- 
cev). V teh dejavnostih ima- 
mo do sedaj 37 delovnih or- 
ganizacij, v katerih so orga- 
nizirali 216 temeljnih orga- 
nizacij. 

Delegatski odnosi 
v TOZD 

Delavci kot gospodarji ce- 
lotnega dohodka kažejo vse 
večjo zavzetost, zanimanje in 
odgovornost za reševanje 
družbenih vprašanj, v katero 
so se vključili s svojimi de- 
legati in delegacijami. 

Leta 1960 je bilo v delav- 
skih svetih 79,3 odstotka de- 
lavcev (v SFRJ 76,2 odstot- 
ka), 1972. leta pa le še 64,6 
odstotka (v SFRJ 65,5 od- 
stotka), Če pa dosledneje 
upoštevamo osnovni poklic in 
delovno mesto, kot merilo 
za opredelitev delavca, je bi- 
lo v Sloveniji tega leta 46,9 
odstotka delavcev <v SFRJ 
53,7 odstotka). Se manj pa je 
bilo delavcev v takratnih 
upravnih odborih, v katerih 
je bilo 1972. leta vsega 34,9 
odstotka delavcev (v SFRJ 
35,4 odstotka), drugi člani pa 
so bili praviloma vodilni in 
vodstveni delavci ali drugi 
strokovnjaki iz skupnih ozi- 
roma upravnih služb. Komaj 
vsak tretji predsednik delav- 
skega sveta je bil delavec. 

Uvajanje delegatskih raz- 
merij in zadnje volitve dele- 
gatov so bistveno spremenile 
sestavo organov upravljanja, 
tako v delavskih svetih, v 
katerih je sedaj večina de- 
lavcev, kot tudi v izvršilnih 
organih delavskih svetov, v 
katerih vodstvenih delavcev 
praviloma sploh ni. Skladno 
z intencijami ustave so izvo- 
ljeni tudi delegati v organe 
samoupravne delavske kon- 
trole praviloma samo iz vrst 
neposrednih proizvajalcev, 
saj jih je v njih več kot 80 
odstotkov iz neposredne pro- 
izvodnje. 

Ne le v organizacijah zdru- 
ženega del^, marveč tudi na 
ravni celotne družbe se je 
v Jugoslaviji sestav organov 
upravljanja spremenil v prid 
delavcev. Npr.: v skupščinah 
občin je bilo leta 1958 12 
odstotkov delavcev, leta 1968 
pa 13 odstotkov. Zdaj je v 
delegacijah več kot 50 od- 
stotkov delavcev, kar zago- 
tavlja tudi samo po sebi za- 
radi pristnih nosilcev intere- 
sov, vpliv njihovih dejanskih 
interesov na politiko teh te- 



ritorialnih skupnosti. Dalje 
je bilo v skupščinah repub- 
lik v letu 1958 vsega 8 od- 
stotkov in deset let pozne- 
je le 9 odstotkov delavcev, 
v zvezni skupščini pa je bil 
celo en sam odstotek delav- 
cev iz proizvodnje. Zdaj je 
v republiških skupščinah od 
14 odstotkov do 34 odstot- 
kov delavcev, v zvezni pa 
14 odstotkov, še več nam 
pove o spremenjeni struktu- 
ri in možnem vplivu samo- 
upravljaloev podatek, da je 
v sestavi delegacij, ki šteje- 
jo več kot milijon delavcev, 
56 odstotkov delavcev (v SRS 
pa jih je nad polovico ne- 
posrednih proizvaj alce v). 
Upoštevajoč fleksibilni man- 
dat pa ugotavljamo, da je 
Velika večina delegatov iz 
neposredne proizvodnje. 

Samo z novo delegatsko se- 
stavo seveda še niso in ne 
morejo biti povsem prema- 
gana vsa tehnokratska od- 
nosno birokratska in druga 
hotenja ter težnje, ki se po- 
rajajo kot posledica še ne- 
premaganih protislovij in ob- 
lik odtujevanja preseženega 
dela. Toda nesporno je, da 
smo z delegatskimi razmer- 
ji in sistemom odvzeli teh- 
nokratizmu možnost, da bi 
se formalno konstituiral in 
v imenu dobrega gospodar- 
jenja odtujeval delavcem od- 
ločanje o preseženem delu. 

Delegatsko sestavljeni orga- 
ni samoupravljanja v orga- 
nizacijah združenega dela že 
prevzemajo gospodarjenje v 
svoje roke in s svojimi sa- 
moupravnimi odločitvami po 
samoupravnih postopkih za- 
ostrujejo odgovornost in de- 
lovno disciplino za vse de- 
lavce; vplivajo na skrbnejše 
ukrepe, ki omogočajo pove- 
čanje produktivnosti in skrb- 
no gospodarijo z ustvarjenim 
dohodkom. (Leta 1974 so de- 
lavci pri delitvi celotnega do- 
hodka, ki je bil za 38 od- 
stotkov večji v primerjavi s 
prejšnjim letom, namenili za 
sklade 35 odstotkov več, za 
osebne dohodke pa 27 od- 
stotkov več. Od 3295 teme- 
ljnih in delovnih organiza- 
cij, ki so podpisale samoup- 
ravne sporazume o razpore- 
janju dohodka in osebnih do- 
hodkov, jih 2924 ni izkori- 
stilo maksimalnih možnosti 
in pravic glede delitve oseb- 
nih dohodkov. Lani so te 
organizacije združenega dela 
ostale v povprečju za 5,8 od- 
stotka pod samoupravno do- 
govorjeno dopustno mejo za 
delitev osebnih dohodkov. 
Dohodek so delili v prid 
skladov, zlasti za obratna 
sredstva in za razširjeno re- 

produkcijo. Tako obnašanje 
samoupravljalcev dokazuje, 
da so sposobni odgovorno 
gospodariti, toliko bolj, ker 
jim na življenjsko raven 
pritiska inflacija oziroma na- 
raščanje cen. To je nazadnje 
odgovor delavcev na sumni- 
čenja in zaželeno skrbništ- 
vo tistih, ki so in še dopo- 
vedujejo, da bi delavci uteg- 
nili s samoupravnimi odlo- 
čitvami poseči v dohodek in 
ogrožati celo enostavno, ne 
le razširjeno reprodukcijo. 
Kako globoko je že prodrlo 
v zavest delavca, da je do- 
hodek v tesni odvisnosti od 
njegovega delovnega pri- 
spevka in da izgubljenega 
dohodka ne bo nadomestil 
nihče zunaj organizacije, pri- 
čajo ugotovitve, da so v le- 
tih 1973—1974, v primerih ko 
je prišlo do prekinitve dela, 
delavci že praviloma v 66 
odstotkov primerov — skle- 
nili, da bodo nadomestili 
izgubljeni delovni čas in s 
tem zaradi prekinitve izgub- 
ljeni dohodek). Z eno bese- 
do, bolj kot prejšnji delav- 
ski sveti v »mojstrski« sesta- 
vi, novi delegatski delavski 
sveti in drugi izvršilni orga- 
ni zagotavljajo samoupravno 
gospodarjenje v smislu dob- 
rih gospodarjev. Inflacijska 
gibanja, rast zalog itd. lah- 
ko ogrozijo razširjeno re- 
produkcijo navkljub takemu 
odločanju delavcev pri delit- 
vi celotnega dohodka. Mno- 
gi vodilni delavci v organi- 
zacijah združenega dela, zla- 
sti še vsi tisti, ki se poli- 
tično aktivno vključujejo v 
prizadevanja za uveljavitev 
novih ustavnih odnosov, ugo- 
tavljajo, da so novi delegat- 
sko sestavljeni organi samo- 
upravljanja doslednejši in 
zahtevnejši v odnosu do 
gospodarjenja. 

Pri uveljavljanju delegat- 
skih razmerij v združenem 
delu bodo morale biti po- 
zorne tudi občinske skupšči- 
ne ter bodo morale vplivati 
na spremembo odnosov, zla- 
sti pri teh vprašanjih: 

— V številnih organizaci- 
jah združenega dela, zlasti 
pa v tistih delovnih organi- 
zacijah, v katerih se s spo- 
razumom združuje več te- 
meljnih organizacij, se v 
imenu štednje s časom in 
denarjem število delegatov v 
organih upravljanja, v pri- 
merjavi s prejšnjim številom 
članov, zmanjšuje na polo- 
vico ali manj. Delavci ugo- 
tavljajo, da v vseh takih 
primerih ne morejo ustrezno 
vplivati na odločitve, ker se 
sej udeležuje enako, če ne 
večje število vodilnih, vod- 

stvenih in strokovnih delav- 
cev iz delovne skupnosti 
skupnih služb, ki so tudi 
glavni razpravi j alci. 

— Ob novih ali nadomest- 
nih volitvah delegatov po- 
nekod pozabljajo na načelo, 
da morajo biti v organih 
upravljanja ustrezno zasto- 
pani vsi deli delovnega pro- 
cesa, ali pa, kar je še slab- 
še, ponovno predlagajo in 
volijo »kvalificirane« delega- 
te, ki običajno delajo v 
skupnih službah. Dosežena 
struktura, ki še ni zadovo- 
ljiva, je torej ogrožena in 
očitno še vedno ni prema- 
gano izključevanje neposred- 
nih proizvajalcev iz organov. 

— Premalo smo zavzeti in 
niti strokovno niti politično 
ne iščemo ustreznih oblik 
samoupravne organiziranosti 
v posamezni temeljni orga 
nizaciji. Pri tem nas zavaja 
prepričanje, da smo storili 
dovolj z ustreznim konstitu- 
iranjem organov kot so de- 
lavski svet in njegovi izvršil- 
ni organi ter organov samo- 
upravne delavske kontrole. 
Nerazvite oblike samouprav 
ne organiziranosti, ki v vsa- 
kem primeru zaostajajo za 
vsebinskimi zahtevami in 
možnostmi, so tudi delega- 
tom v teh organih onemogo- 
čile ustrezen in pravočasen 
stik z volilci. Razvijati mo- 
ramo oblike delovanja, ki 
naj bodo racionalne in ki 
naj ne prekinjajo proizvod- 
nje v vsakem poljubnem ča- 
su in ki naj omogočijo de- 
legatom dogovor z volilci 
pred vsemi odločitvami, zla- 
sti tistimi, ki posegajo v ne- 
odtujljive pravice. Nujno bo- 
mo morali izboljšati tudi 
poti obveščanja ter vsebino 
informacij, ki so še vedno 
prezahtevne, zapletene, uče- 
ne in redko prirejene po- 
trebam delavcev in delega- 
tov v organih upravljanja. 
Nerazvite oblike uresničeva- 
nja samoupravnih pravic de- 
lavcev in odtujevanje dele- 
gatov od delegatske baze bi 
omogočalo in vzpodbujalo 
uveljavljanje hierarhičnih od- 
nosov in ločevanje na volje- 
ne in volilce (oziroma loče- 
vanje na samoupravne vodi- 
telje in vodene delavce). Za- 
to bo potrebno ocenjevati in 
prenašati dobre izkušnje ti- 
stih delovnih organizacij in 
temeljnih organizacij, ki so 
s samoupravnimi delovnimi 
skupinami, informativnimi 
skupinami, zbori po delih 
organizacij ali izmenah in 
še na druge načine uspeš- 
no začele graditi instituci- 
onalne osnove, ki bodo zago- 
tavljale, da bo delegat res- 

nično lahko deloval kot de- 
legat in bo onemogočeno, da 
postane predstavnik, ki od- 
loča o vsem le po svoji pre- 
soji in v svojem imenu, v 
resnici pa zavezuje vse sa- 
moupravljalce. Tem proce- 
som, ki veljajo za delegatska 
razmerja na vseh ravneh in 
v vseh samoupravnih odno- 
sih (TOZD, SIS, KS in skup- 
ščine in ne nazadnje v po- 
litičnih organizacijah), mora- 
mo posvetiti trajno politič- 
no in strokovno pozornost, 
ker ustava, povsem razum- 
ljivo, ne določa teh konkret- 
nih izvedbenih, institucional- 
nih in notranje organizacij- 
skih rešitev. 

— Ob sicer dobrih izkuš- 
njah in uveljavljanju ustrez- 
nih oblik delovanja delega- 
tov pa se moramo takoj 
upreti poskusom manipulirar 
nja z delegati, ki se kažejo 
v nekaterih organizacijah 
združenega dela ali na dru- 
gih ravneh tudi v tem, da 
posamezne delegate ali sku- 
pine delegatov kličejo posa- 
mezniki, vodilni delavci na 
neformalne dogovore o tem, 
kakšna stališča naj zagovar- 
jajo in za kakšne odločitve 
morajo glasovati. Sicer ni- 
mamo nič proti temu, da 
vodilni delavci ali funkci- 
onarji informirajo delegate 
(najbolje delegacije in ne iz- 
brane posameznike) o prob- 
lemih, ki bodo obravnavani 
na sejah organov. Nevzdržno 
pa je, da bi jih spreminjali 
v »poštarje«, kot take dele- 
gate že imenujejo delavci. 

Ugotavljajo torej, da so se 
začela delegatska razmerja 
in delegatski sistem uveljav- 
ljati v vseh smereh njihove- 
ga delovanja, da pa bo ne- 
nehno spremljanje teh od- 
nosov nujno, zato da bi spro- 
ti izključili vse poskuse ma- 
ličenja in odstopanja od 
ustavno določenih načel. 

Procesi povezovanja 

Proces združevanja dela 
in sredstev družbene repro- 
dukcije delavci vedno bolj 
obvladujejo na samoupravni 
osnovi. Z združevanjem — 
na ustavni osnovi — dela in 
sredstev delavcev v TOZD 
v delovno organizacijo od- 
pravljamo klasično podjetje 
kot gospodarski subjekt v 
naši družbeni ureditvi. Od- 
pravljamo torej podjetje, ki 
je že po sili zakona imelo 
vsa sredstva in opravljalo 
vse poslovne funkcije ter 
sprejemalo v svojem vrhu 
vse odločitve, in oblikujemo 
delovno organizacijo, ki 

11 



združuje delovne, poslovne 
in vse druge funkcije samo 
na podlagi samoupravnega 
sporazuma med delavci, or- 
ganiziranimi v temeljnih or- 
ganizacijah združenega dela. 

Z ustavno koncepcijo druž- 
bene lastnine je omogočeno 
delavcem, da uresničujejo 
svoj zgodovinski razredni in- 
teres izvajanja oblasti nad 
rezultati živega in minulega 
dela v celotni družbeni re- 
produkciji. 

Samoupravno sporazumeva- 
nje — v različnih oblikah 
združevanja dela in sredstev 
— je postalo njihov instru- 
ment za uresničevanje oseb- 
nih, skupnih in splošnih 
družbenih interesov z drugi- 
mi delavci in z vsemi delov- 
nimi ljudmi. To jim omo- 
goča, da organizirani v 
TOZD, v odgovornosti do 
drugih delavcev, odločajo o 
pogojih in rezultatih svoje- 
ga živega in minulega dela. 
Pri tem je še zlasti minulo 
delo in njegova neodtujlji- 
vost osnova povezovanja. 
Delavci morajo spoznati, da 
je v tem povezovanju po- 
trebno nenehno dogovarjanje 
in korigiranje dohodkovnih 
odnosov na osnovi medse- 
bojne odgovornosti in tudi 
da je v povezovanju vselej 
tisto, kar je za enega do- 
hodek, za drugega strošek. 

Oblikovanje z ustavo zas- 
novanih družbenoekonomskih 
odnosov med temeljnimi or- 
ganizacijami v delovnih in 
sestavljenih organizacijah 
združenega dela ter v dru- 
gih oblikah povezovanja ozi- 
roma združevanja dela in 
sredstev se že kaže v sa- 
moupravnem obvladovanju 
tržne stihije in preprečeva- 
nju odtujevanja rezultatov 
tekočega in minulega dela. 

Združevanje dela in sred- 
stev na novih temeljih je 
bilo začeto že pred spreje- 
mom ustave na podlagi 
ustavnih dopolnil. Zakon o 
konstituiranju organizacij 
združenega dela in njihovem 
vpisu v sodni register je 
omogočil konkretno družbe- 
no akcijo za pospešeno ures- 
ničevanje ustavne ideje zdru- 
ževanja. 

Združevanje dela in sred- 
stev v minulem letu ni bilo 
le veliko bolj intenzivno, 
marveč je potekalo tudi v 
različnih smereh in oblikah: 

Za naše dosedanje odnose, 
ki jih je poleg vsega sprem- 
ljala ozka »podjetniška za- 
prtost«, je bila značilna raz- 
drobljenost in nepovezanost 
majhnih delovnih organizacij. 
(V Jugoslaviji ima ena tret- 
jina delovnih organizacij le 

do 30 delavcev, skoraj 50 od- 
stotkov pa je, delovnih or- 
ganizacij, v katerih združu- 
je delo do 60 delavcev). Spo- 
znana nujnost in zagotovo 
tudi nove ustavne osnove sa- 
moupravnega povezovanja so 
sprostile iniciativo ter pri- 
pravljenost delavcev v takih 
majhnih in neperspektivnih 
organizacijah, da so se za- 
čeli povezovati v delovne in 
gospodarsko močnejše delov- 
ne organizacije. V Sloveniji 
je že precej primerov, ko 
oblikujejo delavci s spora- 
zumi nove delovne organiza- 
cije, v katerih se enote orga- 
nizirajo kot temeljne orga- 
nizacije. Ni slučajno, da so 
odnosi v teh novih delovnih 
organizacijah urejeni najbolj 
skladno z ustavo, saj dejan- 
sko nastajajo na osnovi vo- 
lje delavcev, od temeljnih 
organizacij navzgor in ne na- 
robe, kot se to dogaja v 
marsikateri organizaciji, ki 
znotraj oblikuje nove osnov- 
ne celice samoupravljanja. 
Sporazumevanje se zatika ne 
le tu, marveč v vseh oblikah 
povezovanja v tistih prime- 
rih, kjer se ena od delov- 
nih organizacij postavlja v 
položaj nosilca, prvega med 
enakimi in podobno. Delav- 
ci so pripravljeni za vsako 
ekonomsko utemeljeno pove- 
zovanje enakovrednih part- 
narjev bolj kot kdajkoli do- 
slej. 

Mimo združevanja temelj- 
nih organizacij v delovne or- 
ganizacije (okoli 400 prime- 
rov) se je v minulem letu 
in še prej začelo tudi po- 
vezovanje delovnih organiza- 
cij v sestavljene organizaci- 
je združenega dela. V SRS 
je bilo do februarja 1975 pod- 
pisanih že 30 sporazumov 
o združevanju dela in sred- 
stev v sestavljene organiza- 
cije združenega dela (6 je 
še evidentiranih zasnov za 
nova povezovanja). Ce pusti- 
mo ob strani vse slabosti 
tega povezovanja, moramo 
ugotoviti, da se je doslej po- 
vezalo, vsaj potencialno, če 
še ne tudi dovolj ekonom- 
sko učinkovito, že dobršen 
del slovenskega gospodarstva. 
Hitreje se povezujejo zla- 
sti nekatere industrijske de- 
javnosti: lesna in papirna 
industrija, metalurgija in ko- 
vinska industrija, kemija in 
elektro-kovinska industrija, v 
nekaterih kot so tekstil, 
usnjarstvo ipd. niso dosti na- 
predovali. Uspešneje se po- 
vezujejo tudi transportne or- 
ganizacije. Po podatkih za 
26 SOZD »gospodarski poten- 
cial« združenih ni majhen, 
saj predstavlja 32 odstotkov 

vrednosti vseh osnovnih 
sredstev v gospodarstvu SRS 
(samo v panogah, ki se že 
povezujejo pa 44 odstotkov). 
Združeni v sestavljene orga- 
nizacije imajo dalje 44 od- 
stotkov poslovnih sredstev 
vsega gospodarstva, 24 od- 
stotkov sredstev skupne po- 
rabe in prav toliko rezerv- 
nih in drugih sredstev. Te 
združene organizacije raz- 
polagajo s 46 odstotkov 
amortizacije, ki jo namenja- 
jo za reprodukcijo v sloven- 
skem gospodarstvu. S podpi- 
som sporazuma pa je pri- 
stala na integracijo sko- 
raj tretjina vseh delavcev v 
gosipodairstvu. Ce bomo uspeli 
odpraviti sicer kar številne 
slabosti in Zlasti napačne ten- 
dence (zapiranje in mono- 
poliziranje npr.), so s tem 
podane osnove za intergraci- 
je, ki bodo lahko nosilke 
razvoja na posameznih re- 
produkcijskih kompleksih. 

V procese povezovanja vse- 
kakor štejejo tudi gospodar- 
ske samoupravne interesne 
skupnosti (več na drugem 
mestu), ki smo jih nekaj že 
oblikovali, in ki lahko uspeš- 
no, mimo nenehnega pose- 
ganja državnih organov, re- 
šujejo mnoga razvojna vpra- 
šanja gospodarstva. Končno 
se gospodarstvo pa tudi 
družbene dejavnosti povezu- 
jejo bolj kot prej tudi z raz- 
ličnimi pogodbami v različ- 
ne oblike poslovno-tehnične- 
ga sodelovanja, v poslovne 
skupnosti ipd. Zlasti pri teh 
oblikah povezovanja so mož- 
ne in tudi že prisotne neza- 
željene deformacije, zato bo 
potrebno te odnose sproti 
podrobneje ocenjevati. 

Opozarjamo tudi na okol- 
nost, da sodišča združenega 
dela, kot eden izmed zelo 
pomembnih subjektov pri 
nadaljnjem zagotavljanju 
uresničevanja ustave, niso 
pričela z delom v zakonskem 
roku ter je bila celo del- 
no prekinjena kontinuiteta 
izvajanja dela sodne funkci- 
je in zapoznela preosnova 
pravosodja po ustavi. Obča- 
ni, temeljne organizacije 
združenega dela in druge 
družbene organizacije so v 
času, ko ta sodišča še niso 
pričela delati, ostali brez 
sodnega varstva svojih pra- 
vic. Zato je treba čimprej 
realizirati sklepe in priporo- 
čila za nadaljnje delo pri 
organizaciji in delovanju so- 
dišč združenega dela v SR 
Sloveniji, ki jih je sprejela 
Skupščina SR Slovenije ju- 
nija letos. 

Lahko torej trdimo, da so 
bili v SR Sloveniji pri zdru- 

ževanju dela in sredstev do- 
seženi pomembni premiki, 
saj smo v zadnjih dveh le- 
tih precej dosegli. Kljub šte- 
vilnim pomanjkljivostim v 
teh procesih, velja poudari- 
ti, da je zavest o nujnosti 
združevanja dela in sredstev 
vedno širša, združevanje pa 
dojeto kot edina možnost 
za hitrejši razvoj proizvajal- 
nih sil domala v vseh oko- 
ljih. 

Samoupravno sporazu- 
mevanje in družbeno 
dogovarjanje 

Samoupravno sporazume- 
vanje in družbeno dogovarja- 
nje postajata vsak dan bolj 
pomemben in prevladujoč 
način urejanja medsebojnih 
razmerij, usklajevanje inte- 
resov med delavci in delov- 
nimi Ijiudimi na siploh. 

Doslej smo sprejeli celo 
vrsto družbenih dogovorov 
in samoupravnih sporazu- 
mov. Z družbenimi dogovo- 
ri smo se doslej v naši re- 
publiki dogovorili o razpo- 
rejanju dohodka in delitvi 
sredstev za osebne dohodke; 
o oblikovanju in uporabi 
sredstev za skupno in sploš- 
no porabo; o valorizaciji po- 
kojnin; o oblikovanju in sme- 
ri kadrovske politike; o šti- 
pendijski politiki, davčni po- 
litiki, kmetijski pospeševalni 
službi; o omejevanju elekt- 
rične energije in nadomešča- 
nju škode in še o drugih 
vprašanjih. 

Z družbenimi dogovori na 
ravni federacije smo reševa- 
li nekatera vprašanja s pod- 
ročja zaposlovanja naših de- 
lavcev v tujini; pogojev na- 
stopanja organizacij združe- 
nega dela v tujini; uresni- 
čevanje politike splošne in 
skupne porabe itd. Posebno 
vlogo bodo imeli družbeni 
dogovori zlasti na področju 
družbenega planiranja kot 
oblike in izhodišča za dogo- 
varjanje o skupnih interesih 
in ciljih gospodarskega in 
družbenega razvoja. 

S samoupravnimi sporazu- 
mi v samih organizacijah 
združenega dela pa urejajo 
delavci medsebojna razmer- 
ja v združenem delu; dolo- 
čajo osnove in merila za de- 
litev dohodka in osebnih do- 
hodkov in različna druga 
vprašanja, s katerimi se 
zlasti uresničuje ustavno 
opredeljen položaj delovnega 
človeka, združenega v te- 
meljni organizaciji združene- 
ga dela, in položaj same te- 
meljne organizacije združe- 
nega dela. S samoupravnimi 
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sporazumi so nadalje delav- 
ci temeljnih organizacij 
združenega dela konstituira- 
li delovne organizacije in 
sestavljene organizacije zdru- 
ženega dela, pri čemer je 
bilo uveljavljeno načelo, da 
akti temeljnih organizacij 
morajo biti statuti in vsi 
drugi samoupravni splošni 
akti temeljnih organizacij 
združenega dela oziroma de- 
lovnih organizacij v soglas- 
ju s samoupravnimi spora- 
zumi o združevanju v delov- 
no ali sestavljeno organiza- 
cijo združenega dela. 

Poleg teh samoupravnih 
sporazumov, ki so jih skle- 
pali delavci znotraj organi- 
zacij združenega dela, pa so 
delavci dveh ali več organi- 
zacij združenega dela skupaj 
z drugimi subjekti s samo- 
upravnimi sporazumi urejali 
vprašanje poslovanja, cene 
proizvodov in storitev, po- 
gojev prodaje proizvodov, na- 
stopanje na tujih trgih, se 
sporazumevali o osnovah in 
merilih dohodka in delitve 
sredstev za osebne dohodke, 
o ustanavljanju različnih sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti tako na področju gos- 
podarstva kot družbenih de- 
javnosti. Uspeli smo že da 
se s sporazumi rešujejo po- 
membna vprašanja, ki so bi- 
la do nedavna stvar odloča- 
nja države. 

S samoupravnimi sporazu- 
mi in družbenimi dogovori 

Konstituiranje in organizi- 
ranje SIS je dejansko pri- 
vedlo do tega, da se je ce- 
lotna zgradba teh skupnosti 
s svojo bazo v temeljnih 
organizacijah združenega de- 
la in krajevnih skupnostih 
(ki so prav tako v večini 
primerov njihov konstitutiv- 
ni člen) ter tako ustvarila 
podlago zato, da delavci v 
združenem delu in delovni 
ljudje v krajevnih skupno- 
stih obvladajo tudi ta pod- 
ročja družbene reprodukcije. 

Samoupravne interesne 
skupnosti so bile ustanovlje- 
ne že na večini področij ma- 
terialne proizvodnje, kjer je 
bilo to predvideno. Tako je 
nadaljevan proces nadome- 
ščanja odločujoče posredni- 
ške vloge države v urejanju 
odnosov med proizvajalci in 
porabniki proizvodov in sto- 
ritev in premagovanja izra- 
zitih pojavov skupinskolast- 
niškega in monopolističnega 
obnašanja. 

Tako so bile ustanovljene 
SIS na področju elektrogos- 

so se delavci TOZD v šte- 
vilnih primerih odločali za 
združevanje sredstev za ures- 
ničevanje svojih skupnih po- 
treb v krajevni skupnosti, 
s čemer je ta skupnost za- 
čela v večji meri razvijati 
prvine specifične samouprav- 
ne skupnosti, v katerih de- 
lavci v združenem delu in 
drugi delovni ljudje solidar- 
no uresničujejo vrsto po- 
membnih družbeno ekonom- 
skih potreb in interesov. 

Rezultati so pomembni tu- 
di zato, ker smo pri oranju 
ledine, ki nima primerjave 
v sodobnem svetu, bogatejši 
za spoznanja, kd nam omo- 
gočajo, da na podlagi pre- 
seženih težav in ovir, pa tu- 
di odkritih nasprotij, uspeš- 
neje nadaljujemo boj za re- 
volucionarno preobrazbo 
družbenoekonomskih odno- 
sov in politične narave druž- 
be ter za krepitev samoup- 
ravnih socialističnih odnosov. 
Spoznana temeljna protislov- 
ja, nas spremljajo in nas še 
bodo, spoznane slabosti na- 
ših dosedanjih prizadevanj 
in ne nazadnje objektivne 
ovire, ki se jih nismo ved- 
no in povsod lotiti na pra- 
vem koncu, pomenijo tisto 
obogatitev naših spoznanj in 
zavesti, ki nam omogoča 
vse bolj uspešno izbiro po- 
ti in sredstev v prizadeva- 
njih za hitrejše spreminjanje 
odnosov na ustavni podlagi. 

podarstva, železniškega in lu- 
škega prometa, gozdarstva, 
stanovanjskega in vodnega 
gospodarstva, naftnega in 
plinskega gospodarstva, v 
teku pa so intenzivne pri- 
prave za ustanovitev SIS na 
področju cestnega gospodar- 
stva, komunalnih dejavnosti, 
PTT prometa. 

Z oblikovanjem SIS so 
bili na teh področjih ustvar- 
jeni temeljni pogoji za uve- 
ljavljanje vsebinsko novih 
družbeno-ekonomskih odno- 
sov, to je takšnih, s kateri- 
mi se zamenjuje deformira- 
no delovanje tržnih zakoni- 
tosti ter državno urejanje 
bistvenih ekonomskih odno- 
sov s samoupravnim spora- 
zumevanjem o skupni, dol- 
goročni odgovornosti izvajal- 
cev in porabnikov za poslo- 
vanje in razvoj posameznih 
dejavnosti. 

S tem smo ustvarili okvir, 
da se na teh področjih druž- 
bene reprodukcije menjava 
dela ne opravlja samo na 
trgu ali s posredniško vlo- 

go države, ampak s spora- 
zumno prevzetimi obveznost- 
mi in pravicami izvajalcev 
in porabnikov za izpolnitev 
dogovorjenega programa. 

To omogoča bistveno spre- 
membo odnosov na področ- 
ju razširjene reprodukcije v 
teh dejavnostih v primerja- 
vi z dosedanjimi odnosi, ki 
so bila sredstva za razširjeno 
reprodukcijo za te dejavno- 
sti z državnimi ukrepi od- 
tujevanja tistim, ki so jih 
ustvarili, niso jim pa omo- 
gočala neposrednega vpliva 
na poslovanje in razvoj teh 
dejavnosti. 

Pri urejanju družbenoeko- 
nomskih odnosov na teh pod- 
ročjih je bila sprejeta usme- 
ritev kot načelo (čeprav v 
posameznih dejavnostih v 
različni meri) naj se s ce- 
nami zagotavlja predvsem 
enostavna reprodukcija in 
del razširjene reprodukcije, 
medtem ko naj se preostali 
večji del razširjene reproduk- 
cije zagotavlja s samouprav- 
nim združevanjem sredstev 
porabnikov proizvodov in 
storitev. S takšno rešitvijo 
postaja očitno, da so vlože- 
na sredstva v teh dejavno- 
stih v pretežni meri opred- 
meteno minulo delo delav- 
cev — porabnikov proizvo- 
dov in storitev teh dejavno- 
sti. S tem smo omogočili 
odločujoči vpliv porabnikov 
na poslovanje in razvoj teh 
dejavnosti v skladu z njiho- 
vimi potrebami in možnost- 
mi ob odnosih vzajemnosti 
in solidarnosti. 

Pri združevanju sredstev 
za razširjeno reprodukcijo je 
bilo sprejeto stališče, da po- 
raba ni edino merilo za za- 
gotavljanje sredstev za raz- 
voj teh dejavnosti, ampak 
da se temu merilu pridru- 
žujejo še druga, tako da v 
večji meri združujejo sred- 
stva tiste organizacije zdru- 
ženega dela, katerih dohod- 
kovni položaj je ugodnejši 
(v primarni delitvi). 

Pri oblikovanju novih 
družbenoekonomskih odno- 
sov na teh področjih ni bi- 
la posvečena pozornost le 
cenam oziroma zagotavljanju 
sredstev za programirani 
razvoj, marveč tudi drugim 
vprašanjem, med temi, kot 
zlasti pomembnima: 

— usklajevanju širjenja 
produkcijskih zmogljivosti 
uporabnikov oziroma njiho- 
ve porabe s planirano in 
razpoložljivo zmogljivostjo 
teh infrastrukturnih področij 
gospodarstva 

— in zagotavljanju ustrez 
ne kakovosti proizvodov in 

storitev ter zanesljive oskr- 
be. 

Tako oblikovani družbeno 
ekonomski odnosi pa ne po- 
menijo, da delavci v teme- 
ljnih organizacijah teh infra' 
strukturnih dejavnosti ne od 
ločajo o tistem delu dohod- 
ka, ki je rezultat njihovega 
tekočega in minulega dela 
V nasprotnem primeru tri 
bili ti delavci postavljeni v 
položaj, ki ne bi bil v skla 
du z ustavo. Po drugi stra- 
ni pa je zagotovljena tudi 
neodtujljivost sredstev porab- 
nikov, ki jih združujejo na 
podlagi samoupravnih spora- 
zumov za razširjeno repro- 
dukcijo v teh dejavnostih, 
razen če se delovni ljudja 
sporazumejo, da sredstev ni 
treba vračati. 

Novi družbenoekonomski 
odnosi med proizvajalci in 
porabniki v -okviru SIS so 
pozitivno vplivali tudi na 
urejanje odnosov med sami- 
mi temeljnimi organizacija- 
mi v teh dejavnostih, zlasti 
z vgrajevanjem ustreznih 
korekcij pogojev za prido- 
bivanje dohodka, zaradi raz- 
ličnih naravnih in drugih po- 
gojev (npr.: v elektrogospo- 
darstvu in v gozdarstvu). 

Takšen način urejanja med- 
sebojnih odnosov med proiz- 
vajalci in porabniki bo ne- 
dvomno prispeval k boljšemu 
gospodarjenju na teh podro- 
čjih. 

Razčiščeno je bilo tudi 
vprašanje, ali imajo skupšči- 
ne SIS v teh dejavnostih ena- 
ka pooblastila glede odloča- 
nja o združevanju sredstev 
kot skupščine SIS na pod- 
ročju družbenih dejavnosti. V 
nekaterih SIS so bili mne- 
nja da bi skupščine SIS teh 
dejavnosti odločale o ob- 
veznem združevanju sredstev 
za razširjeno reprodukcijo. 
To bi v bistvu pomenilo uva- 
janje prispevkov na teh pod- 
ročjih materialne proizvod- 
nje. Sprejeto je bilo stališče, 
da morajo vse odločitve o 
razporejanju dohodka spre- 
jeti delavci v temeljnih or- 
ganizacijah. Saj gre za svo- 
bodno združevanje sredstev 
med proizvajalci in porabni- 
ki s samoupravnimi sporazu- 
mi in pogodbami, zlasti po 
načelih skupnih vlaganj, ka- 
terih podlaga so skupni raz- 
vojni programi. 

Z ustanavljanjem SIS za 
družbene dejavnosti smo v 
razvoju samoupravljanja že 
veliko dosegli in lahko govo- 
rimo o notranje dokaj za- 
okroženem in usklajenem si- 
stemu samoupravljanja;, v ka- 
terem dobivajo delavci v 

Samoupravne interesne skupnosti 
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združenem delu ekonomsko 
in politično kontrolo nad ce- 
lotnim dohodkom in vso nje- 
govo porabo. Pri tem ne le 
nad sredstvi, ki jih namenja- 
jo za osebno porabo in šir- 
jenje materialne podlage 
združenega dela, njihov sa- 
moupravni vpliv in odgovor- 
nost se z ustanovitvijo SIS 
širi tudi na tisti del dohod- 
ka, ki ga namenjajo za t. i. 
skupno porabo. Samoupravne 
interesne skupnosti uveljav- 
ljamo kot inšitut samouprav- 
no organiziranega združenega 
dela za izvajanje neposredne 
menjave dela med uporabniki 
in izvajalci in kot obliko 
združevanja delovnih ljudi, v 
okviru katerih po načelu so- 
lidarnosti in vzajemnosti ure- 
sničujejo osebne in skupne 
interese. 

V ustanvaljanje SIS in pre- 
oblikovanje prejšnjih intere- 
snih skupnosti so se aktivno 
vključili delavci v organiza- 
cijah združenega dela, delovni 
ljudje v KS, družbeno poli- 
tične organizacije, organi 
družbeno politične skupnosti, 
pa tudi društva, družbene or- 
ganizacije itd. 

Rezultat te široko zastav- 
ljene družbeno-politične ak- 
tivnosti za preoblikovanje 
prejšnjih skupnosti na tem 
področju, v skladu z njiho- 
vo zasnovo, je spremenjena 
zavest oziroma spoznanje ti- 
stih, ki ustvarjajo dohodek, 
da v SIS lahko uresničuje- 
jo svoje realne življenske in- 
terese in da menjava dela 
med njimi in proizvajalci sto- 
ritev na teh področjih lahko 
poteka brez tehnokratskega in 
etatističnega vmešavanja. 

Obenem pa ugotavljamo, 
da samoupravna organizira- 
nost sama po sebi še ne 
izključuje tendenc in poja- 
vov po tehnokratskem in bi- 
rokratskem urejevanju zadev 
jsnotraj teh skupnosti. 

Čedalje bolj je v zavesti 
delovnih ljudi, da se s po- 
glabljanjem samoupravnih 
odnosov država umika z dr- 
žavno-lastniške pozicije v ure- 
janju razmerij med proiz- 
vajalci in porabniki na teh 
področjih oziroma, da na- 
stopa v posebnih primerih 
kot organ združenega dela. 

Kot dosežek v tej fazi ure- 
sničevanja ustavno zasnova- 
nih družbenoekonomskih od- 
nosov, štejemo lahko kon- 
čno tudi to, da je prav tako 
že v zavesti delovnih ljudi, 
da razvoj dejavnosti na teh 
področjih ne more potekati 
odvisno od volje posamez- 
nikov, skupin in avtonomno. 

Že prejšnje interesne skup- 

nosti na teh področjih so 
pomenile začetek odpravlja- 
nja klasičnega proračunske- 
ga financiranja družibenih 
dejavnosti in opuščanja dr- 
žavno-proračunskih odnosov 
med dvema področjema druž- 
benega dela. Preoblikovane 
oziroma nove SIS za druž- 
bene dejavnosti pa ne pome- 
nijo le dokončnega in ko- 
renitega preloma s posredni- 
štvom države in tehnokrat- 
slkim vmešavanjem, ampak 
so obenem nova kategorija v 
razvoju samoupravljanja, s 
tem da dajejo prostor druž- 
benoekonomskim in politič- 
nim odnosom, ki jih v njih 
med seboj vzpostavljajo sa- 
mi delovni ljudje. Z vzpo- 
stavljanjem družbenoeko- 
nomskih odnosov v SIS 
družibenih dejavnosti smo 
ustvarili tudi pogoje za enak 
družbenoekonomski položaj 
delavcev v teh dejavnostih v 
primerjavi z delavci v go- 
spodarskih dejavnostih. Od- 
prli smo pot usklajevanja 
družbenega razvoja na teh 
področjih, ki neposredno ali 
posredno vplivajo na hitrej- 

Ocene dosedanjega organi- 
ziranja delavcev v temeljne 
organizacije nas opozarjajo, 
da dosežki niso enaki na vseh 
področjih združenega dela, ni- 
ti v vseh organizacijah zdru. 
ženega dela. 

Pomembne razlike je moč 
zaznati od enega okolja do 
drugega, od organizacije do 
organizacije. Te razlike so 
posledica različne pripravlje- 
nosti in poglobljenosti v do- 
sedanjih prizadevanjih tako 
delavcev kot družbenopoliti 
čnih organizacij, pa tudi raz- 
ličnih pogojev, ob katerih so 
delavci začeli uresničevati 
svoj družbenoekonomski po- 
ložaj na ustavni podlagi. Ne 
nazadnje pa so razlike tudi 
posledica stopnje razvitosti 
produkcijskih sil, prejšnje 
samoupravne organiziranosti 
in temu ustrezno razvite za- 
vesti. 

Te razlike bomo odpravlja- 
li samo tako, da bomo za- 
ostajanje ali napačne rešitve 
in nesprejemljive tendence u- 
gotavljali konkretno od pri. 

ši razvoj proizvajalnih sil, 
in sicer na podlagi samo- 
upravnega sporazumevanja 
in družbenega dogovarjanja. 

V procesu dogovarjanja o 
različnih oblikah in obsegu 
skupne porabe ima pomem- 
bno vlogo tudi splošna bi- 
lanca sredstev. Njeno obli- 
kovanje mora potekati v pro- 
cesu vertikalnega in horizon- 
talnega bilanciranja od te- 
meljnih organizacij združe- 
nega dela in krajevnih skup- 
nosti navzgor ob sodelovanju 
ustreznih strokovnih' služb. 
Ta bilanca ni le evidenčni 
instrument v rokah delov- 
nih ljudi, ampak hkrati tudi 
dogovorjeni okvir za zago- 
tavljanje skladnega in sta- 
bilnega razvoja. 

V skupščini SIS za druž- 
bene dejavnosti v SR Slo- 
veniji so delovni ljudje iz- 
volili 4902 splošnih in 253 
posebnih delegacij, v katerih 
je 56345 delegatov. Od teh 
je 38,8% žena, 27,6% mlEU 
dih do 27. leta starosti in 
74,4% delavcev iz neposred- 
ne proizvodnje. Med delega- 
ti je 17,3% članov ZK. 

mera do primera in jih tudi 
v samih delovnih organizaci- 
jah ali tudi drugje sproti raz- 
reševali. 

Razlike v dosežkih pri or 
ganiziranju pa kažejo tudi na 
to, da ponekod čakajo tudi 
na recepte, modele organiza- 
cije ali aktov, pa tudi na 
zakon, ki naj bi rešil vse. 

V takšnih primerih je prav 
tako potrebno konkretno 
ukrepanje, ker ne gre vedno 
in samo za neznanje, nera- 
zumevanje, ampak v neka- 
terih primerih tudi za zave- 
sten odpor posameznikov ali 
tehnokratskih skupin. 

Upoštevanje ustavnih 
pogojev pri 
organiziranju 

Razlage v nekaterih oko- 
ljih, češ da so ustavo uresni- 
čili s tem, ko so opravili 
vpis v sodni register, kažejo, 
da temeljna organizacija 
združenega dela ni bila pov 
sod dojeta kot način in sred- 
stvo organiziranja delavcev v 

družbeni subjekt združenega 
dela. V ta okolja še ni pro- 
drlo spoznanje, da je , temelj- 
na organizacija združenega 
dela instrument družbenoeko- 
nomskih odnosov, ne pa ne- 
kakšna organizacija namenje- 
na sama sebi. V teh okoljih 
ni bila dojeta v svoji vlogi 
pospeševalca razvoja produk- 
cijskih sil, produktivnosti de- 
la in uresničevanja skupnih 
interesov delavcev, vsega 
združenega dela in družbe 
sploh, niti ne tako, da se mo- 
rajo delavci! stalno vračati k 
vprašanju ustreznosti organi- 
ziranosti in podgrajevati od- 
nose skladno s sprememba- 
mi v tehnično-tehnološki 
podlagi dela in razvoju sa- 
moupravnih odnosov. 

V mnogih organizacijah de- 
lavci niso mogli spoznati bi- 
stva novih ustavnih odnosov 
in pogojev za organiziranje 
temeljnih organizacij, ker jim 
je bilo v podjetju odtujeno 
vse in so bili zato tudi sami 
odtujeni. Na takem položaju 
delavcev so posamezniki za 
svoj odpor proti ustavni za- 
snovi združenega dela pri- 
dobivali delavce z govorjen- 
jem o razbijanju podjetij na 
produkcijsko neučinkovite 
dele, da bo takšno organizi- 
ranje zmanjšalo njihove oseb- 
ne dohodke, da se bodo po- 
večali stroški administracije, 
da ne bodo mogli dokončati 
začetih investicij itd itd. Za- 
radi tega so bile organizira- 
ne tudi takšne »temeljne or- 
ganizacije združenega dela«, 
v katerih so se delavci že 
vnaprej odrekli vsemu, ki ne 
osvobajajo delavca, ampak 
ga na tej poti ovirajo, če ne 
celo onemogočajo. V ozadju 
tega je marsikje mnenje, da 
je organiziranje delavcev v 
temeljne organizacije zgolj 
nekakšno dograjevanje v 
včerajšnje v praksi preizku- 
šene in zanesljive podjetni- 
ške organiziranosti, ne pa 
korenita preosnova družbeno, 
ekonomskih odnosov. V ta- 
kšnih primerih temeljna or- 
ganizacija ostaja anonimna v 
delovni organizaciji, je brez 
kakršnekoli evidence nad 
sredstvi in dohodkom in ni- 
ma razvitih odnosov do tret- 
jih oseb oziroma v družbi 
nasploh. 

Nasprotna tendenca pa se 
kaže v združevanju delovnih 
organizacij v sestavljeno or- 
ganizacijo združenega dela, 
ko delovne organizacije s 
sporazumom ne združujejo 
takorekoč ničesar, zato, ker 
so mnenja, da tako ostajajo 

II. NEKATERA STALISCA O NADALJNJEM 
URESNIČEVANJU POLOŽAJA DELAVCEV 
V ZDRUŽENEM DELU 

Negativne težnje pri organiziranju delavcev 
v temeljne in druge organizacije 
združenega dela 
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absolutno samoupravno avto- 
nomne. 

Takšne sestavljene organi- 
zacije, ki ničesar s sporazu- 
mi ne združujejo, marveč vse 
prenašajo na kasnejše do- 
datne dogovore so bolj ali 
manj normativne zlepljenke 

Vsi ti pojavi kažejo na 
močno inercijo podjetniških 
odnosov in organiziranosti in 
na neuresničenost družbeno- 
ekonomskega položaja delav- 
cev v združenem delu, na 
ohranjenje tehnokratskih od- 
nosov in odtujene moči. Iz ta- 
kšne trdožive podjetniške or- 
ganiziranosti z odtujenimi in 
osamosvojenimi podjetniški- 
mi vrhovi se še vedno pora- 
jajo lokalizem in drugi poja 
vi zapiranja organizacij zdru- 
ženega dela, ko gre za združe- 
vanje dela in sredstev. 

Nedosledno ustavno organi- 
ziranje, ki se kaže tudi v 
enovitih delovnih organizaci- 
jah, čeprav so pogoji, da bi 
bile organizirane drugače, je 
posledica tega, da so pri or- 
ganiziranju bolj upoštevali 
samo tehnfčno-tehnološke vi- 
dike, sploh pa ne delavca in 
njegov z ustavo opredeljen 
družbenoekonomski položaj. 
V takih organizacijah niso 
pripravljeni prilagoditi tehno- 
logije in spremljanja ter evi- 
dentiranja dohodka, da bi v 
interesu delavcev lahko or- 
ganizirali temeljne organizaci- 
je. Idejna podlaga takega o- 
portunizma je v ločevanju 
opredmetenega minulega de- 
la od živega dela — pomeni 
od delavca. Tehnokracija vi- 
di v temeljni organizaciji le 
obliko organiziranja, s ka- 
tero se drobi in razbija pod- 
jetje, kajti njeni miselnosti 
je lastno, da je posodoblja- 
nje in racionalnejše gospo- 
darjenje zgolj modernizacija 
tehnologije in sredstev za de- 
lo, kvečjemu še nujna uspo- 
sobitev delavcev za delo s 
temi sodobnejšimi sredstvi, 
ki so po njihovem pritiklina 
produkciji. 

Napačna izhodišča so v pra- 
ksi spodbudila organiziranje 
temeljnih organizacij, ki ne 
združujejo niti dela niti sred- 
stev in bi hotela biti dejan, 
sko majhna podjetja; in na- 
robe. da so v posameznih pri- 
merih skušali nadomestiti te- 
meljne organizacije z usta- 
navljanjem delovnih skupin. 
Družbenoekonomski položaj 
delavca ne more biti uresni- 
čen tudi tam, kjer je temelj- 
na organizacija zasnovana 
kot subjekt sam po sebi, in 
na katerega ie delavec pre- 

nesel vse svoje pravice, sam 
ostal v položaju, da v niče- 
mer ne odloča. To bi spet vo- 
dilo v predstavniški sistem 
samoupravnega odločanja. 

Pogosto zmotno tolmačijo 
pogoj, s katerim je v ustavi 
določeno, da se mora rezultat 
skupnega dela delavcev sa- 
mostojno izraziti kot vred- 
nost v delovni organizaciji ali 
na trgu. Premalo je še pro- 
drla v prakso, da klasična 
tržna merila pri izražanju 
vrednosti niso absolutno upo- 
rabljiva in da pri iskanju 
ekonomske celote, ki samo- 
stojno izraža vednost skup- 
nega dela delavcev v njej, ne 
gre za to ali je lahko ta 
celota tržni subjekt ali ne, 
ampak dejansko za presojo, 
ali delavci v tej celoti ustvar- 
jajo produkt, ki ga je mo 
goče ločeno vrednotita in, če 
se .anko s pridobljenim do 
hodkom v okviru te celote 
samostojno vključijo v celotni 
sitem družbene reprodukci- 
je. Z drugimi besedami gre za 
merjenje te celote ali je to- 
likšna in takšna, da delavci 
v njej lahko prevzamejo od- 
govornost za reprodukcijo 
svojega družbenoekonomske- 
ga položaja in njegove materi- 
alne podlage. 

V številnih primerih so pri 
organiziranju temeljnih orga- 
nizacij zanemarili možnost sa- 
moupravnega organiziranja, 
zlasti pa uveljavljanje vseh 
pravic in dolžnosti sarnoup- 
ravljalcev. Ponekod so meni- 
li, da terja ustavno-skladno 
organiziranje tako majhno te- 
meljno organizacijo, da bo 
omogočeno odločanje delav 
cev na zboru. Ustava pa ter- 
ja veliko več in sicer, da mo- 
ra biti delavcem, združenim 
v temeljno organizacijo, omo- 
gočeno odločanje o vseh od- 
nosih v družbeni reproduk- 
ciji, torej ne le v organizaci- 
jah združenega dela, ampak 
tudi v krajevnih skupnostih, 
v samoupravnih interesnih 
skupnostih in v skupščinah 
družbenopolitičnih skupnosti, 
kakor tudi v banikah in za- 
varovalnicah. 

Skupne službe in 
poslovodni organ 

Organiziranje delovnih 
skupnosti skupnih služb nam 
zelo neposredno razkriva ko- 
renine stare družbenoeko- 
nomske podlage organizira- 
nja dela in upravljanja. Naj- 
večkrat je položaj skupnih 
služb takšen, da omogoča 
protisamoupravno podrejanje 

in centralizacijo dejanske u 
pravljalske moči in ohranja 
delavčevo odtujenost. Delavci, 
organizirani v temeljnih or- 
ganizacijah združenega dela, 
so v takšnih odnosih pogo- 
sto le normativni nosilci z 
ustavo in sporazumom zajam- 
čenih družbenoekonomskih 
pravic. Ob centraliziranju mo- 
či, zlasti vsega znanja, so po- 
tisnjeni v položaj izvrševal- 
cev. Oblikovanje odnosov in 
taki koncepti skupnih služb, 
ne kažejo le na nerazumeva- 
nje globoke družbene vsebi 
ne ustavnih sprememb, mar- 
več so tudi formalna pot za 
uveljavljanje tehnokratizma. 
Očitno je tudi k nam pro- 
drla ideja, da odtujevanja ni 
moč graditi le na centraliza- 
ciji in fizični odtujenosti do- 
hodka, pač pa da je uprav- 
ljanje z ljudmi dosegljivo tu- 
di z odtujevanjem znanja, in- 
formacij, služb za evidenco 
in spremljanje procesov pro- 
izvodnje itd. Pri tem ne gre 
za razumno združevanje stro- 
kovnega dela, tistega, ki po 
meni racionalnost in zmanj- 
šanje stroškov »administraci- 
je«, marveč za poizkus, da 
bi temeljnim organizacijam 
odtegovali tudi za njihovo 
proizvodnjo, tehnologijo in 
organizacijo nujno potrebne 
kadre. Iz temeljnih organi- 
zacij »selijo« v sfcupne služ- 
be delavce, ki so v enovitem 
podjetju leta delali po enotah. 

Tudi zato imajo v nekate- 
rih delovnih organizacijah 
skupne službe, ki štejejo tu- 
di več kot tisoč delavcev. 
Ponekod so v skupne službe 
vključene tudi enote, ki ima- 
jo vse pogoje, da bi jih or- 
ganizirali kot temeljne orga- 
nizacije (npr. notranji tran- 
sport, prodajne enote, vzdrže- 
valni obrati, računski in dru- 
gi centri itd.). V mnogih pri- 
merih bi organiziranje terja- 
lo le delno spremenjeno orga- 
nizacijo dela ter zasledovanja 
stroškov. Pripravljenost za 
take napore je izredno maj- 
hna. 

Organiziranje še vedno ni 
skladno z ustavo in zako- 
nom tudi zato, ker velika ve- 
čina delovnih organizacij, v 
katerih so oblikovali delovne 
skupnosti skupnih služb, še 
ni uresničila določil svojih 
sporazumov, ki določajo, da 
delavci temeljnih organizacij 
sklenejo z delavci v skupnih 
službah posebne sporazume. 
Posledica tega že nevzdržne- 
ga odlašanja je tudi povsem 
neurejeno financiranje skup- 
nih služb. Le-te najpogosteje 
financirajo na podlagi finan 

čnega načrta ali pa na pod- 
lagi internih cenikov. Oba 
kot tudi drugi »proračunski 
sistemi« financiranja ne omo- 
gočajo oblikovanja dohod- 
kovnih odnosov med delavci 
temeljnih organizacij in de- 
lavci skupnih služb. Sele ta- 
ki odnosi pa bi zagotavlja- 
li enakopraven družbenoeko- 
nomski položaj enih in dru- 
gih. Nedopustni so poskusi 
vodstev, da bi manipulirali z 
delavci v delovnih skupnostih 
služb. Ti delavci so tako kot 
drugi enakopravni samoup- 
ravljala, ki upravljajo s svo- 
jimi sredstvi, še posebej z 
delovnimi sredstvi, in odlo- 
čajo na ravni delovne organi- 
zacije kot drugi delavci v 
temeljnih organizacijah, ra- 
zen o združevanju dohodka. 

Neustrezno organiziranje 
skupnih služb in še posebno 
način njihovega delovanja, je 
takšen, da so se ohranile vse 
slabosti pretekle organizira- 
nosti. Skupne službe, takšne 
kot so, zelo malo delajo za 
potrebe temeljnih organizacij; 
so primeri ko se takim ob- 
veznostim celo odrekajo, m 
vse svoje funkcije podrejajo 
poslovodnim organom. Tako 
zasnovane skupne službe, 
zlepljene s poslovodno stru- 
kturo, lahko postanejo orga- 
niziran center odtujene moči 
in vir tehnokratskih odno- 
sov. Ustrezno bomo reše- 
vali ta vprašanja s skle- 
panjem samoupravnih spora- 
zumov z delovno skupnostjo 
skupnih služb. V teh spora- 
zumih bi morali urediti vse 
medsebojne odnose. Odpore 
proti takim razmeram oziro- 
ma odnosom pa ponekod 
premagujejo napačno, še zla- 
sti, če so v temeljnih orga- 
nizacijah posamezniki, ki 
imajo ambicije, da bi uprav- 
ljali majhno »podjetje«. V ta- 
kih primerih so namreč za- 
čeli skupne službe duplirati: 
vsaka temeljna organizacija 
naj bi imela svoje strokovno 
administrativne službe, pa 
naj bo to še tako neraci- 
onalno in drago. Razreševa- 
nje vseh vprašanj v odnosih 
med skupnimi službami in 
temeljnimi organizacijami 
terja organizirane napore po- 
litičnih organizacij, pa tudi 
strokovni napor. 

Neustrezno so konstituirani 
tudi poslovodni organi. Zara- 
di različnih interpretacij u- 
stavnih določil, so skoraj v 
vseh temeljnih in delovnih 
organizacijah, pa tudi v se- 
stavljenih organizacijah zdru- 
ženega dela. oblikovali po- 
nekod dva ali več poslovod- 
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nih organov: individualne in 
kolegijske. Vse sporazume bo 
treba popraviti in poveriti 
poslovodne funkcije enemu 
ali drugemu. Pri tem bi bi 
lo za vse večje tehnološko in 
organizacijsko zahtevnejše 
delovne organizacije, in sem 
sodijo tudi sestavljene orga- 
nizacije, povsem logično in 
nujno, da se odločijo le za 
kolegijski poslovodni organ 
s predsednikom. Odgovornost 
bo smiselno opredeljena v za- 
konu o združenem delu. V 
takih organizacijah je sku- 
pinsko delo in delitev dela, 
pa tudi odgovornost, neizbe- 
žen imperativ. 

Samoupravna delavska 
kontrola 

Načini delovanja m smotri 
graditve samoupravne delav- 
ske kontrole določeni z usta- 
vo še niso uveljavljeni. Vzro- 
ki so tako v odporih vseh 
vrst kot tudi v napačnih o. 
predelitvah njenih nalog in 
mes'^ v samoupravljanju. Če- 
prav so organi delavske kon- 
trole izvoljeni v veliki večini 
temeljnih organizacij in tudi 
v drugih organizacijah zdru- 
ženega dela, ter je tudi njihov 
sestav več ali manj ustrezen, 
bodo morali v mnogih orga- 
nizacijah konstituiranje pono- 
viti in popraviti napake. 

Ni malo delovnih organi- 
zacij, v katerih so organe iz- 
volili sP'no na ravni delovne 
organizacije in organov de- 
lavske kontrole nimajo po 
temeljnih organiza .jah. Tu 
ne gre za pomanjkljivosti, ki 
bi jo lahko pripisovali samo 
nevednosti ali površnosti; ta- 
ko konstituiranje samo po 
sebi postavlja temeljno orga. 
nizacijo v podrejen položaj. 
Za tako organiziranostjo se 
slabo skriva staro podjetje 
ki vse vodi z vrha navzdol, 
tudi kontrolo. V posameznih 
primerih pa so kontrolo iz- 
volili v temeljnih organiza- 
cijah, češ da je odveč na rav- 
ni delovne organizacije Ra- 
zumljivo, da ,:.n delavske 
kontrole omogoča vsem de- 
lavcem organizacije nadzor 
nad izvrševanjem tistih na- 
log in obveznosti, ki so jih 
temeljne organizacije združile 
s s;:ora7-—-lom. Ostati brez 
kontrole na tej ravni, ustre 
za tistim, ki jim je le-ta od 
več in bi vse združene funk- 
cije in pravice želeli oprav- 
ljati sami in v imenu deiav 
cev vseh temeljnih organiza- 
cij. Ker je že tako ali tako 
pogosta tendenca da bi >rga 
ni kontrole delovali sami. 

sami ukrepali, ne pa omogo- 
čali kontrolo vsem delavcem, 
je toliko bolj narobe, da je 
precej teh organov v katere 
so člane imenovali, namesto 
da bi izvolili delegate, ki bi 
predstavljali vse dele in de- 
lavce temeljnih organizacij 
s" lelovnih organizacij. Tudi 
v sestavljenih organizacijah 
združenega dela kontrola po- 
nekod ni organizirana sklad- 
no z ustavo. 

Zveza komunistov ugotav- 
lja, da se prizadevanja delav 
cev za uveljavitev samouprav- 
ne delavske kontrole v pra- 
ksi pogosto soočajo z odpori 
in težnjami po uveljavljanju 
starih odnosov. Uveljavljanje 
spremlja oportunizem, zato 
S' zredni smoter organizi- 
rane delavske kontrole še 
vedno ne uresničuje dovolj 
hitro, oziroma kontrola osta- 
ja zgolj na ravni formalne 
institucionalizacije. Mimo na- 
vedenih spremljajo uveljavlja- 
nje samoupravne delavske 
kontrole še tele pomanklji- 
vosti: 

— ker ni sprejeto bistvo 
ustavno opredeljene celovito- 
sti samoupravne delavske 
kontrole, se delo omejuje 
zgolj na posebni organ de- 
lavske kontrole; 

— odgovornost organa de- 
lavske kontrole in njenih de- 
legatov, do delavcev v orga- 
nizacijah združenega dela, še 
ni uveljavljena kljub prime- 
rom, da bi delavci že morali 
postaviti vprašanje zaupnice 
in uveljavljati ustavno določi 
lo odpoklica; 

— v praksi ponekod še 
vedno ni jasno, komu je de- 
lavska kontrola odgovorna, 
kakšen je njen položaj v pri- 
merjavi z ostalimi organi 
upravljanja, izvršilnim orga- 
nom, poslovodnim organom 
in strokovnimi službami. Od 
tod primeri, da določajo, da 
mora direktor odobriti po- 
stopke. ki jih začne kontro- 
la ipd. V praksi še ni pozna- 
no, da je delovanje delav- 
ske kontrole v bistvu tudi 
preventivna dejavnost, ki naj 
s svojim delovanjem prepre- 
čuje nepravilnosti in pospešu- 
je hitrejše uveljavljanje ce- 
lovitih samoupravnih odno- 
sov. še manj pa se je uve- 
ljavila stalnost delovanja in 
se ponekod začne in konča 
pri zelo poredkih sejah orga- 
na; 

— v delu še niso uveljavlje- 
ne učinkovite meto-ie in na- 
čin dela, zato je pogosto pri- 
sotna pasivnost ali celo opor- 
tunizem. Organi delavske 
kontrole nimajo programov, 

ki bi bili potrebni za učinko- 
vito delo; 

— samoupravno delavsko 
kontrolo zanemarjajo v ne- 
katerih organizacijah družbe- 
nih dejavnosti kot, da je tu 
odveč; 

— v organih delavske kon- 
trole zelo težko pridejo do 
gradiv. Ponekod strokovne 
službe odrekajo pripravljanje 
ustreznih poročil. Delegati v 
teh organih ne dobijo zapis- 
nikov, da bi lahko spremljali 
uresničevanje sprejetih skle- 
pov. Poslovodni organi npr 
praviloma sploh ne objavlja- 
jo sklepov iz svojih sej in 
delujejo tako kot prejšnji 
kolegiji. 

Uveljavljanje samoupravne 
delavske kontrole bo slej ko 
prej odvisno od revolucionar- 
ne zavzetosti, odločnost) in 
poguma delavcev v boju za 
svoje pravice. Pri tem bode 
še bolj uspešni, če se bodo za 
to funkcijo tudi ustrezno 
usposabljali. 

Pomanjkljivosti pri 
združevanju dela 
in sredstev 

Resnična oblast delavca v 
združenem delu je odvisna 
od uresničitve odločanja de- 
lavca o rezultatih živega in 
minulega dela na vseh pod- 
ročjih družbene reprodukci- 
je, saj je odločanje o celot- 
nem dohodku edina realna 
podlaga za spreminjanje od- 
nosov v vseh delih družbe, 
hkrati pa pogoj za večjo pro- 
izvodnjo in produktivnost ter 
s tem seveda za razvoj mate- 
rialne podlage združenega de- 
la. 

Z vso pozornostjo smo dol- 
žni spremljati in predlagati 
tudi ustrezne ukrepe, takrat 
ko ugotovimo, da so prizade- 
vanja, da bi delavci dejan 
sko upravljali s celotnim do- 
hodkom in družbeno repro- 
dukcijo tako-ali drugače ogro- 
žena Sproti moramo pre- 
prečiti vsak poskus obnav- 
ljanja materialnih odnosov in 
upravljanja s sredstvi druž- 
bene reprodukcije, ki negira 
ustavno opredeljen položaj 
delavca in je obenem osnova 
birokratskih in tehnokrat- 
skih odnosov. Dopuščanje ta- 
kšnega odtujenega upravlja- 
nja ali vračanja k njemu bi 
spremenilo ustavno konstitu- 
irane odnose v goli formali- 
zem. Zato niso nepomembni 
npr. podatki, da so bile pro- 
izvodne delovne organizacije 
v Jugoslaviji udeležene v in- 
vesticijah leta 1961 z 29.5 od- 
stotka, leta 1966, takoj po 

reformi z 39,3 odstotka, leta 
1971 pa komaj še z 26,7 od- 
stoka (!). V tem času se je 
zmanjšala udeležba države od 
51,7 na 15,2 odstotka, med- 
tem pa je hitro porasla ude- 
ležba bank od 0,9 odstotka 
na 50,9 odstotka. Še 1972. le- 
ta je gospodarstvo plačalo 
bankam 10,9 mrd dinarjev 
obresti, medtem ko so delav- 
ci v gospodarstvu samostojno 
razpolagali le s 7,5 mrd di- 
narjev. šele od lani se udelež- 
ba gospodarstva v investici- 
jah nekoliko povečuje. Ker 
je samoupravna centralizaci- 
ja sredstev v bankah, seveda 
na ustavnih osnovah nujna, 
je nadaljnja transformacija 
bank v denarne asociacije 
združenega dela in ureditev 
denarno-kreditnega sistema 
bistvenega pomena, da bi de- 
lavci resnično odločali o ce- 
lotni družbeni reprodukciji.« 

Ce naj delavci upravljajo 
celoten dohodek, ustvarjen z 
živim in minulim delom, se 
bo moral povečati tudi nji- 
hov vpliv na odločanje o ob- 
veznostih. Gre za odločanje 
med razporejanjem in delit- 
vijo dohodka. Nenehno pove- 
čanje med razporejanjem in 
delitvijo dohodka. Nenehno 
povečevanje obremenitev or- 
ganizacij združenega dela je 
lahko odtujevanje delavskega 
vpliva na družbeno reproduk- 
cijo, še posebno takrat, če 
o tem ne odločajo delavci 
celovito in o vseh predlogih 
obremenitev hkrati na pod. 
lagi argumentiranih progra- 
mov 

Ne le zmanjševanje repro- 
dukcijske sposobnosti orga- 
nizacij združenega dela, am- 
pak tudi zmanjševanje vpli- 
va v odnosih in zakonitostih 
reprodukcije nas opozarja in 
zavezuje, da ta gibanja 
spremljamo nenehno in ta- 
koj preprečimo z ustreznimi 
ukrepi, (dopolnjevanjem pred- 
pisov in sporazumov ter poli- 
tično akcijo prisotne tenden- 
ce odtujevanja dela dohodka 
od neposrednega vpliva nje- 
govega dejanskega ustvarjal- 
ca in edino upravičenega no- 
silca odločitev o njegovi raz- 
poreditvi. 

Poskusi in tudi tendence, 
da bi izmaknili dohodek kon- 
troli in odločitvam delavcev 
so očitne v posameznih orga- 
nizacijah združenega dela. 
Dejstvo je, da v 400 delovnih 
organizacijah, ki združujejo 
temeljne organizacije, ter 

3 Glej tretji del poročila. 
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predstavljajo pretežen del go- 
spodarskih zmogljivosti re- 
publike (tako po bruto do- 
hodku, po zaposlitvi, kot 
po vseh drugih kazalcih) še 
vedno prevladujejo dohod- 
kovni odnosi, značilni za kla- 
sično podjetje. Take odnose 
imajo tudi v tistih delovnih 
organizacijah, kjer so sicer 
formalno razmejili sredstva 
in njihove vire na temeljne 
organizacije združenega dela, 
dejansko pa z določili v spo- 
razumu o združevanju dela 
in sredstev spet vse brez do- 
govora zgrnili skupaj. Takš- 
nih delovnih organizacij in 
takšnih, ki so v sporazumih 
ostale pri najbolj splošnih 
določbah, ali takšnih, ki 
združevanja sredstev sploh ne 
omenjajo, je skoraj 40 od- 
stotkov. Neurejeni dohodkov- 
ni odnosi so še posebno zna- 
čilni za tako imenovane di- 
slocirane temeljne organizaci- 
je. 

Zato ni dovolj, če opozar- 
jamo na še nedokončan pro- 
ces vračanja od »zunaj« od- 
tujene akumulacije v delov- 
ne organizacije, marveč je 
potrebno prav tako kritično 
spremljati tisto, kar se do- 
gaja z dohodkom v delovnih 
organizacijah samih. Da no- 
vi odnosi v delovnih organi- 
zacijah niso iluzija, dokazuje 
lepo število tistih delovnih 
organizacij, kjer so s spora- 
zumom določili in v praksi 
že izvedli učinkovito samo- 
upravno združevanje dela in 
še posebej sredstev. Namen- 
sko, programirano združeva. 
nje podprto z argumenti eko- 
nomike ali solidarnosti delav- 
ci niso zavrnili niti v enem 
primeru, in zato v takih de- 
lovnih organizacijah brez po- 
mislekov skupno doseženi 
dohodeik dela med temeljne 
organizacije, ker ni bojazni, 
da ga ne bi mogli ponovno 
združiti. Tako dejansko sa- 
moupravno in namensko 
združevanje sredstev pa pov- 
sem demantira tehnokrate, ki 
upravljanje dohodka v te- 
meljnih organizacijah ogroža 
učinkovitost in razvoj. 

Minulo delo v 
samoupravnih \ 
sporazumih 

V samoupravnih sporazu- 
mih o združevanju dela in 
sredstev pa tudi v drugih 
samoupravnih dokumentih 
praviloma niso urejeni med- 
sebojni odnosi iz minulega 
dela. Pri urejanju teh odno- 

sov bo potrebnih še veliko 
naporov v organizacijah 
združenega dela, potrebno pa 
bi bilo tudi veliko bolj an- 
gažirano sodelovanje različ- 
nih institucij in strokovnja- 
kov. Slednji bi morali v so- 
delovanju z organizacijami 
poiskati praktične rešitve za 
upravljanje z minulim de- 
lom, kot tudi za oblike ures- 
ničevanja materialnega odno- 
sa med delavcem in njegovim 
minulim delom, ki bo teme- 
ljil na osebni udeležbi in so- 
lidarnosti. V dobršnem delu 
sporazumov (41 odstotkov) 
vračanje združenih investicij- 
skih sredstev sploh ni ureje- 
no. Komaj 10 odstotkov spo- 
razumov pa ima določilo, da 
na podlagi združenih investi- 
cijskih sredstev pripada te- 
meljnim organizacijam delež 
v učinku, doseženem z anga- 
žiranjem njihovega minulega 
dela. To velja tako za prime- 
re centralizacije sredstev med 
organizacijami združenega de- 
la kot tudi v organizacijah 
združenega dela, ki združuje- 
jo temeljne organizacije. Iz 
sporazumov ' sicer največkrat 
ni mogoče točno razbrati, 
vendar se da iz določil skle- 
pati, da minulo delo ni vklju- 
čeno v sistem družbenoeko- 
nomskih odnosov, saj dose- 
ženi učinki gospodarjenja z 
združenimi sredstvi temeljnih 
organizacij ostajajo centrali- 
zirani ali pa pripadajo v ce- 
loti temeljni organizaciji, v 
kateri so ta združena sred- 
stva angažirana oziroma, ki 
z njimi gospodari. 

Konkretneje tako, da za. 
gotavljajo delavcem udeležbo 
iz minulega dela v obliki od- 
pravnin, posebnih dodatkov 
na delovno dobo zaposlitve v 
primeru uvajanja nove tehno- 
logije in redkeje tudi v ob- 
liki participacije v dohodku, 
doseženem z investicijama. 

Medtem, ko prve navedene 
oblike le bolj ali manj rešu- 
jejo vprašanje odnosov iz mi- 
nulega dela z vidika socialne 
politike, ga zadnja rešuje kot 
ekonomsko pravico delavcev. 
Zato delavci razumejo takšne 
dodatke bolj kot del sistema 
delitve po tekočem delu, in 
ne kot udeležbo v rezultatih 
vlaganj v razširjeno repro- 
dukcijo. Le zadnja oblika za- 
gotavlja smotrno povezavo 
delavca z minulim delom, 
ker ga motivira k neneh- 
nemu obnavljanju združeva- 
nja. V tej smeri bi morali 
urejati odnose iz minulega de- 
la in izpopolnjevati vse spo- 
razume o združevanju dela in 
sredstev, saj 73 odstotkov teh 

sporazumov vprašanja minu- 
lega dela sploh ne ureja. Ra- 
zumljivo, da to velja tudi za 
statute enovitih delovnih or- 
ganizacij in še posebej za 
sporaauxne o razporejanju do- 
hodka in delitvi osebnih do- 
hodkov. 

Izhodišče za oblikovanje 
skupnih planov in za združe- 
vanje sredstev v delovnih in 
sestavljenih organizacijah 
mora biti jasno dogovorjena 
delitev dela ter jasno dogovor- 
jeni ekonomski odnosi na 
tej podlagi, ki morajo omo- 
gočiti delavcem vseh temelj- 
nih organizacij, med seboj 
povezanih v produkcijskem 
procesu čimbolj izenačene po- 
goje za pridobivanje dohod- 
ka. Pri tem se po načelu 
vzajemnosti in solidarnosti 
oblikovana rizična sredstva 
uporabljajo v utemeljenih 
primerih. 

Osrednje vprašanje združe- 
vanja dela in sredstev temelj- 
nih organizacij v delovne in 
sestavljene organizacije je 
urejanje medsebojnih eko- 
nomskih odnosov med te- 
meljnimi organizacijami, ki v 
pogojih družbene lastnine 
proizvajalnih sredstev ne mo- 
rejo biti prepuščeni tržni sti- 
hiji in s tem neobvladovane- 
mu prelivanju dohodka. V 
medsebojnih odnosih naj bi 
prevladovale dogovorjene ce- 
ne, ki bi izhajale iz tržnih cen. 
O tem ali bodo odnosi med 
temeljnimi organizacijami te- 
meljili na čistih tržnih ali 
na dogovorjenih cenah, se 
morajo delavci dogovoriti s 
samoupravnim sporazumom. 
S samoupravnim sporazu- 
mom je tako mogoče določi- 
ti višje cene od tistih, ki bi 
jih sicer dosegla posamezna 
temeljna organizacija, ki je 
iz objektivnih razlogov manj 
produktivna ali ima večje 
proizvodne stroške, je pa za 
skupni delovni proces nujno 
potrebna. Tako se tudi tem 
delavcem zagotavlja družbe- 
noekonomski položaj in pra- 
vice v skladu z ustavnimi do- 
ločili. 

Dogovorjene cene med te- 
meljnimi organizacijami in 
tudi med delovnimi organiza- 
cijami so pot obvladovanja 
trga in lahko eliminirajo mo- 
nopolne in druge oblike ne- 
utemeljenega prisvajanja. 

Izhajati moramo iz tega, 
da temeljne organizacije, ki 
so povezane v produkcijskem 
procesu, v skupnem delu de- 
jansko ustvarjajo skupni do- 
hodek in ga potem delijo so- 
razmerno z vloženim teko- 
čim in minulim delom na te- 

meljne organizacije po vna- 
prej dogovorjenih kriterijih 
tako, da določijo, kaj je re- 
zultat tekočega dela, kaj pa 
vloženih sredstev. 

Interne banke 
V samoupravnih sporazu- 

mih o združevanju dela in 
sredstev je potrebno natanč- 
no opredeliti osnove in kri- 
terije za združevanje sred- 
stev tako za tekoče poslova- 
nje, kakor tudi za razširjeno 
reprodukcijo. Morali bi jas- 
no opredeliti vlogo tako ime- 
novanih internih bank, zla- 
sti odločanje o uporabi zdru- 
ženih sredstev, konstituiranje 
organov itd. Interne banke 
morajo biti temeljna oblika 
poslovanja v celotnem banč- 
nem sistemu. Pri vsem tem 
pa mora imeita vsaka temelj- 
na organizacija svoj eksterni 
ali iratermi žiro račun, "(več 
o tem glej v II. delu poro- 
čila). 

Doslej so konstituirali in- 
terne banke v 12 delovnih or- 
ganizacijah, ki združujejo te- 
meljne organizacije in v 8 
sestavljenih organizacijah (po 
podatkih koncem 1974. leta). 
V posameznih sporazumih so 
določbe o ustanovitvi, pod- 
ročju dela in postopkih za 
izvolitev organov dovolj iz- 
črpni, toda iz večine spora- 
zumov pa je razvidno le to, 
koliko finančnih sredstev bo 
v banki, ni pa razvidno kdo 
in kako jih bo upravljal. 
Ponekod ne uveljavljajo de- 
legatskih odnosov v organih 
interne banke, marveč vanje 
imenujejo člane, ki tudi ne 
predstavljajo vseh enot, ki 
združujejo sredstva. Še manj 
pa skladno z ustavo je, če 
je predvideno odločanje na os- 
novi velikosti vloženih sred- 
stev. Sicer pa lahko razvrsti- 
mo določila o internih ban- 
kah v dve skupini. V prvi, 
ki zajema manj kot polovico 
sporazumov, so določila, ki 
še dokaj dobro opredeljujejo 
njeno mesto in vlogo, v dru- 
gi pa takšna, ki ustanovitev 
sicer predvidevajo, določa- 
nje odnosov, oblik združeva- 
nja ipd. pa prenašajo na ka- 
snejši čas. V večini primerov 
iz te druge skupine banke tu- 
di po enem letu še niso za- 
čele delovati. 

Sedanje poslovanje internih 
bank je v pretežni meri zu- 
naj vpliva delavcev v TOZD 
in še vedno v bistvu le orod- 
je v rokah poslovodnih struk, 
tur na ravni delovnih in se- 
stavljenih organizacij. Pone- 
kod pa opravljajo zgolj vlo- 
go finančno-tehničnega servl- 



sa za plačilni promet in knji- 
govodstvo in niso mesto zdru- 
ževanja sredstev TOZD. 

Sestavljene organizacije 
združenega dela 

Združevanje v delovne in 
sestavljene organizacije še 
spremljajo teritorialni in pod- 
jetniški interesi. Zaradi tega 
tudi združevanje dela in 
sredstev v sestavljene organi- 
zacije ni zadovoljivo. 

V sporazumih je brez iz- 
jeme urejeno združevanje 
sredstev za financiranje skup- 
nih služb. V nekaterih je to 
tudi edina predvidena obli- 
ka združevanja, sredstev. 
Manj kot polovica sporazu- 
mov sicer predvideva zdru- 
ževanje sredstev, toda na- 
men, način združevanja in ve- 
likost sredstev nameravajo 
določiti z razvojnimi ali let- 
nimi načrti, kar je sicer mož- 
no, terja pa postopek' pri 
sprejemanju planov, ki zago- 
tavlja soglasje delavcev v 
vseh organizacijah, ki se 
združujejo. Takšen postopek 
pa mi predviden niti v eneim 
sporazumu. 

Več kot polovica sporazu- 
mov združevanje sredstev na- 
vaja zgolj kot možnost, po- 
gojno pač, če bodo interesi, 
če bo potreba itd., ali pa to 
predlagajo na dodatne spo- 
razume in na kasnejši čas, 
brea opredelitve kakršnihko- 
li rokov. 

Združevanje je pretežno 
horizontalno in zaprto v ob- 
činske, regionalne ali repub- 
liške meje. Od vseh sestav- 
ljenih organizacij se za zdaj 
samo tri povezujejo v jugo- 
slovanski gospodarski pro- 
stor. Torej so pomanjkljivo- 
sti na dlani, saj še nismo 
uspeli povezati surovinske 
proizvodnje prek predelave z 
notranjo in ziunaTXjo trgovi- 
no, kje šele, da bi se v se- 
stavljene organizacije zdru- 
ženega dela vključili tudi zna- 
nost, finance in drugi. Ravno 
takšne integracije pa so v 
interesu delavcev, ker bodo 
zagotovile gospodarsko sta- 
bilnost, hitrejše naraščanje 
produktivnosti in tudi soci- 
alno varnost. 

Iz dosedanjih izkušenj lah- 
ko ugotovimo, da le s hori- 
zontalnim povezovanjem brez 
povezovanja v tako imenova- 
ne reprodukcijske komplekse 
ne bomo razrešili nekaterih 
temeljnih problemov družbe- 
ne reprodukcije kot tudi se- 
danjih ekonomskih negativ- 
nih pojavov. Ustavna zasno- 
va dohodkovnih odnosov med 

delavci v združenem delu ter. 
ja od njih, da vzpostavijo 
trajne medsebojne poslovne 
odnose in še zlasti trdnejše 
samoupravne dohodkovne od- 
nose. Funkcionalna povezava 
proizvodnje surovin, reprodu- 
kcijskega materiala, proiz- 
vodnje energije itd. v sloven- 
skem in jugoslovanskem 
druabeno-ekoooniskein pro- 
storu je nujna, toda še vedno 
premalo uspešna, če ne bo 
posegla tudi v mednarodni 
prostor. Pri izpeljavi tako za- 
snovanih povezav se moramo 
zavedati zlasti treh nevarno- 
sti, ki bodo spremljale tako 
usmeritev: 

— podjetniške miselnosti, 
ki jo lahko označimo tudi 
kot podjetniški jzolacionizem, 
ki priznava izključno trenut- 
ne tržne razmere, ki se sti- 
hijsko oblikujejo, ter se rav- 
na v vseh odnosih le na pod- 
lagi računice trenutnih tržnih 
interesov; 

— občinski ekonomski lo- 
kalizem in separetizem, ki 
vse odnose v okviru dohod- 
ka obravnava tako kot da 
le-ta nastaja in se obvezno 
ponovno vrača v reproduk- 
cijo izključo v okviru druž- 
benoekonomskih odnosov, ki 
se odvijajo samo znotraj ob- 
čine. Ta pojav, ki je po svoji 
zasnovi nazadnjaški, je ne- 
varen tudi za razvoj lastne 
komunalne sikupnosti; 

— ogrevanje za tako ime- 
novano vejino oziroma bran- 
žno združevanje organizacij 
združenega dela. Četudi tako 
združevanje lahko prinese ne- 
katere koristi, pa so slabosti 
tolikšne, da zaradi njih ni 
sprejemljivo. Predvsem omo- 
goča monopolni položaj in 
gospodarjenje, ki je v navz- 
križju z družbenimi interesi; 
namesto povezovanja v repro- 
dukcijske komplekse nasta- 
jajo v branže zaprte organi- 
zacije z vsemi silabostmi iz 
preteklosti itd. 

Reprodukcijski kompleksi 
so torej nujen pogoj za reali- 
zacijo mnogih elementov eko- 
nomske politike ter osnova 
delovanja novega ekonomske- 
ga sistema in njegovih pod- 
sistemov (npr.: cen, samo- 
upravnega družbenega plani- 
ranja, razporejanja dohod- 
ka itd.). 

V številnih sporazumih o 
združevanju v sestavljene or- 
ganizacije je pomanjkljivo 
urejeno tudi konstituiranje 
organov upravljanja in poslo- 
vodnih organov. Niso ustrez- 
no razmejene pravice in 
dolžnosti teh organov pa 

tudi drugi medsebojni odno- 
si. Potrebno bo zavzeto do- 
polnjevanje teh sporazumov, 
da bi postali osnova učinko- 
vite integracije. 

Premalo pozornosti je po- 
svečeno v samoupravnih spo- 
razumih o združevanju dela 
in sredstev v delovne in se- 
stavljene organizacije oprede- 
litvi materialne solidarne 
oziroma subsidarne odgovor- 
nosti. Treba je konkretno 
določiti, kdaj so temeljne 
organizacije združenega dela 
solidarno oziroma subsidiar- 
no odgovorne za obveznost 
drugih organizacij združene- 
ga dela v sestavu iste de- 
lovne ali sestavljene organi- 
zacije, kako odgovarjajo za 
obveznosti delovne ali se- 
stavljene organizacije, in v 
kakšni meri. 

Samoupravno 
sporazumevanje in 
družbeno dogovarjanje 

V dosedanjem družbenem 
dogovarjanju in samouprav- 
nem sporazumevanju so se 
pokazale nekatere pomanjk- 
ljivosti, ki so objektivne gle- 
de na to, da uvajamo nove 
družbenoekonomske odnose, 
druge pa so subjektivne. 

Družbeni dogovori in sa- 
moupravni sporazumi o raz- 
voju posameznih dejavnosti 
so premalo med seboj po- 
vezani in usklajeni, pred- 
vsem zaradi tega, ker ne 
upoštevajo novih dohodkov- 
nih odnosov. Mnogo težav 
imamo zaradi premalo stro- 
kovno obdelane podlage za 
sprejemanje dogovorov in 
sporazumov. Pri dogovarja- 
nju in sporazumevanju so 
vse preveč prisotni parcial- 
ni in lokalistični interesi. 

Na področju samoupravne- 
ga sporazumevanja o cenah 
je bilo ravnanje podpisnikov 
pretežno usmerjeno k pove- 
čanju cen, da bi si tako, s 
povečanim dohodkom, zago- 
tovili višjo rast osebnih do- 
hodkov, nekateri pa imajo 
celo izrazit kartelni značaj. 

V samoupravnih sporazu- 
mih, o medsebojnih razmer- 
jih delavcev v združenem 
delu so marsikje kar spre- 
jeli določila dosedanjih pra- 
vilnikov o delovnih razmer- 
jih. V organizacijah združe- 
nega dela pa tudi v ustrez- 
nih institucijah se nismo po- 
trudili, da bi odnose uredi- 
li, tako, da bi ustrezali raz- 
meram in zahtevam delav- 
cev v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela. 

Prav tako v samoupravnih 
sporazumih in družbenih do- 
govorih često ni urejeno 

vprašanje odgovornosti in 
sankcij za uresničevanje 
prevzetih obveznosti, način 
reševanja sporov, javnost 
postopka ipd. 

Bili so tudi poskusi, da 
se nekatera vprašanja sploš- 
no družbenega značaja ure- 
dijo« .s sporazumom med 
neposredno zainteresiranimi 
partnerji na račun tretjih in 
širše skupnosti oziroma, da 
se z njimi posega v pravice 
in obveznosti drugih. To se 
je zlasti dogajalo v samo- 
upravnem sporazumevanju 
med proizvodnjo in trgovi- 
no, kar je šlo predvsem na 
škodo končnih kupcev — po- 
rabnikov. Prav tako je pri 
družbenih dogovorih opazna 
težnja, da bi se z družbeni- 
mi dogovori zavezali subjek- 
ti združenega dela glede raz- 
polaganja z dohodkom in 
glede drugih samoupravnih 
pravic, čeprav ti subjekti 
niso neposredno sami ude- 
leženci dogovora. 

Mnogi družbeni dogovori 
in samoupravni sporazumi, 
zlasti glede financiranja sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti, so sklenjeni še vedno 
mimo neposrednega vpliva 
delavcev temeljnih organiza- 
cij združenega dela, ki zdru- 
žujejo sredstva za razvoj 
teh dejavnosti. Njihovo ob- 
ravnavanje brez delavcev v 
temeljnih organizacijah opra- 
vičujejo z izgovori o poma- 
njkanju časa, velikih stroš- 
kih za razprave itd., čeprav 
je po drugi strani tudi res, 
da smo pred delovne skup- 
nosti prihajali neorganizira- 
no in postopoma zdaj s tem, 
zdaj z drugim dokumentom. 

V samoupravnih sporazu- 
mih o razporejanju dohodka 
in delitvi osebnih dohodkov, 
so se uveljavili kriteriji, ki 
so poglavitni vzrok, da to 
razporejanje in delitev nista 
bila v skladu z delitvijo po 
delu. Pri odločanju osebnih 
dohodkov so imele pretežen 
vpliv formalne kvalifikacije, 
hierarhija na delovnih me- 
stih, delovna doba ipd. Tu 
in tam se je začela uveljav- 
ljati uravnilovka. V organi- 
zacijah združenega dela še 
nismo uspeli uveljaviti na- 
grajevanja, ki bi upoštevalo 
vsa ustavna načela. V samo- 
upravne sporazume, je tre- 
ba vgraditi sistem meril, 
tako da bodo delavci na- 
grajeni: 

— po rezultatu tekočega 
dela v vsaki posamezni or- 
ganizaciji združenega dela, 

— po rezultatu gospodarje- 
nja z njihovim minulim de- 
lom, kjerkoli ga združujejo 
ali vlagajo in 
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— v odvisnosti od uspe- 
hov gospodarjenja s celot- 
nim družbenim minulim de- 
lom. 

Resna ovira samoupravne- 
mu sporazumevanju so od- 
pori tistih posameznikov in 
skupin, pa tudi delovnih 
organizacij, ki bi hotele za- 
držati svoj privilegirani po- 
ložaj. Sporazumevanje je že 
doslej take privilegije od- 
pravljalo. Ker bi hoteli osta- 
ti pri starem zavlačujejo 
sprejem sporazumov tako, 
da izmišljajo »nerešena« 
vprašanja, odlagajo roke, 
iščejo formalne zapreke, ugo- 
tavljajo, da nimajo poobla- 
stil itd. 

Pogosti so pojavi formal- 
nega izvajanja sprejetih sa- 
moupravnih sporazumov ali 
celo njihovega izigravanja. 

V nadaljnji graditvi siste- 
ma samoupravnega sporazu- 
mevanja in družbenega do- 
govarjanja bo treba aktivno- 
sti usmeriti zlasti v reševa- 
nje naslednjih vprašanj: 

— samoupravni sporazumi 
in družbenimi dogovori, s 
katerimi se urejajo posamez- 
ni elementi družbene repro- 
dukcije združenega dela, kot 
so cene, razporejanje dohod- 
ka, delitev osebnih dohod- 
kov itd., morajo postati spo- 
razumi oziroma dogovori, ki 
bodo urejali celoto dohod- 
kovnih odnosov med podpis- 
niki, ki so povezani v re- 
produkcijskem procesu. 

— samoupravne sporazume 
oziroma družbene dogovore 
morajo zlasti, ko gre za 
uresničevanje neodtujljivih 
pravic delavcev, sprejemati 
delavci v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela, pri 
čemer morajo ti samouprav- 
ni sporazumi in družbeni do- 
govori izražati in zagotavlja- 
ti interese delavcev, v zdru- 
ženem delu. Doslej je bil 
marsikateri sporazum »spre- 
jet« mimo delavcev — torej 
v nasprotju z ustavo; 

— samoupravno sporazu- 
mevanje in družbeno dogo- 
varjanje mora postati tudi 
temelj urejevanja odnosov 

SIS za gospodarske 
dejavnosti 

V uveljavljanju novih od- 
nosov v SIS za gospodar- 
ske dejavnosti so prisotne 
tudi nekatere negativne tež- 
nje, ki želijo v bistvu ohra- 
niti stare odnose in zagoto- 
viti enostranske, ozke pod- 

med gospodarskimi in druž- 
benimi dejavnostmi in meto- 
da obvladovanja nasprotij 
tako, da bo zagotovljeno 
delovanje družbenih dejavno- 
sti skladno z reprodukcijsko 
močjo gospodarstva; 

— da bodo delavci v zdru- 
ženem delu postali temeljni 
subjekt sporazumevanja in 
dogovarjanja, je treba stal- 
no dopolnjevati že obstoječe 
sporazume o združevanju 
dela in sredstev in pri tem 
izhajati iz osnovnega stali- 
šča, da se dohodek pridobi- 
va, ugotavlja in razporeja v 
temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela; 

— v samoupravnem spora- 
zumevanju in družbenem do- 
govarjanju moramo izhajati 
iz stališča, da samoupravni 
sporazumi in družbeni dogo- 
vori zavezujejo samo tiste, 
ki te sporazume oziroma do- 
govore sklenejo ali k njim 
pristopijo. V samoupravnih 
sporazumih in družbenih do- 
govorih se je treba dogovo- 
riti o odgovornosti za njiho- 
vo izvajanje in sankcijah za 
uresničevanje prevzetih ob- 
veznosti; zaostriti moramo 
disciplino glede izvajanja sa- 
moupravnih sporazumov in 
družbenih dogovorov. Izsto- 
piti iz samoupravnega spo- 
razuma oziroma družbenega 
dogovora je možna le v 
skladu z določili samouprav- 
nega sporazuma ali družbe- 
nega dogovora in z vso od- 
govornostjo za posledice; • 

— za uspešnejše samoup- 
ravno sporazumevanje in 
družbeno dogovarjanje so 
nujne tudi ustrezne organi- 
zacijske oblike, v katerih 
naj se to samoupravno spo- 
razumevanje in družbeno do- 
govarjanje opravlja. Odločil- 
no vlogo na tem področju 
bodo morale imeti gospo- 
darske zbornice in druge sa- 
moupravne organizacije, 
kjer bodo delegati temeljnih 
organizacij združenega dela 
in drugih organizacij zdru- 
ženega dela imeli možnost, 
da se sporazumejo o pogo- 
jih poslovanja in razvoja. 

jetniške interese s pomočjo 
SIS. Tako so na strani pro- 
izvajalcev v določenih SIS 
prisotni poskusi, da se pri 
opredeljevanju skupnih inte- 
resov proizvajalcev in po- 
rabnikov postavijo v ospred- 
je zelo široki splošni intere- 
si, za katerimi naj stoji 

država s svojimi odločitva- 
mi. Ozadje teh poskusov so 
stališča, da le država lahko 
zagotovi stabilen razvoj teh 
dejavnosti, zlasti redno in 
zadostno zagotavljanje sred- 
stev za njihovo poslovanje 
in razvoj. Tako bi SIS prav- 
zaprav uporabili kot novo 
organizirano obliko pritiska 
bodisi na porabnike bodisi 
na družbenopolitične skupno- 
sti, izrabljajoč pri tem druž- 
beni pomen teh dejavnosti 
in družbeno vlogo ter avto- 
riteto SIS. 

Prav tako imamo opravka 
s težnjami, da bi v okviru 
nekaterih SIS vzpostavili od- 
nose analogne tržnim, tako 
da bi si proizvajalci zago- 
tavljali večino sredstev za 
razširjeno reprodukcijo s 
cenami. Nasprotno temu pa 
izvajalci v nekaterih SIS ter- 
jajo, da bi se jim poleg 
sredstev, ki se zbirajo s ce- 
nami, zagotovilo še dodatna 
sredstva s prispevki, v več- 
ji meri kot bi bilo to upra- 
vičeno. 

V teh odnosih še ni bilo 
povsod uveljavljeno načelo, 
da je potrebno različno ob- 
ravnanje porabnikov, glede 
na njihov sedanji in bodoči 
obseg porabe proizvodov in 
storitev oziroma glede na to, 
koliko je posamezen porabnik 
življenjsko vezan na proizvo- 
de in storitve teh dejavnosti. 

V nadaljnjem delu bomo 
morali uveljaviti to načelo, 
hkrati pa tudi upoštevati, 
da imajo glede zanesljivosti 
oskrbe in višine cen določe- 
ne prednosti tisti, ki skup- 
no s proizvajalci prevzema- 
jo riziko in združujejo sred- 
stva za razširjeno reproduk- 
cijo. Seveda pa morajo ime- 
ti vsi zainteresirani porabni- 
ki zagotovljene enake mož- 
nosti, da s prevzemanjem 
obveznosti pridobijo enake 
pravice oziroma prednosti. 

V nekaterih že ustanovlje- 
nih SIS, v katerih organiza- 
cija in poslovanje še nista 
v celoti usklajena z ustavo, 
prehodne rešitve v financi- 
ranju razširjene reprodukci- 
je še nadalje omogočajo cen- 
tralizacijo sredstev in s tem 
odločanje, ki poteka mimo 
svobodne menjave dela med 
proizvajalci in porabniki. 

Pojavljale so se tudi na- 
sprotne težnje, da se na teh 
področjih organizira na pro- 
računih SIS oziroma na 
stroškovnem principu zasno- 
vana dejavnost. To bi pome- 
nilo, da delavci v teh dejav- 
nostih niso več odgovorni za 
gospodarjenje in da so po- 
stavljeni v podrejen družbe- 

noekonomski položaj t raz- 
merju do porabnikov v SIS. 

Na nekaterih področjih so 
bile v okviru SIS nejasno 
ločene zadeve, kjer je že 
možno in potrebno presega- 
ti tržne odnose od tistih za- 
dev, kjer naj ostane trg še 
podlaga usklajevanja med 
proizvajalci in porabniki. 

Iniciative za oblikovanje 
SIS so se pojavile tudi na 
nekaterih gospodarskih pod- 
ročjih (v turizmu itd.), kjer 
pa ni razlogov za nadome- 
ščanje tržnih odnosov z od- 
nosi v okviru SIS. Nekate- 
re od teh pobud so očitno 
posledica teženj, da bi na- 
mesto združevanja dela in 
sredstev v različnih oblikah 
poslovnega povezovanja vse 
prevrgli na dohodek svojih 
partnerjev. V teh primerih 
je premalo upoštevana mož- 
nost in nujnost poslovnega 
povezovanja ▼ drugih obli- 
kah kot so npr. poslovne 
skupnosti. 

Podobne težnje, da bi ob- 
likovali SIS, so bile tudi na 
nekaterih drugih področjih, 
kjer pa so bile v bistvu iz- 
raz hotenj, da bi zamenjali 
dosedanje proračunsko zago- 
tavljanje sredstev z enakim 
ali podobnim sistemom v 
okviru posebej za to usta- 
novljenih SIS. Dejansko pa 
bi se morali delavci v teh 
dejavnostih združevati v 
OZD in pridobivati dohodek 
s prodajo svojih storitev na 
trgu. 

V samoupravnih sporazu- 
mih in drugih aktih skupno- 
sti kot tudi v samoupravnih 
aktih temeljnih organizacij 
in krajevnih skupnosti še 
niso dovolj celovito oprede- 
ljeni delegatski odnosi zla- 
sti glede povezanosti dele- 
gatov z delegatsko bazo. 
Neopredeljen je zlasti način 
usklajevanja interesov po- 
rabnikov med seboj še pred- 
no pride do usklajevanja t 
skupščinah SIS. * 

Ker je bilo doslej takšne- 
ga usklajevanja med porab- 
niki premalo, so se v delu 
teh skupnosti vse preveč po- 
javljali parcialni interesi po- 
sameznih skupnih porabni- 
kov in se tako oblikovani 
konfrontirali z veliko bolj 
usklajenimi interesi proiz- 
vajalcev. V zvezi s tem je 
aktualno vprašanje ustrez- 
nejšega načina oblikovanja 
predlogov samoupravnih spo- 
razumov o programih razvo- 
ja in združevanju sredstev. 
Dosedanji postopek spreje- 
manja samoupravnih spora- 
zumov dejansko onemogoča 
resnično dogovarjanje med 
porabniki samimi in potem 

Nadaljnje oblikovanje družbenoekonomskih 
odnosov na področju samoupravnih 
interesnih skupnosti 



g proizvajalci, saj se mnogo- 
krat sprejemajo tako, da le- 
ti nimajo možnosti sodelova- 
nja pri pripravi osnutkov 
sporazumov, ampak jih ob- 
ravnavajo že kot dokončne 
predloge. Marsikje je bilo 
sklepanje samoupravnih spo- 
razumov po tem postopku 
dokaj formalno. To je eden 
od razlogov, da del porab- 
nikov v posameznih SIS ni 
sklenil sporazumov, čeprav 
bi jih sicer ob bolj razčišče- 
nih vsebinskih vprašanjih 
podpisali. 

Aktivnost pri organizira- 
nju skupnosti na ravni ob- 
čin in regij za določena pod- 
ročja teh dejavnosti zaosta- 
ja za ustanavljanjem SIS 
na ravni republike. 

V nadaljnji aktivnosti pri 
zgrajevanju družbenoekonom- 
skih odnosov v okviru SIS 
so pomembne predvsem še 
naslednje naloge: 

— Zaradi usklajenega po- 
slovanja in razvoja je po- 
trebno vzporedno z ustanav- 
ljanjem SIS za posamezna 
področja poiskati stalne ob- 
like sodelovanja in proučiti 
možnosti povezovanja SIS v 
združenja ali zveze SIS za 
posamezna kompleksna pod- 
ročja, kot je energetika. Za- 
radi enotne politike je nuj- 
no tudi povezovanje na pod- 
ročju prometa. 
 V zvezi z delovanjem 

SIS je nujno hitreje izpo- 
polniti vsebino in način nji- 
hovega dela zlasti: 

z organiziranjem in razvi- 
janjem SIS v občinah in re- 
gijah, da bi bila delegatska 
razmerja približana delav- 
cem in da bi urejali speci- 
fične probleme samostojno, 

z dograditvijo in izpopol- 
nitvijo samoupravnih spora- 
zumov in drugih splošnih 
aktov glede skupnega progra- 
miranja, urejanja medseboj- 
nih ekonomskih odnosov 
(cene, združevanje sredstev 
za razširjeno reprodukcijo), 
odgovornosti za izpolnjevanje 
prevzetih obveznosti, 

z ustvarjanjem organizacij- 
skih in drugih pogojev za 
dosledno uresničevanje dele- 
gatskih odnosov v okviru 
SIS, še posebej glede nači- 
na ugotavljanja in usklaje- 
vanja interesov porabnikov 
(ločena zasedanja zborov, 
organiziranje konferenc dele- 
gatov porabnikov po posa- 
meznih območjih ipd.). 

— Pri izpopolnjevanju 
družbenoekonomskih od- 
nosov med proizvajalci in 
porabniki v okviru SIS za 
gospodarske dejavnosti je 
potrebno izhajati iz tega, da 
je naloga skupščin teh SIS 

oblikovanje skupnih intere- 
sov in predlog odločitev, da 
pa materialne , obveznosti 
lahko sprejemajo le nepo- 
sredno delovni ljudje v te- 
meljnih organizacijah zdru- 
ženega dela in drugih teme- 
ljnih samoupravnih skupno- 
stih. Skupščine teh SIS ne 
morejo določati obveznih 
prispevkov oziroma obvezne- 
ga združevanja sredstev. 

— Glede zagotavljanja 
sredstev za razširjeno repro- 
dukcijo v teh dejavnostih 
je treba uveljaviti načelo, da 
je temeljni način financira- 
nja razširjene reprodukcije 
združevanje sredstev porab- 
nikov in da se le del sred- 
stev zagotavlja prek cene. 
Interesne skupnosti morajo 
vsaka za svoje področje iz- 
delati politiko razširjene re- 
produkcije. Iz teh dokumen- 
tov mora biti razvidno, ko- 
likšen del se bo oblikoval 
z združevanjem sredstev in 
kolikšen prek cene. S takimi 
predlogi morajo biti seznanje- 
ne družbeno-politične skup- 
nosti, da bi v okviru svojih 
pristojnosti pripomogle k 
razširjeni reprodukciji na 
teh področjih. 

— Pri združevanju sredstev 
pa je treba različno obrav- 
navati porabnike glede na 
njihov sedanji in predvideni 
obseg porabe »er njihovo 
neposredno zainteresiranost 
in odvisnost od oskrbe s po- 
sameznimi proizvodi in sto- 
ritvami. Obenem je treba 
uveljaviti načelo določenih 
prednosti pri obsegu in za- 
nesljivosti oskrbe ter cenah 
za tiste porabnike, ki zdru- 
žujejo sredstva in skupaj s 
proizvajalci prevzemajo rizi- 
ko v primerjavi s tistimi, ki 
sredstev ne združujejo. To 
naj spodbudi zagotavljanje 
sredstev za razširjeno repro- 
dukcijo na teh področjih v 
skladu z ustavnimi načeli in 
obenem odpravlja oziroma 
zmanjšuje nujnost zakonske- 
ga predpisovanja združevanja 
sredstev, ki mora biti le iz- 
jemen in začasen ukrep, ko 
po samoupravni poti ne pri- 
de do rešitev. Seveda pa je 
pogoj za tak način zagotav- 
ljanja sredstev odprtost teh 
skupnosti za vse potencialne 
proizvajalce in porabnike. 

SIS za družbene 
dejavnosti 

V tej oceni moramo izpo- 
staviti predvsem naslednje 
probleme, ki so za SIS 
družbenih dejavnosti, kakor 
tudi za druge samoupravne 
skupnosti, organizirane na 

delegatskem principu, po- 
sebno značilni: 

— Udeležba na prvih sejah 
skupščin SIS in razprava na 
njih je pokazala velik inte- 
res delovnih ljudi za uspeš- 
no delovanje in nadaljnji 
razvoj samoupravnih interes- 
nih skupnosti. Na skupšči- 
nah SIS se ugodno ocenju- 
je zavzetost delegatov pri 
njihovem delu. Kar zadeva 
povezanost delegacij za 
skupščine SIS z bazo pa se 
pojavljajo podobne težave 
kot pri delegacijah za skup- 
ščine družbenopolitičnih 
skupnosti. Pri ustanavljanju 
in delovanju SIS po nekate- 
rih ocenah, družbenopolitič- 
ne organizacije in strokovne 
službe v delovnih organiza- 
cijah niso bile oziroma niso 
dovolj aktivne. Kaže se tudi 
potreba po bolj organizirani 
pomoči novo ustanovljenim 
SIS, zlasti s strani upravnih 
organov pri oblikovanju pro- 
gramov in organiziranju stro- 
kovnih služb ter pri določa- 
nju njihove vloge pri skup- 
nem odločanju s skupščina- 
mi družbeno politične skup- 
nosti. 

— Pristojnosti med skup- 
ščinami družbenopolitičnih 
skupnosti in skupščinami 
SIS v primerih, ko enako- 
pravno odločanje še ni jas- 
no razmejeno. To je po- 
membno za opredelitev vlo- 
ge SIS v celotnem družbe- 
nopolitičnem in družbenoeko- 
nomskem sistemu. V skup- 
ščinah skupnosti in tudi pri 
delegatih je še premalo pri- 
sotna zavest o nujnosti, da 
se vključijo v skupen posto- 
pek odločanja z delegati v 
skupščinah družbenopolitič- 
nih skupnosti. Zato je po- 
trebno z ustreznimi akti, 
tako SIS, kakor tudi druž- 
benopolitične skupnosti te 
odnose jasno opredeliti in 
uskladiti medsebojno delova- 
nje. 

— Pri družbenem dogovar- 
janju in samoupravnem spo- 
razumevanju o skupni in 
splošni porabi so bili prema- 
lo vključeni neposredno de- 
lavci v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela in de- 
lovni ljudje v krajevnih 
skupnostih. Ti družbeni do- 
govori morajo obsegati celo- 
vito delitev dohodka, da de- 
lavec lahko v celoti odloča 
o zadovoljevanju osebnih, 
skupnih in nekaterih sploš- 
nih potreb. 

— Nerešena so tudi neka- 
tera vprašanja notranje orga- 
nizacije samoupravnih inte- 
resnih skupnosti, predvsem 
glede delovnih teles in pri- 
stojnosti posameznih orga- 

nov. Pojavljajo se dileme ali 
naj bodo delovna telesa sa- 
mo pri izvršilnem odboru 
ali tudi pri skupščini SIS. 
Odgovor na to je treba pre- 
pustiti SIS, da v skladu s 
svojimi nalogami in proble- 
mi poiščejo najbolj učinko- 
vit način svojega delovanja. 

— Naloga vseh SIS je, da 
skrbijo za racionalno pora- 
bo sredstev za razvoj svo- 
jih strokovnih služb. Te služ- 
be moramo oblikovati raci- 
onalno, za več SIS sorodnih 
dejavnosti ali celo za vse 
SIS v okviru občine. Da bi 
racionalizirali zbiranje pri- 
spevkov za SIS kakor tudi 
davkov občanov, je smotrno, 
da za vsa tehnično evidenč- 
na opravila in samo zbira- 
nje prispevkov in davkov 
organiziramo »občinske ali 
medobčinske uprave za druž- 
bene dohodke«. V tej sme- 
ri se med republikami že 
dogovarjamo. 

— Kot posebno vprašanje 
se pri uveljavljanju in delo- 
vanju delegatskega sistema 
postavlja vprašanje obvešča- 
nja oziroma uvajanja takšne- 
ga informativnega sistema, ki 
je organizacijsko postavljen 
od temeljne organizacije 
združenega dela in krajevne 
skupnosti do temeljne samo- 
upravne interesne skupnosti 
in naprej do regionalne in 
republiške SIS ter obratno. 
Učinkovitost sistema obve- 
ščanja je odvisna tudi od 
ustrezne normativne ureditve 
pravic in dolžnosti pri ob- 
veščanju. V samoupravnih 
sporazumih, statutih, pravil- 
nikih in drugih aktih temelj- 
nih organizacij združenega 
dela, krajevnih skupnostih 
in SIS moramo postaviti os- 
nove za učinkovito obvešča- 
nje. 

Ob teh, kakor tudi neka- 
terih drugih problemih, pa 
lahko zapišemo, da je oce- 
na dosedanjega ustanavljanja 
in delovanja SIS družbenih 
dejavnosti v večji meri 
ugodna. 

Iz vsega tega sledi, da 
ostajajo SIS za družbene de- 
javnosti zaenkrat sfera druž- 
bene reprodukcije, kjer bo- 
do potrebni napori vseh or- 
ganiziranih socialističnih sil 
za uresničitev ustavno opre- 
deljene vloge samoupravnega 
interesnega organiziranja. 

Po drugi strani pa je tre- 
ba zaostriti odgovornost SIS 
družbenih dejavnosti za ures- 
ničevanje skupno dogovorje- 
ne družbenoekonomske po- 
litike na področju skupne 
porabe. 
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Sedanje slabosti so tudi 
posledica zakasnelih in sla- 
bo pripravljenih delovnih in 

Pri preobrazbi odnosov 
med proizvodnjo in trgovino 
na ustavnih osnovah dose- 
danje ocene kažejo, da nis- 
mo dosegli bistvenih vsebin- 
skih premikov. Čeprav so bi- 
la v posameznih proizvodnih 
in trgovinskih organizacijah 
prisotna konkretna prizade- 
vanja za ureditev medseboj 
nih odnosov v skladu z ustav- 
nimi načeli, moramo ugoto- 
viti da uresničevanje ustav- 
nih določil na tem področ- 
ju poteka mnogo prepočasi. 
Že pripravljeni oziroma pod- 
pisani samoupravni sporazu- 
mi o združevanju dela in 
sredstev med proizvajalnimi 
in trgovinskimi OZD zelo 
deklarativno urejajo vpraša- 
nja ekonomskih odnosov in 
jih bistveno ne spreminja- 
jo. V večini sporazumov jih 
prepuščajo kasnejšemu do- 
polnjevanju samoupravnih 
sporazumov, ali pa urejajo 
te odnose na neustrezen na- 
čin. To se kaže zlasti v na- 
slednjih nesprejemljivih re- 
šitvah: 

— V delu trgovinskih or- 
ganizacij se kaže težnja, da 
se združijo z določenimi pro- 
izvajalnimi organizacijami in 
samo z njimi delijo dohodek, 
dosežen v prodaji blaga, pri 
čemer pa zapostavljajo vse 
druge proizvodne organiza- 
cije, ki so tudi udeležene v 
prometu trgovinske organi- 
zacije. 

— V delu proizvodnih or- 
ganizacij posameznih panog 
se pojavlja težnja, da si pod- 
redijo trgovinske organizaci- 
je in spravijo delavce v njih 
v podrejen, neenakopraven 
družbenoekonomski položaj. 

— Vse preveč prevladuje 
miselnost, da je smisel po- 
vezovanja med proizvodnjo 
in trgovino samo v obliko- 
vanju velikih integracijskih 
tvorb proizvodnje in trgovi- 
ne, v katerih pa niso jasno 
rešena vprašanja ureditve 
medsebojnih ekonomskih od- 
nosov na ustavnih načelih 
in zato takšne tvorbe osta- 
jajo na papirju. 

Pri povezovanju dela pro- 
izvodnih in trgovinskih orga- 
nizacij niso dovolj upošte- 
vana ustavna določil o skup- 
nem programiranju in pove- 
zovanju oziroma medseboj- 
nih obveznostih po posamez- 
nih zaokroženih produkcij- 
skih oziroma blagovnih kom- 
pleksih. V doslej sklenjenih 

finančnih programov in nji- 
hove medsebojne neusklaje- 
nosti. 

sporazumih so pretežno skri- 
ti za ustavnimi načeli in no- 
vimi izrazi samo prejšnji 
kupoprodajni odnosi. Mnogo 
bližje ustavnim rešitvam o 
povezovanju med proizvod- 
njo in trgovino so v tistih 
organizacijah združenega de- 
la s področja trgovine, ki 
so še pred sprejetjem usta- 
ve tesneje sodelovale s pro- 
izvodnimi organizacijami, ozi- 
roma v tistih OZD, kjer je 
bila trgovina integrirana s 
proizvodnjo. 

Lahko torej ugotovimo, da 
sodelovanje med proizvodnjo 
in trgovino še ne poteka na 
podlagi trajne delitve sku- 
paj doseženega dohodka ter 
urejanja medsebojne odgo- 
vornosti. Zato še nismo pre- 
segli dosedanjega monopola 
trgovine in njene ločenosti 
in osamosvojenosti od pro- 
izvodnje, pa tudi ne odporov 
proizvodnje proti skupnemu 
prevzemanju rizika. Spreme- 
njena družbenoekonomska 
podlaga, na kateri bodo za- 
snovani družbeno-ekonomski 
odnosi med združenim de- 
lom v proizvodnji in trgovi- 
no taiko, da bo sedanje M a 
sične kupoprodajne odnose 
v čim večji meri nadomesti- 
lo združevanje dela in sred- 
stev za doseganje skupnih 
ciljev t. j. prodaje in naba- 
ve blaga, bo omogočila, da 
se ti odnosi obvladujejo po 
samoupravni poti. 

Zaostajanje na področju 
združevanja dela in sred- 
stev ter sodelovanja organi- 
zacij združenega dela proiz- 
vodnje in trgovine je torej 
treba pripisati doslej v pra- 
ksi še premalo proučenim in 
jasneje opredeljenim medse- 
bojnim ekonomskim odno- 
som, ki bi morali temeljiti 
na skupaj oblikovani poslov- 
ni in razvojni politiki, in tu- 
di še premajhni zavzetosti 
v iskanju ustreznih oblik nji- 
hovega uresničevanja tudi s 
strani trgovine. 

Poskusi vzpostavljanja teh 
odnosov, tako da se trgovin- 
ske organizacije podredijo 
ne proizvodnji kot celoti, 
ampak določenim proizvod- 
nim organizacijam, postav- 
ljajo druge proizvodne or- 
ganizacije v neenakopraven 
položaj v pridobivanju in de- 
litvi dohodka, hkrati pa po- 
stavljajo tudi delavce v trgo- 
vini v podrejen in neenako- 
praven položaj, čeprav mora 

imeti proizvodno delo do- 
minanten položaj, pa ne mo- 
rejo delavci proizvodnih or- 
ganizacij odločati, kako bo- 
do delavci v trgovinskih or- 
ganizacijah uresničevali svo- 
je ustavne pravice. Delavci 
v trgovinskih temeljnih or- 
ganizacijah morajo imeti sa- 
moupravno samostojnost in 
pravico do dohodka in aku- 
mulacije, ki je potrebna za 
razvoj trgovine, ne pa tudi 
dohodka, ki bi postal sa- 
mostojni finančni kapital. 

Vse prevelik poudarek na 
institucionalnem reševanju 
odnosov zamegljuje temeljno 
vprašanje, ki ga je treba re- 
šiti v teh odnosih, t. j. da se 
z različnimi oblikami pove- 
zovanja proizvodnje in trgo- 
vine ustvarijo pogoji za to, 
da se odpravi neorganizira- 
na stihijna tržna delitev do- 
hodka med proizvodnjo in 
trgovino. To pomeni, da ne 
gre za združevanje dela in 
sredstev za skupno proizvod- 
njo kot izhodiščno podlago 
odnosov med delavci v pro- 
izvodnji in trgovini, ampak 
za združevanje, ki mu je 
podlaga in izhodišče skupno 
pridobivanje in skupna raz- 
delitev dohodka s skupnim 
prevzemanjem rizika, v skla- 
du s samoupravnimi spora- 
zumi o združevanju proiz- 
vodnih in trgovinskih orga- 
nizacij. V teh odnosih je tre- 
ba postaviti trgovinske te- 
meljne organizacije v vlogo 
funkcionalnega podaljška pro- 
izvodnje kot sestavnega de- 
la družbene reprodukcije, ta- 
ko da je na trgu realiziran 
dohodek, skupni dohodek te- 
meljnih organizacij proizvod- 
nje in trgovine; podlaga za 
njegovo delitev, v skladu s 
samoupravnimi sporazumi, 
pa so tržne cene in določe- 
ne oblike udeležbe v sku- 
paj realiziranem dohodku na 
trgu, ki je hkrati' dohodek 
trgovinske organizacije in do- 
hodek vseh proizvodnih te- 
meljnih organizacij, ki po- 
slujejo prek te trgovinske 
organizacije. 

Poleg trdno organiziranih 
sestavljenih organizacij v ka- 
terih je trgovina delovna or- 
ganizacija s specializiranimi 
temeljnimi organizacijami za 
posamezne trgovinske dejav- 
nosti, ki se povezujejo s 

Gospodarske zbornice bi 
morale v sedanjih družbeno- 
ekonomskih razmerah posta- 
ti mesto sporazumevanja o 
poslovno tehničnih vpraša- 

prav tako specializiranimi 
proizvodnimi temeljnimi or- 
ganizacijami, so možne še 
druge oblike trajnejše ko- 
operacije. Odločilnega pome- 
na v tej institucionalizaciji 
odnosov pa je njihova vse- 
binska plat. To je skupno 
pridobivanje dohodka in kri- 
teriji za njegovo delitev med 
temeljnimi organizacijami 
na enem in drugem področju. 
Razlike v pravicah proizvod- 
nih organizacij, med tistimi, 
ki poslujejo trajneje in v več- 
jem obsegu prek določene 
trgovinske organizacije in ki 
prevzemajo riziko in odgovor- 
nost, ter tistimi, ki posluje- 
jo le občasno ali v manjšem 
obsegu, so lahko le na pod- 
ročju odločanja, ne pa tudi 
v dohodkovnih odnosih. V 
delitvi dohodka morajo biti 
pravice proizvodnih temelj- 
nih organizacij, ne glede na 
to v kakšnem obsegu poslu- 
jejo prek trgovinske organi- 
zacije — ali so stalni ali ne- 
stalni člani sestavljene orga- 
nizacije — odvisne od njiho- 
vega prispevka k dohodku, 
ki je bil realiziran v trgovin- 
ski organizaciji. Seveda pa 
je v ta merila potrebno 
vgraditi stopnjo prevzema- 
nja rizika za trgovinsko po- 
slovanje in druge podobne 
dejavnike, ki bodo material- 
no stimulirali tako imenova- 
ne stalne člane. 

Hitrejše spreminjanje od- 
nosov med proizvodnjo in 
trgovino je še posebno po- 
membno na področju zuna- 
nje trgovine in trgovine na 
debelo. Na področju notra- 
nje trgovine na drobno pa 
bi morali čimprej omogočiti 
tudi organiziran vpliv kon- 
čnih kupcev — porabnikov. 
Za to bodo potrebne ustrez- 
ne organizacijske oblike na 
ravni krajevne skupnosti, ob- 
čin in v širšem merilu, ne- 
sprejemljive pa so rešitve, 
da se sveti potrošnikov usta- 
navljajo kot privesek pri po- 
sameznih trgovinskih orga- 
nizacijah združenega dela, ki 
se ukvarjajo s prodajo na 
drobno. Mimo oblike pa mo- 
ramo zagotoviti vsebinsko 
stran delovanja teh svetov 
in omogočiti, da se v polni 
meri uveljavi interes potroš- 
nikov. 

njih gospodarjenja v orga- 
nizacijah združenega dela, 
hkrati pa bi se morale v nji- 
hovem okviru organizirati 
različne oblike strokovne po- 

Odnosi med proizvodnjo in trgovino 

Vloga in organiziranost v gospodarski 
zbornici 
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moči za organizacije združe- 
nega dela. 

Preoblikovanje zbornic na 
ustavnih osnovah še ni za- 
ključeno niti organizacijsko, 
saj Gospodarska zbornica Ju- 
goslavije še ni konstituirana 
na teh temeljih, čeprav naj 
bi združeno delo v okviru 
Gospodarske zbornice Jugo- 
slavije prevzelo odgovornost 
za samoupravno urejanje iz- 
redno pomembnih področij 
družbene reprodukcije (zla- 
sti ekonomskih odnosov s 
tujino, cen ipd.). 

Gospodarska zbornica Slo- 
venije se je že začela orga- 
nizirati na podlagi statuta, 
ki je bil sprejet po široki 
javni razpravi. Temeljne or- 
ganizacije združenega dela so 
izvolile v 22 zborih delegatov 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela po panogah 1361 
delegatov, med katerimi je 
sicer še vedno največ poslo- 
vodnih delavcev, vendar se 
je sestav bistveno spreme- 
nil glede na prejšnjega. Zbo- 
ri delegatov vseh panog so 
izoblikovali koordinacijske 
odbore za posamezna sploš- 
na vprašanja poslovanja, ki 
so pomembna za vse pano- 
ge (npr.: planiranje in raz- 
širjena reprodukcija, napre- 
dek gospodarstva in tehnolo- 
gije, ustvarjanje in delitev 
dohodka, trg in cene, gospo- 
darsko sodelovanje s tujino, 
izobraževanje kadrov itd.) in 
v katerih delegati usklajuje- 
jo stališča o urejanju sistem- 
skih in drugih vprašanj. Te- 
meljne organizacije združe- 
nega dela in njihovi delegati 
se v zbornici samoupravno 
povezujejo tudi na medob- 
činski ravni za posamezna 
območja zaradi usklajevanja 
razvoja na ravni regij in raz- 
reševanja posameznih vpra- 
šanj, ki so vezana na po- 
samezno območje. S tem je 
bil torej začet proces ustav- 
ne preobrazbe zbornice, v 
katerem pa je potrebno pro- 
učiti ustreznost nekaterih re- 
šitev glede njenih funkcij in 
organizacije. 

Za preobrazbo gospodar- 
skih zbornic v skladu z ustav- 
nimi načeli je potrebno upo- 
števati izhodišča, ki so se 
izoblikovala v dosedanjih raz- 
pravah o vlogi, organizaciji 
in načinu njihovega dela. 

Temeljno vprašanje je ust- 
rezna opredelitev nalog in 
funkcij gospodarskih zbor- 
nic, in še posebej gospodar- 
ske zbornice Jugoslavije kot 
splošnega združenja organiza- 
cij združenega dela do dru- 
gih asociacij združenega de- 
la (bank itd.), kakor tudi 
do samoupravnih interesnih 

in družbenopolitičnih skupno- 
sti. 

Pri opredeljevanju vloge 
GZJ so se pojavili tudi ne- 
ustrezni predlogi, po kate- 
rih bi GZJ bila nekakšen 
splošen predstavnik gospo- 
darstva in vseobsežna in 
enotna organizacija združe- 
nega dela. To bi v bistvu po- 
menilo ohranitev njenega do- 
sedanjega položaja tako v 
razmerju do združenega de- 
la samega kot do družbeno- 
političnih skupnosti, pa tu- 
di elementov, tipičnih za pol- 
državno organizacijo. 

Avtentični nosilec interesov 
združenega dela in njihov 
usklajevalec so samo organi- 
zacije združenega dela ne-' 
posredno, ne pa v njihovem 
imenu gospodarske zbornice, 
ki so zgolj mesto, kjer se 
delegati organizacij združe- 
nega dela dogovarjajo o vpra- 
šanjih skupnega pomena. Pri 
tem pa aparat zbornice orga- 
nizira le strokovno pomoč 
za razreševanje teh vpra- 
šanj. 

Jasno je treba opredeliti 
odnos zbornic do samoup- 
ravnih interesnih skupnosti, 
pri čemer zbornice ne more- 
jo v nobenem primeru prev- 
zeti funkcij urejanja druž- 
benoekonomskih odnosov na 
tistih področjih, za katere 
so ustanovljene samouprav- 
ne interesne skupnosti. 

Banke in zavarovalne skup- 
nosti ne morejo biti subjekt 
združevanja v gospodarske 
zbornice, saj bi to pomenilo 
dvojnost združevanja istih 
organizacij združenega dela, 
ki se povezujejo v vsakem 
od teh splošnih združenj kot 
specifičnih asociacij. Enako 
velja za poslovna združenja. 

Punkcije GZJ in republi- 
ških ter pokrajinskih zbor- 
nic je potrebno jasno raz- 
mejiti v skladu z ustavno 
opredeljenim položajem re- 
publik in pokrajin oziroma 
federacije.. Funkcijo GZJ je 
zato treba omejiti na ele- 
mente enotnega jugoslovan- 
skega trga. V zvezi s tem je 
nuino že v zakonu jasno op- 
redeliti temeljne odnose med 
GZJ in republiškimi ter po- 
krajinskimi zbornicami, ki 
se ne morejo zožiti samo 
na neko neobvezno sodelo- 
vanje, saj organizacije zdru- 
ženega dela usklajujejo celo 
vrsto vprašanj že v okviru 
republik in pokrajin in bi 
zato morali delegatski orga- 
ni teh zbornic predstavljati 
glede posameznih vprašanj 
delegaciio za dogovarjanje v 
okviru GZJ. 

Drugo zelo Domembno 
vprašanje je dosledna in jas- 

na ureditev delegatskega si- 
stema v zbornicah. Pri tem 
je potrebno nedvoumno op- 
redeliti, da je lahko delegat 
v zborničnih organih, ko gre 
za usklajevanje s področja 
ekonomskih odnosov, le ti- 
sti, ki je po ustavi lahko iz- 
voljen v delavski svet orga- 
nizacije združenega dela. Po- 
slovodni in drugi vodilni de- 
lavci so lahko delegati, ko 
gre za usklajevanje strokov- 
nih vprašanj (tehnologija, 
standardizacija ipd.). 

Pri načinu pošiljanja de- 
legatov v zbornice je potreb- 
no dosledno izpeljati načelo, 
da so baza delegatskega si- 
stema saino organizacije 
združenega dela, vendar pa 
je potrebno jasno opredeliti 
način oblikovanja delegacij, 

Tako kot družbeno infor- 
macijski sistem nasploh, sta 
tudi pomembna nosilca tega 
sistema — Zavod SRS za 
statistiko in služba družbene- 
ga knjigovodstva premalo 
sledila spremembam, ki so 
nastajale v družbi. Okrepili 
so sicer napore za uresniči- 
tev z ustavo in zakoni opre- 
deljenih nalog, vendar rezul- 
tati niso takšni, da bi lahko 
delavci in delovni ljudje, nji- 
hove delegacije in delegati 
dobili podatke in informaci- 
je, ki jih potrebujejo za svo- 
je učinkovito delovanje. To- 
da delavci ne morejo ostati 
le objekt informiranja, mar- 
več morajo postati subjekt, 
vir in nosilec informacij, na 
katerih bodo zasnovane 
družbene odločitve. 

Takšnega pretoka informa- 
cij pa še nismo organizirali. 

Končno morajo delavci do- 
biti tudi kazalce, grajene na 
vseh informacijah, in sicer 
nek minimum splošnih ka- 
zalcev, ki so delavcu pot- 
rebni za primerjavo urejanja 
položaja z drugimi, kot tudi 
kazalce prilagojene posebno- 
stim posamezne organizacije 
združenega dela. Oboji sku- 
paj naj bi mu omogočili smo- 
trne gospodarske odločitve. 

Tako statistika kot služba 
družbenega knjigovodstva bi 
morali pripraviti predloge 
takšnih kazalcev. Predno bi 
jih uvedli v sistem naj se 
delavci izrečejo o njihovi ra- 
zumljivosti in uporabnosti. 

Celoten statistično infor- 
macijski sistem, pa tudi služ- 
ba družbenega knjigovodstva 
in statistika se v zadnjem 
času organizirata, da bosta 
delavcem in delovnim lju- 
dem sposobna dajati pravo- 

kar je posebej pomembno 
za oblikovanje delegatskih or- 
ganov v GZJ. 

Delegacije bi se morale ob- 
likovati po panožnem — te- 
ritorialnem načelu, kadar 
gre za urejanje dohodkovnih 
odnosov. 

Pri opredeljevanju vloge 
gospodarskih zbornic v po- > 
sameznih zakonih je nujno 
dosledno uresničiti ustavno 
zasnovo tako, da zbornice v 
nobenem primeru ne morejo 
sklepati družbenih dogovorov 
v imenu organizacij združe- 
nega dela, kadar gre za ure- 
janje vprašanj, ki zadevajo 
neodtujljive pravice delavcev 
v organizacijah združenega 
dela, razen če imajo za to 
njihovo izrecno pooblastilo. 

časne in objektivne informa- 
cije o vseh bistvenih zade- 
vah s področja materialne- 
ga in finančnega poslovanja, 
kakor tudi z drugih področij, 
ki so podlaga odločanju. 

Prizadevanja službe druž- 
benega knjigovodstva so bila 
usmerjena v to, da čim hit- 
reje in vse bolj preraste v 
strokovno družbeno službo 
celotnega združenega dela in 
s tem v neposreden instru- 
ment delavskega razreda za 
obvladovanje in usmerjanje 
celotne družbene reprodukci- 
je. Služba družbenega knji- 
govodstva je zato zboljšala 
metodologijo spremljanja go- 
spodarsko finančnih tokov, 
dajala pobude in predloge 
samoupravnim organom in 
se začela povezovati s samo- 
upravno delavsko kontrolo, 
aktivneje spremljala uresni- 
čevanje samoupravnih spora- 
zumov in družbenih dogovo- 
rov ter zboljšala notranjo 
organizacijo dela. 

Pomembno je tudi priza- 
devanje službe za enotno iz- 
vajanje plačilnega prometa 
ter zakonskih predpisov in 
ukrepov ekonomske politike. 

Statistika si prizadeva, da 
bi postala na vseh ravneh 
analitično informativna osno- 
va za družbeno dogovarja- 
nje in samoupravno sporazu- 
mevanje. Zavod SRS za sta- 
tistiko je vpeljal nekatera 
statistična raziskovanja, s ka- 
terimi spremlja uresničeva- 
nje ustave, tako konstituira- 
nje temeljnih organizacij 
združenega dela in drugih 
organizacijskih struktur v 
združenem delu, strukturo 
samoupravnih oraganov, de- 
javnost krajevnih in interes- 
nih skupnosti, delitev bruto 

Informacijski sistem v samoupravljanju 
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osebnih dohodkov in druge 
podatke. Nadaljnje spremem 
be v sistemu statističnih raz- 
iskovanj bo terjala vrsta si- 
stemskih zakonov: o združe- 
nem delu, družbeni lastnini, 
družbenem planiranju, obra- 
čunu dohodka organizacij 
zdruežnega dela, knjigovod- 
vu, bankah itd., pri čemer bo 
posebnega pomena, da se 
statistična služba usposobi 
za čimbolj ažurno posredo- 
vanje podatkov. 

Sedanji informacijski si- 
stem je pomanjkljiv zlasti 
zaradi naslednjih vzrokov: 

— pri številnih predpisih 
ni upoštevana potreba sprem- 
ljanja njihovega izvajanja in 
zagotovitve temu ustreznih 
informacij; 

— številni predpisi še ni- 
so usklajeni z novo ustavo 
tako, da bi ustrezali nalo- 
gam, ki jih zagotavlja infor- 
macijskemu sistemu z usta- 
vo opredeljen družbenoeko- 
nomski položaj delovnega člo- 
veka; 

— razen tega, da se služba 
družbenega knjigovodstva in 
statistika še nista prilagodili 
potrebam samoupravnih-druž- 
benih subjektov in delegatov, 
tudi ti subjekti sami še ni- 
so organizirani in usmerjeni 
tako, da bi zbirali in zago- 
tavljali vse tiste podatke, ki 
so jim potrebni glede na nji- 
hovo družbeno funkcijo in 
odgovornost; 

— v samoupravnih spora- 
zumih in družbenih dogovo- 
rih ni jasno opredeljena od- 
govornost, niti sankcije za- 
radi kršitve ali neizvajanja, 
kar bistveno ovira delo zla- 
sti službe družbenega knji- 
govodstva; 

— v samoupravnih spora- 
zumih in družbenih dogovo- 

Zvezni svet za vprašanja 
družbene ureditve in Zvezni 
svet za gospodarski razvoj 
in ekonomsko politiko ter 
organi ZKJ, so na svojih se- 
jah obravnavali vprašanja 
uresničevanja in nadaljnje 
graditve družbene ureditve, 
določeno z ustavo SFRJ in 
bistvena vprašanja gospodar- 
skega razvoja in temeljev 
ekonomske politike ter pred- 
loge zakonov in drugih aktov 
iz pristojnosti organov fede- 
racije, s katerimi se urejajo 
temeljni odnosi na teh pod- 

rih niso opredeljene zahteve 
za podatke, ki bi nudili kom- 
pleksen pregled izvajanja sa- 
moupravnih sporazumov in 
družbenih dogovorov, tako 
da ne bi bili enostranski, 
ki ustrezajo le nekaterim ude- 
ležencem; 

— informacijski sistem, po- 
sebno služba družbenega knji- 
govodstva je premalo pove- 
zana z organi samoupravne 
delavske kontrole v organiza- 
cijah združenega dela. 

Poleg različnih skupščin- 
skih glasil in informacij, je 
pomemben del informacij- 
skega sistema tudi obvešča- 
nje delavcev in zlasti dele- 
gatov v organizacijah zdru- 
ženega dela. V zadnjih letih 
so se močno razvile oblike 
informiranja delavcev s to- 
varniškimi glasili, dnevnimi 
informacijskimi bilteni in 
drugače. Mesečna naklada 
tovarniških glasil je že več 
kot 650 tisoč izvodov. Potreb- 
na pa bodo prizadevanja, da 
postanejo informacije razum- 
ljivejše, manj zapletene in 
bolj objektivne, da bi sploh 
lahko bile osnova za opre- 
deljevanje in odločanje de- 
lavcev. Delavska kontrola bo 
morala preprečiti »cenzurne 
posege« posameznikov in pri- 
lagojevanje informacij inte- 
resom posameznikov ali sku- 
pin. Poslovna tajna je lahko 
tudi oblika monopola nad 
informacijami in manipuli- 
ranja. Zato bodo delavski sve- 
ti oziroma delavci odvzeli ta 
monopol vodstvu in sami v 
svojem posebnem organu od- 
ločali o tem, kaj je oziro- 
ma kaj ni poslovna tajna ter 
opredeljevali tudi odgovor- 
nost tistih, ki bodo imeli op- 
ravka s takimi informacija- 
mi. 

ročjih, kot tudi druga vpra- 
šanja, pomembna za te od- 
nose. 

Sprejeli so vrsto stališč 
in ponudili rešitve za uresni- 
čevanje ustave na raznih pod- 
ročjih. 

Stališča in ponuđene re- 
šitve so smernice za tiste, 
ki so neposredno zadolženi 
za pripravo zakonskih reši- 
tev na teh področjih. Obe- 
nem pa je potrebno, da se 
s temi stališči in pomembni- 
mi rešitvami seznanijo že 

vnaprej delegati in preko njih 
delovni ljudje, ker so jim ta 
stališča in rešitve v pomoč 
pri njihovem ravnanju v pra- 
ksi še pred dokončnim spre- 
jemom zakonskih predpisov. 
Prav tako bo soočenje teh 

V razpravah o nekaterih 
vprašanjih v zvezi z organi- 
ziranostjo organizacij združe- 
nega dela, ki so se pokazala 
pri dosedanjem uresničeva- 
nju ustavne zasnove v praksi 
in pri pripravi zakonov o 
združenem delu, je težišče 

Sprejeta je bila ocena, da 
je bila ustavna zasnova od- 
nosov na področju združe- 
nega dela in njegove samoup- 
ravne organiziranosti med de- 
lavci v združenem delu doje- 
ta in da je postala podlaga 
za neposredno delo na pre- 
obrazbi sedanje njegove or- 
ganiziranosti, čeprav so do- 
slej storjeni premiki, v ka- 
terih se pojavljajo tudi pov- 
sem formalistične rešitve, še 
razmeroma skromni. Ker pri 
tem ne gre za »reorganizaci- 
jo«, temveč za revolucionar- 
no preobrazbo odnosov in 

Namen organizacij združe- 
nega dela je organizirati de- 
lo na družbenih sredstvih, 
da bi dosegli določeni proiz- 
vodni cilj, to je proizvod- 
njo določenih proizvodov, op- 
ravljanje določenih storitev 
z namenom, da se s prodajo 
proizvodov in storitev prido- 
biva dohodek. Zato je potreb- 
no organizirati delovanje 
proizvodne podlage (to so 
sredstva za delo, predmeti 
dela- in živo ljudsko delo) 
ter konstituirati družbenega 
nosilca dela. 

Konstituiranje organizacij 
ima dve temeljni sestavini: 

— ena sestavina je orga- 
nizacija proizvajalnih sil, ki 
so potrebna, da bi se dolo- 
čena proizvodnja organizira- 
la (določena sredstva za pro- 
dela in določena struktura 
delavcev); 

— druga sestavina je kon- 
stituiranje družbenega sub- 
jekta oziroma družbenega 
agenca združenega dela. To 
je delavec, ki je član delov- 
ne skupnosti temeljne orga- 

stališč z različnimi razmera- 
mi v življenju omogočilo, da 
se ponovno preverijo in tu- 
di ustrezno spremenijo, če 
se izkaže, da to ali drugo sta- 
lišče pri takšnem preverja- 
nju ne vzdrži kritike. 

razprave v razčiščevanju ne- 
katerih temeljnih vprašanj, 
ki so neposredno povezana 
z dograjevanjem samouprav- 
ne organiziranosti združene- 
ga dela in njegovega družbe- 
noekonomskega funkcionira- 
nja. 

osnov organiziranosti, je na- 
loga dolgoročne narave. 

Zavrnjena so bila stališča, 
da je treba z družbeno akcijo 
počakati, da bodo samoup- 
ravne rešitve dozorele spon- 
tano v okviru združenega de- 
la, da jih bodo preizkusili 
v neposredni praksi itd. in 
sprejeta usmeritev, da je pot- 
rebno z zakoni o združenem 
delu izoblikovati podlago, ki 
mora biti neposredna opo- 
ra za družbeno akcijo za pre- 
obrazbo odnosov in organi- 
ziranosti združenega dela. 

nizacije združenega dela, ki 
se združuje skupaj z drugimi 
delavci v združeno delo in 
ki vlaga v materialno podlago 
združenega dela svoje živo 
delo in svoje ali pa drugih 
delavcev minulo delo, ki je 
opredmeteno v sredstvih. 

Pri tem je bila organizira- 
nost združenega dela obrav- 
navana z vidika konstituira- 
nja družbenega subjekta 
združenega dela na obstoječi 
tehnološki in ekonomski pod- 
lagi ter z vidika odnosov med 
subjekti združenega dela v 
družbeni reprodukciji. S tega 
zornega kota, ki je primarne- 
ga pomena, sta po sprejetih 
stališčih pomembni dve te- 
meljni sestavini organizirano- 
sti: 

— opredelitev konstitutiv- 
nih sestavin temeljnih orga- 
nizacij združenega dela; 

— opredelitev odnosov med 
temeljnimi organizacijami v 
okviru delovne ali sestavlje- 
ne organizacije in v celotni 
družbeni reprodukciji. 

INFORMACIJA O NEKATERIH IZHODIŠČIH 
ZA NADALJNJE URESNIČEVANJE USTAVE 
NA POSAMEZNIH PODROČJIH 
IZGRAJEVANJA 
DRUŽBENOEKONOMSKEGA SISTEMA 

I. ORGANIZIRANOST ZDRUŽENEGA DELA 

1. Temeljna ocena sedanjih razmer na 
področju preobrazbe in dograjevanja 
organiziranosti združenega dela 

2. Združeno delo, njegova organiziranost, 
oblike organiziranosti, temeljne 
organizacije združenega dela 
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3. Temeljna stališča glede sestavin, 
ki opredeljujejo temeljno organizacijo 

V 36. členu ustave so in- 
dikativno opredeljene tri te 
meljne sestavine, od katerih 
je treba izhajati' pri obliko- 
vanju in konstituiranju te- 
meljne organizacije. Te so: 
temeljna organizacija mora 
biti delovna celota, rezultat 
njenega dela se mora samo. 
stojno izraziti kot vrednost in 
da 4elavci v njej uresniču- 
jejo svoje družbeno ekonom- 
ske funkcije in svoj družbe- 
noekonomski položaj. 

Ne glede na različna .sta- 
lišča je prevladalo stališče, 
da je tehnično tehnološka 
podlaga združenega dela po 
stopnji razvitosti tako različ- 
na, da je nemogoče iti pri 
normativnem opredeljevanju 
temeljne organizacije dalje 
od opredelitve indikativnih 
sestavn; torej ni mogoče ob- 
likovanje splošnega modela. 
Za celotno zasnovo temeljne 
organizacije najbolj ustreza 
ustavna opredelitev, da je te- 
meljna organizacija — delov- 
na celota, katere skupni re- 
zultat dela v njej združenih 
delavcev se lahko samostoj- 
no vrednostno izrazi in ki je 
tak, da v njej združeni de- 
lavci lahko uresničujejo svo- 
je družbenoekonomske funk- 
cije in svoj družbenoekonom- 
ski položaj. Torej temeljno 
organizacijo ni mogoče opre- 
deliti za »delovno enoto«, za 
katero je značilno, da se od- 
nosi nied podjetjem in de- 
lavci v delovni enoti ureja- 
jo na podlagi »kolektivnega 
učinka«. 

Zavrnjeni so bili predlogi, 
da bi na nek način kvantita- 
tivno opredelili temeljne or- 
ganizacije. Njeno velikost že 
opredeljujejo tehnično teh- 
nološka podlaga, na kateri se 
konstituira v smislu ustav- 
nih opredelitev. Tudi ni mo- 
goče sprejeti stališča, da je 
temeljna organizacija tem- 
bolj »prava«, čim manjša je 
in da je tembolj problema- 
tična, čim večja je. 

Ustavna določba, da mora 
temeljna organizacija združe- 
nega dela omogočati delav- 
cem, da uresničujejo svoje 
družbenoekonomske in druge 
samoupravne funkcije, izha- 
ja iz določil, ki opredeljuje- 
jo delavce, organizirane v te- 
meljni organizaciji, za druž- 
bene nosilce celotne družbe- 
ne reprodukcije ter vseh od- 
nosov, ki na tej podlagi na- 
stajajo v združenem delu in 
v družbi kot celoti. Torej je 

napačna razlaga, po kateri 
je težišče omenjenega ustav- 
nega določila v tem, da omo- 
goča delavcem, da »znotraj 
nje« uresničujejo svoje druž- 
benoekonomske in druge sa- 
moupravne funkcije. Taka 
razlaga zavaja k temu, da se 
temeljne organizacije avtarki- 
čno zapirajo vase, da se upi- 
rajo skupnemu urejevanju 
stvari, ki jih je zaradi njiho- 
ve objektivne narave možno 
uspešno urejevati samo sku- 
paj z delavci drugih temelj- 
nih organizacij na različnih 
ravneh organiziranosti zdru- 
ženega dela in družbe. Usta- 
va namreč izhaja od tega, da 
mora temeljna organizacija 
biti notranje družbenoeko- 
nomsko zasnovana tako, da 
omogoča delavcem, ki so v 
njej, da bodo uspešno opra- 
vljali funkcijo družbenega no- 
silca družbene reprodukcije 
ter urejevali vse odnose, ki 
na tej podlagi nastanejo v 
združenem delu na vseh rav- 
neh in v družbi. Iz tega iz- 
haja, da je družbeni nosilec 
vseh oblik samoupravljanja v 
vseh primerih neposredni de- 
lavec, organiziran v temeljni 
organizaciji kot »združeni de- 
lavec«. Pri tem pa se pri do- 
ločenih oblikah samoupravlja- 
nja osebno izjasnjujejo vsi 
delavci, pri drugih pa le del 
delavcev, in sicer tisti del, ki 
tvori delegacije in delegate. 
Družbenoekonomsko bistvo 
ustavne opredelitve odnosov 
v združenem delu namreč je, 
da mora biti delavec v te- 
meljni organizaciji združene- 
ga dela postavljen v tak 
družbenoekonomski položaj, 
ki ga usposablja in motivira, 
da postane družbeni nosilec 
urejevanja vseh odnosov na 
vseh ravneh organiziranosti, 
povezovanja, skupnega dela v 
okviru družbene reprodukci- 
je in v družbi. 

Združevanje zaradi skupne- 
ga odločanja je nujno zaradi 
združevanja v sferi dela, pro. 
izvodnje in reprodukcije. To 
je oblika ureditve samou- 
pravnega odločanja. Kjer so 
delavci, združeni v temeljno 
organizacijo, delovno, proiz- 
vodno in poslovno povezani 
z delavci iz drugih temeljnih 
organizacij, se morajo družbe- 
noekonomsko in institucional- 
no organizirati tako, da bo- 
do skupaj sprejemali samo- 
upravne odločitve, ki se na- 
našajo na zadeve, ki izvirajo 
iz delovne povezanosti, odvis- 

nosti in odgovornosti, ki jih 
je možno ustrezno urejati sa- 
mo sporazumno. Združevanje 
združenega dela neogibno ter- 
ja tudi skupno sprejemanje 
samoupravnih odločitev na 
vseh ravneh združenosti. 

Znani so tudi poizkusi, da 
bi na podlagi raznih raziskav 
izoblikovali kriterije o tem, 
koliko članov sme imeti te- 
meljna organizacija, da bi bi- 
la optimalna z vidika nepo- 
srednega isjasnjevanja vsa- 
kega posameznika na zborih. 
Takšni poizkusi pa obravna- 
vajo delovno skupnost te- 
meljne organizacije izven nje- 
ne tehnične tehnološke pod- 
lage, na kateri dela skupnost, 
konstituira in ki je odločilna 
za število, oziroma sestavo 
delovne skupnosti. 

V razlagah ustavnega do- 
ločila, da mora biti temeljna 
organizacija sposobna, da 
samostojno izrazi rezultat 
skupnega dela, v njej združe- 
nih delavcev, kot vrednost, 
sta' se pojavili dve skrajno- 
sti. Po mnenju nekaterih je 
treba v ta namen normativ- 
no opredeliti kot sestavino 
temeljne organizacije samo 
»tržno1 ceno«, po mnenju dru- 
gih pa samo »interno plan- 
sko ceno«. Takšna stališča pa 
so nesprejemljiva. Ustava je 
prepustila delavcem in njiho- 
vim samoupravnim sporazu- 
mom, da odločijo o tem, ali 
bodo v posameznih konkret- 
nih » razmerah ugotavljali 
vrednost blaga na podlagi 
tržne, ali na podlagi interne 
cene, ki pa mora izhajati od 
vrednosti. 

Osnovna izhodišča za do- 
ločnejšo opredelitev pogojev 
in kriterijev za organiziranje 
temeljne organizacije bi bila 
glede na te razprave in sta- 
lišča naslednja: 

Družbenoekonomske pogo- 
je in kriterije za organizira- 
nje temeljnih organizacij (in 
drugih oblik organiziranosti) 
je potrebno opredeliti tako, 
da bodo delavci našli svoj 
interes. v tem, da se organi- 
zirajo kot temeljna organiza- 
cija, da imajo svojo temelj, 
no organizacijo in da se za- 
njo tudi bore. Zato mora bi- 
ti organizirana tako, da kot 
del določene proizvajalne ce- 
lote uspešno opravlja svojo 
delovno, odnosno proizvodno 
nalogo. Istočasno pa je obli 

V prizadevanjih, da bi do- 
ločili trdnejše kriterije o eko- 
nomski sposobnosti temeljne 
organizacije, ki naj bi služila 
kot kriterij za presojo, ali so 
pogoji za njeno ustanovitev, 
se je pojavil tudi predlog, 
po katerem bi se lahko te- 
meljna organizacija organizi- 
rala samo, če je zagotovljeno, 
da bo sposobna rentabilno 
poslovati. V praksi bi takš- 
no stališče pomenilo, da bi 
se lahko konstituirali kot 
družbeni subjekt združenega 
dela samo tisti delavci, ki de- 
lajo v proizvodnji, ki je tre- 
nutno rentabilna, ostali pa ne. 
To pa seveda z ustavnega in 
političnega vidika ni sprejem- 
ljivo; prav tako je v navz- 
križju z ustavnimi določili o 
odnosih v združenem delu na 
podlagi minulega dela pred- 
log, po katerem naj bi bil 
eden od pogojev za ustano- 
vitev temeljne organizacije, 
da oblikuje dohodek samo iz 
enega proizvoda. 

Zavrnjeni so bili vsi pred- 
logi, da bi v ustavi oprede- 
ljena določila spremenili iz 
indikativnih sestavin v toge 
kazuistično opredeljene poka- 
zatelje, oz. da bi predpisali 
šablono ali model temeljne 
organizacije. Prav tako so bi- 
li zavrnjeni predlogi, s kate- 
rimi bi iztrgali eno ali dru- 
go sestavino iz ustavne opre- 
delitve temeljne organizacije 
in jo samo za sebe razvili v 
osrednjo opredeljujočo • se- 
stavino, saj bi to v bistvu 
pomenilo revizijo v ustavnih 
opredelitvah. 

ka organizacije, po kateri se 
v njej združeni delavci kon- 
stituirajo kot družbeni sub- 
jekt združenega dela. Seveda 
pa bi bilo strokovno težko, 
družbenopolitično pa nespre- 
jemljivo, če bi se odločili, da 
bi izdelali modele in šablone 
temeljnih organizacij in bi 
jih potem . skušali delavcem 
vsiliti. 

Na podlagi dohodka, ki ga 
ustvarjajo, se vključujejo de- 
lavci, ki so združeni v te- 
meljni organizaciji, v celo- 
ten sistem družbene repro- 
dukcije, organizirajo in ob- 
vladujejo celoten proces de- 
la in proizvodnje in odloča- 
jo o svojem minulem delu v 
njegovi cirkulaciji v družbe- 
ni reprodukciji. Na podlagi 

4. Izhodišča in osnove za določnejšo 
opredelitev pogojev in kriterijev za 
organiziranje temeljne organizacije 



delovnega in proizvodnega so- 
delovanja, na podlagi združe- 
vanja dela in sredstev, na 
podlagi poslovnega sodelova- 
nja, na podlagi svobodne me- 
njave dela itd. se povezujejo 
v delovne in sestavljene or- 
ganizacije združenega dela in 
v druge oblike trdnejšega po- 
vezovanja in sodelovanja. 

Ključni člen v celotnem si- 
stemu vseh teh odnosov je 
vsekakor kategorija minulega 
dela, kot je opredeljena v 
ustavnih določilih. Z njo se 
iz odnosov družbene lastnine 
dejansko odpravljajo preosta- 
le usedline družbenega odtu- 
jevanja opredmetenega minu- 
lega dela od delavcev, ki so 
ga ustvarili s svojim živim 
delom. V okviru odnosov, ka- 
kor so opredeljeni v oprede- 
litvi kategorije minulega de- 
la, je ustvarjena podlaga, da 
dobi delavec v svoje roke 
ekonomsko moč in oblast 
nad svojim minulim delom. 
S tem je ustvarjena podlaga. 

Sprejeto je bilo stališče, 
po katerem zvezni zakoni s 
področja združenega dela v 
bodoč: ne bi več urejali med- 
sebojnih razmerij delavcev 
v združenem delu v temelj- 
ni organizaciji. Z rapubliški- 
mi zakoni naj bi uredili le 
najnujnejša vprašanja in op- 
redelili najbistvenejše osno- 
ve za razvoj in ureditev teh 
odnosov, s tem pa bido 
ustvarjeni temeljni- pravni 
okviri, da bodo delavci sa- 
mostojno urejevali s samoup- 
ravnimi sporazumi o medse- 
bojnih razmerjih pri delu od- 
nose v temeljni organizaciji. 

V ustavi opredeljene druž- 
benoekonomske osnove, ki 
so podlaga za združevanje 
dohodka, so združevanje de- 
la in sredstev, skupna vlaga- 
nja in kreditiranje. Ključni 
člen teh odnosov je opre- 
delitev odnosov pri delitvi 
dohodka, ki se dosega na 
podlagi združenega dela. Te- 
meljni kriterij za to delitev 
pa je prispevek temeljne or- 
ganizacije k skupno ustvar 

da se delavec osvobodi obre- 
menjenosti in usedlinami 
mezdnega dela. 

Ko dobi delavec v temeljni 
organizaciji moč in oblast 
nad svojim minulim delom, 
je ustvarjena materialna pod 
laga, da postane dejansko 
družbeni nosilec družbene 
reprodukcije. Na tej podlagi 
gospodari, planira, odloča, 
kontrolira itd. v temeljni or- 
ganizaciji, v delovni organi- 
zaciji, v sestavljeni organiza 
ciji, v banki, v organizaciji 
blagovnega prometa, v sama 
upravni interesni skupnosti 
itd., to je povsod tam, kjer 
je angažirano njegovo minu- 
lo delo. 

Kategorija minulega dela je 
potemtakem ključni člen v 
spletu družbenoekonomskih 
pogojev, ki jih je potrebno 
določnejše obdelati, ker je 
prav ta kategorija družbeno- 
ekonomska hrbtenica delav- 
čevega družbenega interesa. 

Tako imenovana »delovna 
zakonodaja«, na kateri so. še 
vedno oprti naši zakoni, je 
po zasnovi delovno pravnih 
institutov, , kot tudi po ka- 
zuistični ureditvi, prirejena 
za mezdna razmerja, ki te- 
melje na odnosih med kar 
pitalističnim podjetjem in de- 
lavcem. Delavec se ne vklju- 
či v temeljno organizacijo 
na podlagi delovno pravne 
pogodbe, ki bi jo sklenili 
s podjetjem, temveč na pod- 
lagi samoupravnega sporazu- 
ma z drugimi delavci, ki so 
združeni v temeljno organi- 
zacijo. 

jenemu dohodku. Kjer te- 
meljne organizacije svoje de- 
lovne in proizvodne rezulta- 
te vgrajujejo v skupne pro- 
izvode in na tej podlagi ust- 
varjajo dohodek, je podlaga 
za njegovo delitev vrednost, 
ki jo vsaka temeljna orga- 
nizacija prispeva z rezulta- 
tom svojega dela k . skup- 
nemu uspehu. Delavci pa se 
morajo sporazumeti o na- 
činu oblikovanja dohodka te- 

meljne organizacije, kadar 
dosegajo svoj dohodek na 
podlagi skupnega dela, v ka- 
terega so vgrajeni proizvo- 
di temeljnih organizacij. V 
takšnih primerih morajo de- 
lavci zelo natančno ekonom- 
sko opredeliti in urediti v 
samoupravnih sporazumih 
prehod proizvodov ene te- 
meljne organizacije v drugo 
zaradi nadaljne obdelave in 
montaže v proizvode skupne- 
ga dela itd. 

Vsi ti odnosi morajo biti 
vnaprej opredeljeni in ure- 
jeni v samoupravnih spora- 
zumih, kajti o teh zadevah 
morajo odločati delavci. 

Podlaga za združevanje 
dohodka in za skupne nalož- 
be pa je lahko samo plan. 
Samoupravni sporazum o 
združevanju v delovno ali se- 
stavljeno organizacijo torej 
ne more določati količino do- 
hodka, kako in zakaj bodo 
temeljne organizacije zdru- 
ževale svoj dohodek. Plan je 
torej neogibno potreben in- 
strument združenega dela; 
opredeljuje dohodkovne ob- 
veznosti v zvezi z dogovor- 
jeno razvojno in proizvodno 
usmeritvijo. Zato naj bi do- 
ločal razporeditev dohodka 
po namenu porabe višino do- 
hodka, ki naj bi ga dosegli 
na enoto vloženih združenih 
sredstev, ekonomske osnove 
za delitev dohodka med te- 
meljnimi organizacijami in 
opredelitev njihove material- 
ne odgovornosti za realizaci- 
jo skupnih nalog. 

Pridem ni dopustno, da bi 
se sredstva za razvoj združe- 
vala na podlagi tako imeno- 
vanega solidarnostnega zdru- 
ževanja, ne pa na podlagi od- 
nosov, ki so opredeljeni s 
kategorijo minulega dela. 

Pomembna sestavina druž- 
benoekonomskih odnosov 
med temeljnimi organizacija- 
mi je njihova materialna od- 
govornost za delo in proiz- 
vodnjo, ki ga opravljajo te- 
meljne organizacije skupaj 
kot delovne ali sestavljene or- 
ganizacije. V dosedanji sa- 

Organizacijska institucional- 
na zgradba organizacij zdru- 
ženega dela naj bi slonela 
predvsem na tehle oblikah: 
temeljna organizacija, delov 
na organizacija in sestavljena 
organizacija. Poleg tega poz- 
na ustava tudi skupnost te- 
meljnih organizacij, ki je po 
sebna oblika povezovanja 
teh organizacij, ki so po svo- 

moupravni ureditvi odgovor- 
nosti zenkrat še ni posvečena 
tolikšna pozornost, kot jo 
ta problem terja. Sicer pa 
sedanja ureditev materialne 
odgovornosti ne ustreza od- 
nosom, kakršne naj bi izo- 
blikovali med temeljnimi or- 
ganizacijami, kot so oprede- 
ljeni v ustavi. 

Področje materialne odgo- 
vornosti zajema tudi jamstvo, 
ki ga zahteva normalen po- 
tek procesa dela in proiz- 
vodnje in jamstvo v zvezi s 
skupnimi vlaganji. Sem pa 
spada tudi ureditev jamstva 
med temeljnimi organizacija- 
mi, ko posamezne organiza- 
cije samostojno investirajo 
v lasten razvoj. Delavci te- 
meljnih organizacij morajo 
opredeliti način in obseg jam- 
stva, ki ga prevzamejo za 
skupno poslovanje kot delov- 
na in sestavljena organizaci- 
ja. 

S snovanjem in konstituira- 
njem temeljne organizacije je 
neposredno povezano vpraša- 
nje, kdo naj bo družbeno le- 
gitimiran, da postavlja vpra- 
šanja o njihovem snovanju 
in konstutuiranju. V tem pro- 
cesu rte gre le za reorganiza- 
cijo, temveč za temeljito pre- 
obrazbo družbene podla- 
ge organizacije združe- 
nega dela. Zato bi ne bilo 
prav, če bi skušali delavce 
s pravnimi ali administrativ- 
nimi sredstvi prisiljevati, da 
organizirajo del proizvodne- 
ga procesa kot temeljne or- 
ganizacije, ne da bi se de- 
lavci sami prepričali, če rav- 
najo prav. Po ustavi je to 
njihova ustavna pravica in 
dolžnost. Potemtakem je po- 
buda za ustanovitev temeljne 
organizacije dana delavcem, 
ki naj bi se tako organizi- 
rali. To pa ni samo njihova 
pravica, temveč tudi dolžnost. 
Zato naj bi v zakonu pred- 
videli tiste družbene činitelje, 
ki bi bili legitimirani, da po- 
tavijo vprašanje organizira- 
nja temeljne organizacije na 
dnevni red. 

ji delovni, proizvodni dejav- 
nosti vključene v različne or- 
ganizacije. V takšni zasnovi 
ima temeljna organizacija po- 
seben družbenoekonomski po- 
men. To je tista organizacij- 
ska enota, v kateri so zdru- 
ženi delavci - družbeni sub- 
jekti združenega dela in druž- 
bene reprodukcije. Delavci 
torej konstituirajo vse ostale 

5. Stališča o normativni obdelavi področja 
medsebojnih razmerjih delavcev 
v združenem delu 

6. Stališča o ključnih družbenoekonomskih 
osnovah odnosov med temeljnimi 
organizacijami v okviru delovnih ali 
sestavljenih organizacij in v celotni 
družbeni reprodukciji 7. Organizacijska institucionalna zgradba 

organizacij združenega dela 
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oblike organizacije in jih tu- 
di upravljajo. Zakon o orga- 
nizacijah združenega dela pa 
naj bi navedel najosnovnejše 
karakteristične indikacije, 
značilne za posamezne oblike 
organizacije, ne pa določil 
tipizacijo oblik v smislu pred- 
pisanega modela. Glede skup- 
nosti temeljnih organizacij pa 
naj bi po mnenju sveta za. 
kon opredelil, da se v takšno 
skupnost povezujejo le te- 
meljne organizacije iz raz- 
ličnih delovnih odnosno se 
stavljenih organizacij. S tem 
bi zakon pripomogel k raz- 
bijanju »podjetniških plotov«, 
v katere so še zaprte temelj- 
ne organizacije. 

Pri obravnavi področja 
skupnih služb je bilo ugotov- 
ljeno, da sta v okviru teh 
služb skoraj praviloma orga- 
nizirana dva kompleksa zdru 
ženega dela, ki pa se po svo- 
jem mestu in vlogi v družbe- 
ni reprodukciji razlikujeta. 
Pod pojmom skupnih služb 
je predvsem razumeti admi- 
nistrativno pravne, admini- 
strativno ekonomske ter up- 
ravno administrativne dejav- 
nosti. Zakon o organizacijah 
združenega dela naj bi za- 
to določnejše opredelil te- 
meljne indikacije dela skup- 
nih služb in določil, da se le- 
te ne morejo organizirati kot 
temeljne organizacije, tem- 
več samo kot delovna skup- 
nost v smislu ustave. 

V razpravi o smereh in ob- 
likah združevanja, povezova- 
nja in poslovnega sodelova- 
nja organizacij združenega de- 
la so bile nakazane tri te- 
meljne smeri: 

— Združevanje organizacij 
z enakim ali sorodnim pro- 
izvodnim programom zaradi 
povečanja njihove produkcij- 
ske sposobnosti. Takšno zdru- 
ževanje omogoča, da preje 
razdrobljene organizacije po- 
stanejo reprodukcijsko spo- 
sobnejše, ker jim omogoča 
smotrnejšo delitev dela, bolj- 
še izkoriščanje kapacitet, po- 
cenitev obratovalne in uprav- 

V dosedanjih razpravah o 
zakonskem urejanju ugotav- 
ljanja in obračunavanja ce- 
lotnega dohodka in dohodka 
v OZD je bilo ugotovljeno, 
da te materije ni moč iztrga- 
ti iz celotne zgradbe sistema 
dohodkovnih odnosov in po- 
temtakem tudi ne obravnava- 

ne režije na enoto proizvoda, 
večje serije proizvodov itd. 

— Samoupravno združeva- 
nje organizacij, ki so delov 
no, proizvodno ali poslovno 
med seboj povezane na lini- 
ji proizvodnje od surovin, 
polizdelka, do končnega pro- 
izvoda in predaje blaga. Na 
tej podlagi nastajajo pred 
vsem kombinati. 

— Povezovanje v samoup- 
ravne interesne skupnosti v 
gospodarstvo v okviru druž- 
bene reprodukcije na posa- 
meznih področjih. 

Ugotovljeno je bilo, da or- 
ganiziranost gospodarske evi- 
dence, statistike, pregleda in 
Obračuna gospodarjenja še 
ni v skladu z ustavo. Ta jas- 
no določa,.da ima delavec v 
temeljni organizaciji pravico 
»da je redno obveščen o po- 
slovanju organizacije in o 
njenem materialnem, finanč- 
nem stanju, o ustvarjanju in 
delitvi dohodka, o uporabi 
sredstev ter o drugih vpraša- 
njih, ki so pomembna za od- 
ločanje in nadzorstvo v or- 
ganizaciji«. To pomeni, da 
mora imeti vsaka temeljna 
organizacija svoj žiro račun 
in delati lastne periodične 
zaključne račune. Seveda pa 
mora vsaka temeljna orga- 
nizacija sama odločiti ali ji 
bo potreben eksterni ali sa- 
mo interni žiro račun. 

Prav tako je potrebno ust- 
rezno organizirati delavce te- 
meljnih organizacij za gospo- 
darjenje z denarnimi sred- 
stvi. Upravno administrativ- 
ni način ravnanja z denarni, 
mi sredstvi je potrebno za- 
menjati z bančnim načinom 
(osnovne banke), odločanje 
pa prenesti od poslovodnih 
organov in finančnih delav- 
cev na delavce. 

Organizacijsko instituci- 
onalna zgradba združenega 
dela se ne bi smela zaustavi- 
ti na ravni sestavljene orga- 
nizacije. Zakon mora omogo- 
čiti združevanje v večje or- 
ganizacijske tvorbe združene- 
ga dela. 

ti ločeno od drugih zakonov, 
ki urejajo to materijo, se 
pravi zlasti zakona o zdru- 
ženem delu, o pravicah in 
dolžnostih na podlagi druž- 
bene lastnine itd. Zato je bi- 
lo dogovorjeno naj postopek 
za pripravo zakona teče vzpo- 
redno z delom na snovanju 

omenjenega predpisa, tako 
da se ne bi sprejele rešitve, 
ki bi prejudicirale stvari ozi- 
roma takšne, ki bi jih bilo 
treba kmalu popravljati, am- 
pak naj bi se dohodkovni od- 
nosi lahko' proučili v njiho- 
vi povezanosti ter opredelili 
kot notranje zaokrožen si- 
stem. Takrat bi se tudi spre- 
jela dokončna odločitev o 
razmejitvi med tem in drugi- 
mi zakoni (zlasti z zakonom 
o združenem delu in o druž- 
beni lastnini). 

V zakon naj bi vpeljali ka- 
tegorijo bruto dohodka na 
pogojnega delavca v temljni 
organizaciji združenega de- 
la. Znano je, da je sicer os- 
nutek izhajal le iz dohodka 
TOZD s tem, da je bilo v 
razpravi poudarjeno, da naj 
bi zakon zajel tudi vprašanja 
dohodkovnih odnosov na dru- 
gih ravneh združenega dela. 

Gre za idejo, ki je bila 
prisotna že v ustavni razpra- 
vi. Pri tem bi bil pomen bru- 
to dohodka na pogojnega de- 
lavca temeljne organizacije 
v bistvu dvojen. Gre za po- 
kazatelj, ki je pomemben za 
odločanje delavcev v proce- 
su reprodukcije, hkrati pa za 
kategorijo z družbeno eko- 
nomskimi značilnostmi, po- 

Na podlagi kritične ocene 
dosedanje ureditve in prakse 
so se v dosedanjih razpravah 
izoblikovale idejno-politične 
opredelitve o temeljnih vpra- 
šanjih celotne zgradbe denar- 
nega in kreditnega komple- 
ksa družbene reprodukcije in 
idružbeno-ekonormskih odno- 
sov ter s tem opredelile za- 
snovo sistemskih rešitev za 
preobrazbo družbeno-ekonom- 
skih odnosov na tem pod- 
ročju. Pri tem so bile op- 
redeljene zlasti tiste ključne, 
nevralgične točke v funkci 
oniranju sistema na tem 
področju, od katerih je od- 
visna uresničitev družbeno- 
ekonomskega položaja delav 
cev v združenem delu in po- 
ložaj narodov ter narodnosti 
v družbeni reprodukciji, ta- 
ko kot sta bila opredeljena 
z ustavo in na X. kongresu 
ZKJ. 

Doseženo je bilo politično 
soglasje glede temeljnih druž- 
benoekonomskih izhodišč za 
graditev ustreznih ključnih 
sistemskih rešitev, in glede 
smeri razvoja in graditve si- 
stemskih rešitev, v osinovi 
tega izhodišča je, da je tre- 
ba gledati na denar, njegovo 

membno tudi za bodoči per- 
spektivni položaj delavcev v 
samoupravnih produkcijskih 
odnosih. 

Ta kategorija bi bila ko- 
ristna s stališča planiranja, 
za primerjave s strukturo 
dohodka v drugih temeljnih 
organizacijah znotraj iste or- 
ganizacije združenega dela, 
ža primerjave s temeljnimi 
organizacijami v isti stroki 
oz. panogi, oziroma v drugih 
panogah itd. Glede na to, 
da bi bila struktura bruto 
dohodka razčlenjena na del 
za osebne potrebe, del za 
skupno porabo za investira- 
nje v lastni organizaciji, za 
združevanje z drugimi orga- 
nizacijami, itd., da bi bil za 
delavca nekakšna slika vseh 
dohodkovnih razmerij (po- 
memben za samoupravno pla- 
niranje za dogovore o cenah). 
Po drugi strani bi bila to ka- 
tegorija z družbeno ekonom- 
skimi obeležji. Bruto doho- 
dek ne bi nikakor pomenil 
nekakšne osebne lastnine de- 
lavca — konec koncev bi bi! 
tudi preračun na pogojnega 
delavca — ampak del družbe, 
ne lastnine, ki pa bi s sta- 
lišča organiziranega delav- 
ca pomenil jasno opredelitev 
dohodka. 

opredelitev in funkcije v 
družbeni reprodukciji z vi- 
dika družbeno-ekonomskih 
odnosov, ki so mu podlaga, 
in da je dejanska preobrazba 
na področju denarja možna 
le s preobrazbo samih druž- 
benoekonomskih odnosov. 

Gre dejansko za preobraz- 
bo družbenoekonomske pod- 
lage družbene reprodukcije, 
tako da bodo subjekti zdru- 
ženega dela objektivno po- 
stavljeni v položaj, da bodo 
obvladovali denar kot in- 
tegralni del dohodka — v op- 
ravljanju vseh njegovih funk- 
cij v tokovih in odnosih druž- 
bene reprodukcije. 

Pri tem se srečujemo z dru- 
gačnimi težnjami in prakso, 
ki odrekajo denarju funkcijo 
merila vrednosti in prometne- 
ga sredstva ustvarjene vred- 
nosti. V naši zasnovi družbe- 
noekonomskih odnosov, kjer 
je dohodek nedvoumno op- 
redeljen kot vrednostna ka- 
tegorija in se ga pridobiva 
s prodajo blaga, t. j. z nje- 
govo denarno realizacijo, pa 
denar ne more biti le eno- 
stavno tehnično, obračunsko 
sredstvo, ampak predvsem 

II. UREJANJE UGOTAVLJANJA IN 
OBRAČUNAVANJA CELOTNEGA DOHODKA 
IN DOHODKA V OZD 

III. DENARNI, KREDITNI IN BANČNI SISTEM 
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merilo vrednosti in menjalno 
sredstvo. 

Drugačno dojemanje denar- 
ja, ki ga reducira na golo 
obračunsko sredstvo, se naj- 
otipljiveje kaže v težnji, da 
se dohodek še naprej ugo- 
tavlja na podlagi fakturirane 
realizacije in v odporu proti 
ugotavljanju dohodka na pod- 
lagi dejanske denarne realiza- 
cije. Ker je neposredna po 
sledica ugotavljanja dohodka 
po fakturirani realizaciji ob- 
čutno neskladje med fakturi- 
ranim in dejansko plačanim 
dohodkom, ugotavljanje do- 
hodka po fakturirani realiza- 
ciji dejansko pači in omeju- 
je funkcijo denarja kot me- 
rila vrednosti. S tem, ko ta 
način ugotavljanja dohodka 
izrinja denar in njegove naj- 
bolj elementarne funkcije — 
merila vrednosti in promet- 
nega sredstva — iz blagov- 
no denarne menjave, vnaša 
v družbeno reprodukcijo vr 
sto motenj materialno eko- 
nomske kot tudi družbeni i 
ekonomske narave. Med temi 
je najbolj značilna ta, da 
daje prostor podjetniško la 
stninskim egoističnim mani- 
pulacijam in možnost, da do 
ločeni subjekti združenega de- 
la pridobivajo na račun de- 
la drugih subjektov večji do- 
hodek od svojega prispevka 
v delu in dejansko ustvarjene 
vrednosti. 

Ugotavljanje dohodka po 
fakturirani realizaciji ne le, 
da ne prispeva k odpravlja- 
nju tržne stihije v odnosih 
med subjekti združenega de- 
la, ampak celo omogoča, da 
jo eni subjekti združenega 
dela izkoriščajo na račun dru- 
gih. V materialnih in druž- 
benih posledicah takšnih od- 
nosov lahko najde, in je de- 
jansko tudi našla podlago 
teorija in praksa, ki bi rada 
mehani'cistično zamenjala bla- 
govno denarne odnose z ad 
ministrativnim urejanjem od- 
nosov v družbeni reproduk- 
ciji. 

Drugi vidik drugačnega do- 
jemanja denarja in z njim 
povezanih družbenoekonom- 
skih odnosov se kaže v za- 
snovi in funkcioniranju ob- 
stoječega monetarnega siste- 
ma in v njem predvsem em> 
sije, t. j. kako denar priteka 
v tokove in odnose družbe- 
ne reprodukcije in kako na 
njih vpliva. Ocenjeno je, da 
sedanji emisiji niso podlaga 
v prvi vrsti izvirni blagovno, 
denarni tokovi, . ki nastajajo 
v družbeni reprodukciji, am- 
pak da ji je uspelo, ob po- 
moči številnih okoliščin, osa: 

mosvojiti se glede na blagov- 
no-denarne tokove. Emisija 
je čedalje bolj, poleg funkcije 
napajanja družbene repro- 
dukcije s potrebno količino 
denarja, prevzemala funkcjo 
»ustvarjanja« dodatne aku- 
mulacije za pokrivanje nepo- 
kritih investicij, izgub, pro- 
računskih deficitov federaci- 
je itd. in s tem dejansko pre- 
rasla v vir ustvarjanja fik- 
tivnega družbenega kapitala 
in v čist kreditni odnos s 
kreditiranjem na podlagi knji- 
žnega denarja. Tako so sama 
emisijska funkcija in emisij- 
ske ustanove prerasle iz cent- 
rov vplivanja na denarne to- 
kove in na ravnotežje med 
blagovnimi vrednostmi in po- 
trebno količino denarja v ob- 
toku v center vplivanja na 
materialne tokove v družbe- 
ni reprodukciji in v njih na 
družbenoekonomske odnose. 
Posledica je neprestana pre- 
razdelitev dohodka za hrbtom 
subjektov združenega dela. 
Fiktivni družbeni kapital se 
ekonomsko sploh drugače ne 
more uresničiti kot kapital, 
če se z napihovanjem denar- 
ne mase ne odtuji oziroma 
prerazdeli ustvarjena vred- 
nost. 

Tak razvoj emisije je ust- 
varjal lažni vtis, da je z nje- 
no pomočjo mogoče rešiti 
vse probleme, neenakomer- 
nosti in protislovja. 

Toda očitno je, da se ti 
problemi ne morejo reševati 
tako, da se emisija sprem- 
nja v ustvarjanje fiktivnega 
družbenega kapitala. Proble- 
me v zvezi z zagotovitvijo 
sredstev za investicije, za 
pokrivanje izgub itd. je tre- 
ba reševati v okviru dejan- 
skih materialnih možnosti in 
to v okviru dohodkovnih od- 
nosov med konkretnimi druž- 
benimi subjekti, ki so zain- 
teresirani ali odgovorni za 
njihovo reševanje. Kolikor 
pride pri investiranju do do- 
datnih zahtev, jih je treba 
reševati z dodatnimi obvez- 
nostmi, seveda sprazumno v 
okviru sredstev, s katerimi 
razpolagajo nosilci investira- 
nja, ne pa na podlagi emisi- 
je, ki se praviloma izsiljuje 
s političnimi pritiski. Enako 
velja v osnovi tudi za izgube, 
ki so doslej močno pritiskale 
na emisijo. Eden poglavit- 
nih vzrokov, ki je pritiskal 
na monetarni sistem in emi- 
sijo, da je šla po poti, po 
kateri po splošni oceni ne 
bi smela, je v tem, da de- 
janskih problemov, ki sprem- 
ljajo družbenoekonomski raz- 
voj in tokove družbene rep- 

rodukcije, očitno nismo do- 
volj uspešno reševali v okvi- 
ru dejanskih materialnih mož- 
nosti in dohodkovnih odno- 
sov. 

Iz takega stanja izhaja 
sklep — v skladu z ustavno 
koncepcijo denarnega in kre- 
ditnega sistema — da je tre- 
ba razbremeniti monetarni 
sistem in emisijo nalog, ki 
jih sploh ne moreta, ali ne 
moreta zadovoljivo opravlja- 
ti. Posebnega pomena je ta 
sklep za opredelitev ključnih, 
strateških rešitev na področ- 
ju monetarnega, kreditnega 
in bančnega sistema in tudi 
širšega pomena za ustavno 
preobrazbo odnosov v zdru- 
ženem delu v celoti. 

V ozadju osamosvojitve emi- 
sije in njene odtujitve od de- 
janskih blagovno-denamih to- 
kov je dejstvo, da je denar 
in oblast nad njegovimi to- 
kovi ostala odtujena od de- 
lavcev v združenem delu. Za- 
to je osnovna strateška na- 
loga na področju denarja, da 
delavci v združenem delu de- 
jansko zavladajo nad mone- 
tarnim sistemom in denar- 
jem v vseh njegovih funkci- 
jah. To pa terja preobrazbo 
objektivnega diružbenoeko- 
nomskega položaja delavca v 
združenem delu v razmerju 
do denarja. Iz tega sledi 
sklep, da je takšna, edino 
pravilna, družbena preobraz- 
ba na področju denarja mož- 
na in uresničljiva le v po- 
vezavi s samoupravnim zdru- 
ževanjem subjektov združe- 
nega dela, ki ga terja spre- 
menjen položaj subjektov 
združenega dela na področju 
denarja. 

Pri tem ge za samoupravno 
združevanje subjektov zdru- 
ženega dela, ki so med seboj 
delovno, proizvodno ali po- 
slovno povezani in odgovor- 
ni, v ustrezne finančne aso- 
cije, prek katerih bodo zdru- 
ževali sredstva za uresničitev 
skupaj sprejetih samouprav- 
nih planov in skupaj oprav 
ljali vse tiste denarne posle, 
za katere se bodo sporazu- 
meli. 

Ta opredelitev je temeljne- 
ga pomena ne le za zasnovo 
sistemskih rešitev na podro 
čju denarja in kredita, am- 
pak hkrati odločilnega po- 
mena za vzpodbudo in inten- 
ziviranje v tej smeri tudi 
družbene aktivnosti znotraj 
združenega dela, tako da bi 
se subjekti združenega dela 
pripravili na delovanje v 
skladu s sitemskimi rešitva 
mi še pred njihovim spreje- 
mom. 

Iz sprejte ocene sedanjega 
stanja, da družbeni subjekti, 
še ne obvladujejo celote druž- 
bene reprodukcije in da so 
najslabši člen v verigi samo- 
upravnih odnosov odnosi na 
področju denarja in kredita, 
kjer je družbena odtujenost 
delavcev še največja, izhaja 
sklep, da je v danih družbe- 
no-ekonomskih razmerah po- 
treben družbeno angažiran si- 
stem, ki mu bo sicer izhodi- 
šče obstoječe stanje, se pa 
ne bo z njim zadovoljil in 
ne bo statičen, ampak dina- 
mičen in ki bo predvsem od- 
prl pot za preobrazbo odno- 
sov na tem področju. Pomeni, 
da morajo biti sistemske re- 
šitve zasnovane in oblikova- 
ne kot »čiste« rešitve v skla- 
du s spoznanji, do katerih 
bomo prišli v neposrednem 
delu, hkrati pa je treba čim- 
bolj določno opredeliti pre- 
hodni režim. V sistem je tre- 
ba vgraditi po eni strani po- 
speševalce, ki naj spodbu- 
dijo sam proces preobrazb, 
po drugi pa tudi obrambni 
mahanizem proti stranpotem, 
deformacijam in nakazam. 
Seveda mora zrasti naš de- 
narni sistem iz naše koncep- 
cije družbeno-ekonomskih 
odnosov, to pa ni mogoče z 
mehanično uporabo doslej 
znanih in priznanih monetar- 
nih, kreditnih in bančnih teo- 
rij, modelov in prakse, ki 
so odsev drugačnih družbe- 
noekonomskih odnosov in 
oblika njihovega reproducira- 
nja. Tudi pri zasnovi denar- 
nega sistema je treba imeti 
pred očmi, da ni mogoče ob- 
likovati • produkcijskega od- 
nosa, kaj šele, da bi uspešno 
funkcioniral in se reproduci- 
ra! ter razvijal, če ni ustvar- 
jen tudi lasten izviren insti- 
tucionalen in ekonomsko 
funkcionalen instrumentarij 
in mehanizem. 

Izhajajoč iz denarja kot 
splošnega ekvivalenta vredno, 
sti, ki v bistvu le nadomešča 
vrednost, opredmeteno v do- 
ločenem blagu, v določeni 
uporabni vrednosti, ki je ved- 
no rezultat dela določenih de- 
lavcev v združenem delu in 
njihovega delovnega prispev- 
ka z živim in minulim de- 
lom, je bila sprejeta oprede- 
litev, da je nedvoumna druž- 
benoekonomska pozicija, s 
katere se je treba lotiti kon- 
cipiranja in graditve sistem- 
skih rešitev ta, da je vse, 
kar zadeva denar, integralen 
del dohodkovnih odnosov. 
Temeljna organizacija združe- 
nega dela oziroma delavci v 
njej so kot družbeni subjekt 
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dohodka hkrati tudi subjekt 
denarja in gospodarjenja z 
njim v vseh tokovih in od- 
nosih družbene reprodukcije, 
v katere se vključujejo na 
podlagi svojega živega in mi- 
nulega dela in rezultatov te- 
ga dela. 

Iz tega izhaja sklep, da je 
treba zasnovati emisijo de- 
narja na dveh sestavinah 
Denar iz emisije mora pri- 
tekati v tokove družbene re- 
produkcije tako, da se mo. 
netizirajo izvirni blagovno-de- 
narni tokovi, ki nastajajo 
med samoupravnimi subjekti 
združenega dela. Denar iz 
emisije mora pritekati v to- 
kove družbene reprodukcije 
prek samoupravnih subjek- 
tov združenega dela, katerih 
blago se monetizira. 

Izhodiščno pozicijo za o- 
predelitev pri koncipiranju 
sistemskih rešitev predstav- 
lja torej stališče, da je moč 
preseči obstoječe stanje le s 
spremembo družbeno-eko- 
nomske podlage, na kateri 
priteka denar iz emisije v 
tokove družbene reprodukci- 
je. Nova družbeno-ekonom- 
ska podlaga mora ustrezati 
dvem zahtevam. Denar iz 
emisije mora pritekati v obli- 
ki, ki bo pomenila dialek- 
tično preseganje kreditnega 
odnosa in vzpostavljanje no- 
ve oblike samoupravnih ob- 
ligacijskih odnosov. Denar iz 
emisije mora biti v načelu 
naslovljen na konkretni druž- 
beni subjekt oziroma mora 
prihajati v obtok prek druž- 
benih subjektov združenega 
dela, tako da se monetizira- 
jo njihove blagovne vrednosti 
oziroma medsebojne obliga- 
cije, nastale med njimi z bla- 
govno-denarno menjavo. 

Gordijski .vozel, ki ga je 
treba z novimi sistemskimi 
rešitvami presekati, je ob- 
stoječa sistemska ureditev, 
po kateri praviloma prihaja 
iz emisije denar v obliki kre- 
dita — bodisi kratkoročnega 
ali dolgorčnega — in to aa 
dveh med seboj precej osa- 
mosvojenih relacijah. Po eni 
sitrami med emisijsko ustano- 
vo in poslovnimi bankami, 
po drugi strani med poslov- 
nimi bankami in končnim 
uporabnikom kredita. 

Obstoječi sistem dejansko 
blokira proces preobrazbe od- 
nosov na področju denarja na 
ustavni podlagi. V njem se 
neprestano obnavlja položaj 
poslovne banke kot osamo 
svoj enega centra kreditne 
moči in oplojuje fiktivni - 
knjižni denar z obrestmi iz 
vrednosti, ki jo ustvarjajo 
samoupravni subjekti združe- 

nega dela s svojim živim in 
minulim delom. 

Obstoječa sistemska uredi- 
tev blokira in otežkoča pre- 
obrazbo emisijske ustanove v 
instrument samih delavcev, 
ki bi morali v njej uresniče- 
ti dialektično enotnost vlada- 
vine delavcev, organizirahih 
kot država, in vladavine de- 
lavcev, organiziranih kot sa- 
moupravnih subjektov zdru- 
ženega dela. Sedanja ureditev 
omogoča, da se v okviru emi- 
sijske ustanove še vedno lah- 
ko uresničujejo posamezne 
tendence, ki jo želijo spreme- 
niti v osamosvojen center 
družbeno-ekonomske moči, v 
čigar delo bi lahko proniknile 
različne usedline birokratske 
in tehnokratske uzurpacije, 
dominacije, hegemonije itd. 

V načelu so bile sprejete 
kot možne funkcionalne si- 
stemske rešitve, ki, skicira- 
ne v najbolj osnovnih črtah, 
obstajajo v naslednjem: sub- 
jekti združenega dela bi lah- 
ko ob blagovno-denarni me- 
njavi izdajali vrednostne pa- 
pirje, kot so, pogojno reče- 
no, menice. Vrednostne pa- 
pirje bi emisijska ustanova 
na zahtevo monetizirala. Ob 
poravnavi obveznosti bi vred- 
nostni papir ugasnil. Za vred- 
nostni papir bi poleg subjek- 
ta združenega dela, ki ga je 
izdal, jamčila banka, katere 
član je subjekt združenega 
dela in to, pogojno rečeno, 
z meničnim avalom. Predlo- 
žena koncepcija terja pro- 
učitve ne le s funkcionalno 
tehničnega vidika, marveč tu- 
di z vidika družbenih odno- 
sov, ker je treba zasnovati 
družbeno-ekonomsko podlago 
in odnose, kot podlago t. i. 
vrednostnih papirjev, tako da 
bodo odsevali samoupravne' 
socialistične odnose in polo- 
žaj subjektov združenega na 
sedanji stopnji našega raz- 
voja. V naših proizvodnih od- 
nosih — z družbeno lastnino 
in z delavci, ki na tej pod- 
lagi vstopajo v tokove druž- 
bene reprodukcije in v med- 
sebojne odnose v medseboj- 
ni odvisnosti in odgovornosti, 
ne more biti podlaga vred- 
nostnih papirjev klasičen 
kreditni odnos, ampak po- 
sebne vrste obligacija med 
subjekti združenega de- 
la, ki v bistvu pomeni dialek- 
tično negacijo kreditnega od- 
nosa. Takšna opredelitev ter- 
ja rešitev vprašanja ekonom- 
skega pokritja vrednostnega 
papirja, ker bi bili sicer 
vrednostni papirji nujno vir 
nelikvidnosti, inflacije in ne- 
stabilnosti celotnega sistema 
družbeno-ekonomskih odno- 
sov. 

Za sam sistem vrednostnih 

papirjev in funkcijo, ki naj 
bi jo imeli v emisiji, je prven- 
stvenega pomena jamstvo nji- 
hove izterljivosti oziroma 
vrednosti. Podlaga takšnega 
jamstva ne more biti enostav- 
no celotna družbena lastnina, 
s katero upravlja in gospo- 
dari subjekt združenega dela. 

Jamstvo z delovnimi sred- 
stvi je v naših družbeno-eko- 
nomskih odnosih fiktivno, 
kar pomeni, da je v naših 
razmerah možno le z razpo- 
ložljivim in realno pričako- 
vanim dohodkom (na podla- 
gi proizvedenih blagovnih 
vrednosti). 

Razen jamstva samega sub- 
jekta združenega dela, ki iz- 
da vrednostni papir, je po- 
trebno še jamstvo denarne 
asociacije, v katero se je 
združil subjekt združenega 
dela. S tem se v jamstvo 
vključujejo tudi tisti subjek- 
ti združenega dela, s kateri- 
mi je subjekt,' ki izda vred- 
nostni papir, v dohodkovnih 
odnosih in v odnosih medse- 
bojne odgovornosti. Poleg 
ekonomskih elementov jam- 
stva je treba vgraditi tudi 
elemente kazenskopravnega 
jamstva, ki bi bilo v tem, 
da bi sistem kvalificiral iz- 
dajanje denarja brez vredno- 
stnega pokritja, v smislu 
prejšnjih opredelitev, kot 
kaznivo dejanje. Na tej pod- 
lagi bi osebe, ki bi podpisa'e 
tak papir, osebno kazensko 
odgovarjale. 

Da bi monetarni in emisij- 
ski sistem postal instrument 
za urejanje denarnih tokov v 
družbeni reprodukciji in da 
bi zagotavljal z ustavo opre- 
deljene družbeno-ekonomske 
odnose, ga je treba graditi na 
temeljih našega produkcij- 
skega odnosa. Usposobiti ga 
je treba, da bo sam posebi 
izrinjal usedline državnola 
stninskih odnosov, kjerkoli 
bi se le-ti kazali in oživljali, 
in da bo odprl pot nadalj- 
njemu procesu spreminjanja 
centralne monetarne oblasti 
v sistem monetarne oblasti, 
v katerem bodo republike 
kot države uresničevale svo- 
je mesto in vlogo, kakor tu- 
di vzporednemu procesu na- 
daljnje deetatizacije monetar- 
nega kompleksa v celoti. 

Korak v procesu deetati- 
zacije, ki ga je treba in ki 
ga že lahko storimo, ne po- 
meni ukinjanje vloge in me- 
sta države v monetarnem si- 
stemu. Njena vloga bo zaradi 
objektivnih potreb našega 
družbenega razvoja v nada- 
ljnji etapi še zelo potrebna. 
V sistemu je treba zelo do- 
ločno opredeliti funkcije, ki 
jih bo država in monetarna 
ustanova kot njen instru- 

ment samostojno opravljala. 
Pri tem je treba te funkcije 
še posebej opredeliti z vidi- 
ka odnosov med republikami 
in z vidika njihovega ustav- 
nega položaja. 

Ključni člen v zasnovi in 
graditvi monetarnega sistema 
pa je zagotovitev, da bo od- 
visen od združenega dela. V 
sistemu naj se izraža dialek- 
tično ravnotežje med vpli- 
vom, ki ga delavci ures- 
ničujejo kot država, in vpli- 
vom, ki ga uresničujejo kot 
samoupravni subjekti zdru- 
ženega dela. 

Na področju monetarne po- 
litike se na današnji stop- 
nji družbeno-ekonomskega 
razvoja ne moremo povsem" 
odreči selektivni emisiji. Za- 
to je potrebno v koncipira- 
nju monetarnega sistema 
ustvariti sistemsko podlago 
za vodenje aktivne monetar- 
ne politike in hkrati opre- 
deliti tudi način, kako . se 
bo tako politika uresničeva- 
la. 

Med pogoji za sprejemanje 
selektivnih ukrepov na pod- 
ročju denarne emisije je, da 
so ukrepi v skupnem intere- 
su. Ta mora biti ugotovljen 
po proceduri, ki bo zagotav- 
ljala, da bodo pri njegovem 
ugotavljanju udeleženi samo- 
upravni subjekti združenega 
dela in da bo o njem dosežen 
dogovor med republikami. Ob 
ugotovitvi skupnega interesa 
je treba določiti tudi celotno 
konstrukcijo selektivnega u- 
krepa. 

Tehnika selektivnega napa- 
janja družbene reprodukcije 
mora biti takšna, da ne bo 
prihajalo do prelivanja de- 
narne akumulacije, ki cirku- 
lira v reprodukcijskem pro- 
cesu. Selektivni ukrepi pa 
morajo biti v okviru, ki je 
določen za gibanje denarne 
mase, tako da se zaradi njih 
ne načne skupno določen 
okvir emisije. V zasnovi emi- 
sije je treba s konkretnimi 
rešitvami doseči, da se z emi- 
sijo omogoči določen druž- 
beni vpliv na materialna gi- 
banja, hkrati pa da se s 
tem vplivanjem ne restavri- 
ra prakse, š katero preraste 
emisija denarja v emisijo fik- 
tivnega družbenega kapitala 
in v vzpostavljanje kreditne- 
ga odnosa med emisijsko 
ustanovo in jemalci kredita. 

V sedanjih razmerah se ne 
moremo povsem odreči mož- 
nosti kreditiranja proračuna 
federacije iz emisije. Zlasti 
niso sporni krediti iz emisije 
za pokrivanje t. i. tekočega 
plačilnega deficita federacije. 
Toda v monetarnem sistemu 
je treba glede kreditiranja 
proračuna federacije uveljavi- 
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ti določeno strogost, tako da 
bi bilo možno kreditiranje le 
na podlagi posebnega zako- 
na, ki bi se sprejel po po- 
sebnem postopku. V sami 
konstrukciji kredita pa bi 
moral biti jasno določen na- 
men in predviden čas in na- 
čin, kako bo posojeni denar 
vrnjen. 

Glede vprašanja, ali ostane- 
mo pri sedanji organizirano- 
sti bank in koncepciji druž- 
beno-ekonomskih odnosov v 
njih, s tem, da poglobimo 
demokratizem * upravljanja, 
ali pa da po vseh storjenih 
spremembah v družbeno-eko- 
nomskih odnosih temu ustre- 
zno opredelimo družbeno- 
ekonomsko koncepcijo bank 
in iz nje izvedeno organiza- 
cijo, je nedvoumna opredeli- 
tev za drugi pristop t. j., da 
je potreben temeljit poseg v 
samo osnovo družbeno-eko- 
nomskih odnosov, na kate- 
rih temelje banke in njihova 
organiziranost. 

V naših družbenoekonom- 
skih odnosih banke ne more- 
mo opredeliti kot ustanove, 
v kateri je koncentriran de- 
nar, bodisi kot splošna druž- 
bena dobrina (državni kapi- 
tal), niti kot skupna dobri- 
na ustanoviteljev banke 
(skupinska lastnina ustanovi- 
teljev banke); lahko je le 
posebna denarna asociacija, 
ki jo sestavljajo subjekti 
združenega dela. 

Gre za bistveno razliko. 
Ko se subjekti združenega 
dela združujejo v takšno a- 
sociacijo, v njej združujejo 
denar z drugimi subjekti, s 
katerimi so se združili v de- 
narno asociacijo, in s tretji- 
mi. Razen tega, prek te svoje 
denarne asociacije — banke 
organizirajo svoje denarno 
poslovanje in opravljajo dru- 
ge bančne posle. 
' Tako ta banka ne nastane 
zaradi združenega denarja o- 
ziroma na njegovi podlagi, 
ampak z združevanjem subje- 
ktov, ki so nosilci denarnega 
dohodka in ostanejo njegovi 
razpolagalci. S tem ko se 
subjekti združenega dela 
združujejo v banko, ne spre- 
minjajo denarnega dohodka 
svoje organizacije združenega 
dela v kolektivna denarna 
sredstva banke — tako, kot 
je to bilo doslej (ustanovna 
vloga, depoziti v banki itd.) 
— ker so ta sredstva inte- 
gralen del njihovega dohod- 
ka. 

če ta sredstva postanejo 
bančna sredstva, se via facti 
spremenijo v določeno obli- 
ko kolektivne lastnine usta- 
noviteljev banke in s tem nuj- 
no dobe lastnosti finančnega 
kapitala z vsemi posledicami, 

M iz tega nastanejo. Če pa 
ostanejo sredstva integralen 
del dohodka organizacije 
združenega dela, izražajo in 
tudi silijo k družbeno-eko- 
nomski logiki proizvodnje in 
družbene reprodukcije. To je 
k logiki, ki terja, da se prost 
denar angažira na tistih toč- 
kah družbene reprodukcije, 
na katerih so subjekti pro- 
stega denarja — sami ali 
skupaj z drugimi, s kateri- 
mi so proizvodno ali poslov- 
no med seboj povezani, od- 
visni in odgovorni — nepo- 
sredno proizvodno ali širše 
zainteresirani. Tedaj niso ob- 
resti primaren motiv, am- 
pak to, da rešijo določeno — 
za proizvodnjo, ali sicer za 
reprodukcijo — pomembno 
vprašanje. To je podlaga, na 
kateri lahko prerastejo do- 
slej pretežni klasični kreditni 
odnosi v združevanje dela in 
sredstev, v katerem bodo 
vgrajene ustavne družbeno- 
ekonomske opredelitve glede 
t. i. pravice na podlagi minu- 
lega dela (pravica do vračila 
združenih sredstev, udeležba 
v riziku in v povečanem do- 
hodku itd.). 

Torej pri bankah ne gre 
za večjo ali manjšo stopnjo 
demokratičnosti v odločanju, 
niti za to, komu naj dajo 
ustanovitelji pravico uprav- 
ljanja v bankah, ampak za 
samo koncepcijo odločanja, 
ki jo je treba v osnovi spre- 
meniti. Sistemska spremem- 
ba mora biti takšna, da bo 
odločal o denarnem dohodku 
organizacije združenega dela, 
ki se nahaja v banki, subjekt 
te organizacije združenega de- 
la, ne pa organi banke. Sub- 
jekti združenega dela, združe- 
ni v banki, morajo odločati 
predvsem o stvareh, za kate- 
re s samoupravnim sporazu- 
mom določijo, da jih bodo 
skupaj opravljali, in o stva- 
reh, ki ae tičejo bančnega 
poslovanja. Odločitve o anga- 
žiranju in plasmanu dohod- 
ka bi sprejemali organi ban- 
ke na podlagi plana banke, 
ki bi ga sprejela vsaka od 
organizacij združenega dela, 
združenih v banko, ali pa na 
podlagi predhodnega sogla- 
sja subjekta organizacije 
združenega dela, ko bi šlo 
za posamezne odločitve. 

V zvezi z zakonskimi rešit- 
vami na tem področju je bi- 
lo sprejeto stališče, da ne bi 
smeli togo in shematično 
predpisovati organizacijskih 
oblik denarnih asociacij. Ka- 
kršenkoli organizacijski she- 
matiaem bi bolj škodoval kot 
koristil, vendar to ne pomeni, 
da ne bi bilo treba v zako- 
nu opredeliti temeljnih ele- 
mentov, načel ipd. glede or- 

ganiziranosti denarnih asoci- 
acij. 

V organizacijski preobraz- 
bi bank je ključnega, stra- 
teškega pomena t. i. interna 
banka, ki mora postati pod- 
laga in impulzivni družbeni 
dejavnik preobrazbe. 

Sprejeto je stališče, da mo- 
ra biti t. i. interna banka, 
tako kot je v ustavi jasno 
zapisano, samoupravno orga- 
nizirana v načelu na enak 
način kot druge banke. V 
njej se združujejo temeljne 
organizacije združenega dela 
v okviru delovne ali sestav- 
ljene organizacije. Temeljne 
organizacije se tudi dogovore 
o poslih, ki jih bodo oprav- 
ljale kot interna banka. 

Delo delovne skupnosti 
lahko opravlja za interno 
banko bodisi posebna delov- 
na skupnost, bodisi določe- 
na delovna skupnost v se- 
stavi delovne skupnosti 
skupnih služb. Tako organi- 
zirana interna banka ima tu- 
di svoj žiro račun in je re- 
gistrirana kot pravna oseba 
za posle, ki jih mora opra- 
vljati po sporazumu. 

Opozarjanje na te elemente 
identitete internih bank je 
potrebno prav sedaj, pred- 
vsem zaradi tega, ker se 
prav na koncepciji interne 
banke ločujeta samoupravna 
organiziranost poslovanja z 

IV. SAMOUPRAVNO 
PLANIRANJE 

V sedanjem času se preži- 
vela oblika na principu držav- 
nega planiranja odraža pred- 
vsem v dvojnosti obravnava- 
nja gospodarskih problemov 
in v težnjah, da se na nivoju 
podjetja, ki gospodari kot 
samostojen suibjekt, uresniču- 
jejo vsi proizvodni odnosi 
prek stihijskega tržnega me- 
hanizma. Na drugem nivoju 
se pojavlja država, ki naj 
v obliki planiranja izraža 
skupne interese in nastopa 
s svojim delovanjem proti 
negativnim učinkom tržnega 
obnašanja podjetij. V teh ok- 
virih se enači tržno obnaša- 
nje s funkcijo podjetja, pla- 
niranje gospodarskih tokov 
pa z državo, pri čemer se sku- 
ša tak značaj pristopa pri- 
kriti s poudarjanjem potreb 
po večji modernizaciji in več- 
ji znanstveni usposobljenosti 
obstoječega načina planira- 
nja. 

Taik pristop k sistemu pla- 
niranja ne more biti sprejem- 
ljiv, ker ne izhaja iz bistve- 
nih ustavnih izhodišč o na- 
ravi proizvodnih odnosov, ki 
jih razvijamo, ter o organizi- 
ranem in usklajenem družbe- 

denarjem in štabna, podjet- 
niško lastninska organizira- 
nost, ki pod interno banko 
razume samo upravno finan- 
čno administracijo in knjigo- 
vodstvo, ki je pod neposred- 
nim vodstvom poslovodnega 
organa delovne oziroma se- 
stavljene organizacije, in me- 
sto, kjer se koncentrirajo 
vsa denarna sredstva in od- 
ločanje o njih. 

Reševanje teh fundamental- 
nih vprašanj samoupravne 
organiziranosti združenega 
dela pri zasnovi interne ban- 
ke je odločilnega pomena ta- 
ko za razvoj samoupravnih 
odnosov znotraj organizacij 
združenega dela, kakor tudi 
za preobrazbo na področju 
bank. Kajti interna banka 
je tista, ki bi morala biti 
oblika nadaljnega povezova- 
nja organizacij združenega 
dela v poslovne banke, pa 
tudi temeljni dejavnik not- 
ranjega organizacijskega pre- 
ustroja bank. V okviru ob- 
stoječih bank bo prišlo s 
preobrazbo njihove družbeno- 
ekonomske osnove do pove- 
zovanja subjektov združene- 
ga dela v okviru t. j. dohod- 
kovnih vezi v širše repro- 
duktivne komplekse, ki jim 
bo podlaga dejanska delov- 
na, proizvodna in poslovna 
povezanost organizacij zdru- 
ženega dela. 

DRUŽBENO 

nem in gospodarskem razvo- 
ju, ki bi moral nastajati na 
tej podlagi in se obnavljati v 
procesu reprodukcije. Potre- 
ba po prehodu na nov sistem 
samoupravnega družbenega 
planiranja poleg razvijanja 
novih samoupravnih odnosov 
v našem gospodarstvu in 
družbi, ki se morajo uvelja- 
viti na vseh ravneh, se kaže 
istočasno z izredno pomeb- 
nimi spremembami v svetu, 
ki zahtevajo nove oblike vklu- 
čevanja v mednarodno deli- 
tev dela, velike spremembe 
v ekonomskih odnosih, novo 
tehnologijo in nov ekonom- 
ski položaj držav v svetu. 
Ob teh pomembnih spremem- 
bah in dinamiki pojavljanja 
novih oblik v svetovnem go- 
spodarstvu, ki jih prinaša 
vsakodnevna praksa reševa- 
nja novih problemov, pa so 
ostali gospodarski mehaniz- 
mi večinoma nespremenjeni 
in zato ne ustrezajo več se- 
danji stopnji družbenega raz- 
voja. Te okoliščine terjajo, 
da se pri opredeljevanju za 
razvojno politiko aktivno 
vključujejo vsi družbeni sub- 
jekti, ki imajo po naši ustavi 
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materialne in družbene po- 
goje, pravice in obveznosti, 
da gospodarijo in planirajo 
in s tem uveljavljajo interes 
delovnih ljudi v temeljnih 
organizacijah združenega de- 
la in vseh drugih oblikah 
združevanja dela in sredstev. 
Poleg tega se ne moremo lo- 
tevati graditve sistema plani- 
ranja, ne da bi upoštevali več. 
nacionalnost jugoslovanske 
skupnosti in pravic združene- 
ga dela slehernega naroda, 
da razpolaga s svojim na- 
rodnim dohodkom in da pla- 
nira svoj razvoj ter s tem 
enakopravno sodeluje v ob- 
likovanju družbenih planov 
in razvojne politike vse drža- 
ve. 

V središču razprav o si- 
stemu planiranja je kot no- 
silec te funkcije delavec v 
temeljni organizaciji združe- 
nega dela, preko njega pa se 
tudi uveljavlja združevanje 
dela in sredstev kot bistvena 
značilnost novega sistema 
planiranja. Nujnost združeva- 
nja dela in sredstev v gospo- 
darstvu ter planiranje gos- 
podarskega razvoja izhaja 
iz družbene delitve dela, ki 
se kot neprekinjen proces 
vedno odvija pod vplivom 
subjektivnega dejavnika ter 
njihovih motivov in intere- 
sov. Zato je za graditev si- 
stema planiranja bistveno, 
da spoštuje položaj subjek- 
tivnega dejavnika, to je de- 
lavcev in delovnih ljudi v 
procesu družbene reprodukci- 
je, ter njihove motive in in- 
terese. Temelj planiranja je 
TOZD in njena družbeno- 
proizvodna funkcija, ki se 
kaže v samoupavnih pravicah 
in obveznostih v upravljanju 
s proizvajalnimi sredstvi, v 
organiziranju proizvodnje in 
v razpolaganju z rezultati de- 
la v pogojih blagovne proiz- 
vodnje. 

Dohodek in njegova stabil- 
nost je odvisna od možnosti 
in pogojev pri prodaji ust- 
varjenih izdelkov ter možno- 
sti in pogojev za nakup su- 
rovin in repro-materiala. Za- 
to je zelo pomembno, da ti 
odnosi v procesu reproduk- 
cije niso podvrženi samo sti- 
hijskim tržnim odnosom. 

Urejanje odnosov na teh 
točkah reprodukcije usmerja 
interese delavcev k povezo- 
vanju in združevanju ter 
skupnemu planiranju zaradi 
ustvarjanja dohodka po lo- 
giki dohodkovnih odnosov in 
dohodkovne povezanosti zdru- 
ženega dela. Na tej osnovi 
nastajajo v procesu povezo- 
vanja večje ekonomske celo- 
te, ki temeljijo na skupnem 
ustvarjanju dohodka na pod- 
lagi skupnega gospodarjenja. 

Skupni plan take ekonomske 
celote predstavlja bistveno 
značilnost njenega konstitu- 
iranja in delovanja in eno 
bistvenih značilnosti pri ure- 
janju socialističnih samoup- 
ravnih družbenih odnosov, 
kakor so oblikovani v ustavi. 
Pri tem pa je tudi bistveno, 
da sistem planiranja v takih 
samoupravno integriranih ce- 
lotah omogoča, da delovni 
ljudje vseh temeljnih organi- 
zacij združenega dela vedo 
za pogoje, pravice in obvez- 
nosti, v katere vstopajo in 
da jih tudi sprejemajo. Skup- 
ni plan tako postane samo- 
upravni sporazum delavcev 
v temeljnih organizacijah 
združenega dela, ki ga mo- 
rajo vsi udeleženci dosledno 
uresničevati. 

Vprašanje izvajanja s pla- 
nom sporazumno sprejetih na- 
log nakazuje potrebo po jas- 
ni opredelitvi vprašanja od- 
govornosti, ki se mora izra- 
ziti predvsem v dveh temelj- 
nih oblikah. Prva oblika po- 
meni obveznost za izpolnje- 
vanje dogovorjenih obvezno- 
sti v zvezi z združevanjem do- 
hodka. Dogovori in sporazu- 
mi morajo zato imeti značil- 
nosti samoupravnega spora- 
zuma z vsemi posledicami 
za njihove podpisnike, ker 
zanje ta sporazum po svojem 
družbenem bistvu pomeni za- 
kon in še nekaj več. Neupo- 
števanje samoupravnih spo- 
razumov in dogovorov je 
namreč isto kot razvrednote- 
nje samoupravno prevzetih 
obveznosti in s tem tudi sa- 
moupravnih odnosov. Druga 
oblika odgovornost pa ie 
odeovornost za strokovne 
rešitve, na podlagi katerih 
so nosilci planiranja spre 
jeli obveznosti, ki so vezsnr 
za njihove skupne cilje. Na 
tej osnovi so delavci strokov- 
nih služb odgovorni za stro- 
kovno tehnične rešitve, ki so 
jih predložili delavcem, nji- 
hova odgovornost pa ne pre- 
neha tudi potem, ko nosilci 
planiranja na podlagi takih 
strokovnih predlogov že skle- 
nejo dogovore in sprejmejo 
odločitve. 

Plansko urejanje družbeno 
ekonomskih odnosov v inte- 
griranih celotah združenega 
dela mora opredeliti kriterij? 
delitve skupno ustvarjenega 
dohodka na temeljne orga- 
nizacije združenega dela. Upo 
števati bo treba princip, da 
je zagotovljeno delovno pri- 
svajanje dohodka, kar po- 
meni da je tekoče in minulo 
delo osnova prisvajanja. Va- 
lorizacija rezultatov tekočega 
in minulega dela v pogojih 
blagovnega gospodarstva s 
tržnim instrumenatrijem bo 

moralo biti zasnovano na sa- 
moupravnih odnosih, kar po- 
meni, da združeno delo or- 
ganizirano in nadzorovano 
uporablja te rezultate. Eko- 
nomskih odnosov tudi ne 
moremo pretirano shematizi- 
rati, ker jih moramo nepre- 
stano razvijati in razširjati, 
da bodo ustrezali najrazlič- 
nejšim razmeram in intere- 
som. Praksa lahko razvija 
različne ekonomske kategori- 
je, za katere pa mora biti 
bistveno, da razvijajo samo- 
upravne odnose in spodbuja- 
jo združevanje dela in sred- 
stev oziroma, da ne vodijo 
k monopolističnim pojavom 
ali grupno lastninskim tež- 
njam prisvajanja rezultatov 
dela. 

Združevanje dela in sred- 
stev mora biti usmerjeno ta- 
ko, da so dohodkovni odno- 
si oziroma povezovanje zara- 
di ustvarjanja dohodka s 
skupnim delom osnovna eko- 
nomska vez in ekonomski 
interes za združevanje dela 
in sredstev. Tako povezova- 
nje lahko znotraj svojih ob- 
lik s samoupravnim mehaniz- 
mom rešuje cel niz ekonom- 
skih problemov in protislo- 
vij in se s tem izogne iz- 
postavljanju nasprotnih in- 
teresov, ki bi se izoblikovali, 
če bi gospodarstvo povezo- 
vali po panožnem principu. 

Planiranje mora imeti svoj 
pomen predvsem v vpiivanju 
na skladnejše delovanje gos- 
podarstva in družbe v celo- 
ti, zato za delovanje sistema 
planiranja v naših razmerah 
ni bistveno, da je vsak del 
gospodarstva na enak način, 
z istim sistemom in stonnm 
povezanosti vključen v druž- 
beno reprodukcijo. Plansko 
združevanje mora zajemati 

Pri obranmavi načelnih vpra- 
šanj za zakonsko ureditev 
delovanja zvezne uprave je 
bilo poudarjeno, da je treba 
izhajati iz njene vloge na- 
sploh v razvitejši samouprav- 
ni socialistični družbi. Pot- 
reben je nov koncept za nje- 
no ureditev, da bi uprava lah- 
ko uspešno opravljala svoje 
delo. Potrebna je temeljitej- 
ša preobrazba vloge uprave, 
ki se doslej ni dovolj prilaga- 
jela spremembam v naši druž 
bi. V ta namen je treba iz- 
delati teze, ki naj zajamejo 
celotno problematiko, kasne- 
je pa se bo odločiti, ali za 
zakon o državni upravi ali 
samo za zakon o zveznih up- 
ravnih organih in za neko 
obliko družbenega dogovora, 
ki bi se nanašal na upravo 

predvsem tiste dele gospo- 
darstva, ki imajo neposredno 
ali pa tudi posredno zvezo 
in vpliv na skladnejše in bolj 
organizirano gibanje drugih 
delov in s tem tudi celote. 
Ob tem bo tudi v novem si- 
stemu planiranja še vedno 
pomembna tudi vloga države. 
Ustava je natančno določila, 
da družbenopolitične skupno- 
sti (od občine do federacije) 
sprejemajo svoje družbene 
plane na podlagi planov te- 
meljnih in drugih organiza- 
cij združenega dela, samoup- 
ravnih interesnih skupnosti 
in drugih samoupravnih in- 
stitucij, izhodišče pa so do- 
govori o skupnih interesih 
in ciljih gospodarskega in 
družbenega razvoja. Ko do- 
ločajo ti plani skupno raz- 
vojno politiko, vključujejo 
tudi okvire in smernice za 
sprejemanje ukrepov eko- 
nomske politike ter še dru- 
gih odločitev, ki zagotavlja- 
jo pogoje za uresničevanje 
planov. 

Posebna pozornost je v zve- 
zi s to temo posvečena od- 
nosom med družbenimi plani 
republik in pokrajin ter druž- 
benim planom federacije. Raz- 
lične konkretne in ilustrativ- 
ne interpretacije in mnenja se 
omejujejo na naslednjo for- 
mulacijo in sklep: odnos med 
družbenimi plani republik in 
pokrajin ter družbenim pla- 
nom federacije ni in ne mo- 
re biti hierarhičen. Družbe- 
ni plan federacije je dogovor, 
skupni plan republik in po- 
krajin. Morebitna nesoglasja 
med republikami in pokraji- 
nami, ki bi utegnila imeti 
večje posledice za gospodar- 
sko stabilnost, je mogoče re- 
ševati samo po postopku, ka- 
kor ga je določila ustava 
SFRJ. 

v republikah. 
Kot izhodiščno mnenje je 

bilo izpostavljeno, da uprava 
ni dovolj povezana s samoup- 
ravno organizacijo združene- 
ga dela in z vodilnimi poli- 
tičnimi silami v družbi. Pot- 
rebno je analizirati nove na- 
loge, ki jih ustava zastavlja 
upravi, ki mora postati moč- 
nejši ustvarjalni dejavnik, 
sposoben, da bo skupno s 
samoupravi j alci v sistemu 
samoupravljanja in dogovar- 
janja ter usklajevanja tokov 
s svojo ustvarjalno akcijo 
vplival na družbena dogovar- 
janja. Postalo je namreč očit- 
no, da je v vrsti samouprav- 
nih procesov potrebno tudi 
sodelovanje organov državne 
uprave, kajti tudi država na- 
stopa kot partner v raznih 
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dogovorih. Potemtakem je tu- 
di uprava neposredno odgo- 
vorna za stanje na področju 
samouprave, seveda v tolikš- 
ni meri, kolikor lahko nanj 
vpliva v okviru svoje pristoj- 
nosti. Uprava ne more imeti 
samo vloge nosilca oziroma 
predstavnika državne oblasti, 
temveč se mora usposobiti, 
da v vrsti zadev postane ena- 
kopravni partner samouprav- 
no organiziranemu združene- 
mu delu. Torej je naloga up- 
ravnih organov ustvarjalno 
sodelovanje v različnih druž- 
benih procesih. Zaradi tega 
je treba posebno pozornost 
posvetiti razmerjem med up- 
ravo in druženopolitičnimi 
organizacijami na vseh rav- 
neh. 

Posebej je bilo poudarje- 
no, da je dosledno izvrševa- 
nje zakonov eno od odločil- 
nih vprašanj našega nadalj- 
njega socialističnega razvoja 
in ni pri delovanju upravnih 
organov dopustna nobena di- 
skrecijska pravica, kako naj 
se zakoni izvajajo. 

V samih organizacijskih ob- 
likah upravnih organov in 
njihovih vodilnih struktur 
prevečkrat prevladuje klasič- 

Sistem cen kot podsistem 
našega gospodarskega siste- 
ma predstavlja skupno s po- 
litiko cen izredno pomemben 
konstitutiven element skupnih 
družbenoekonomskih odnosov. 
S primarno delitvijo družbe- 
nega proizvoda se vpliva na 
pogoje pridobivanja in delit- 
ve dohodka OZD. Vsled te- 
ga je tudi razumljiva in ob- 
jektivno pogojena intenzivna 
in kritična razprava o siste- 
mu in politiki cen. Sedanji 
sistem cen je bil sprejet z 
zakonom o družbeni kontro- 
li cen leta 1972. Njegova vse- 
binska zasnova, kriteriji in 
metode za oblikovanje cen, 
ter politika cen so predpo- 
stavljali usklajenost z ostali- 
mi podsistemi gospodarskega 
sistema. Znane so slabosti v 
delovanju sedanjega sistema 
cen (subjektivizem, pritiski, 
inflacija, avtonomnost 
cen itd.), ki izvirajo iz nere- 
aliziranih (ekonomskih) 
predpostavk za učinkovito 
funkcioniranje sistema nje- 
gove neusklajenosti z novo 
ustavo in razvojnih spre- 
memb v gospodarski struk- 
turi. 

V tem letu potekajo izred- 
no intenzivno strokovno-poli- 
tične razprave in delo na iz- 
delavi »novega sistema in po- 
litike cen«. Kljub temu pa 
so določene zakasnitve pri 

no načelo »edinonačalija«. 
Treba je hkrati s krepitvijo 
osebne odgovornosti težiti k 
teamskemu sistemu opravlja- 
nja funkcij oblasti. Zato kaže 
razmistiti o širšem uvajanju 
svetov pri upravnih organih 
s pristojnostmi, ki bi zadeva- 
le zakone in tekočo politiko 
upravnih organov. V teh sve- 
tih naj bi bili predstavniki 
socialističnih sil, samouprav- 
nih organizacij in skupnosti 
itd. Tako usposobljeni in or- 
ganizirani upravni organi bi 
lahko prevzeli strokovno de- 
lo tudi za druge organe, 
družbenopolitične organizaci- 
je in samoupravne interesne 
skupnosti, kjer najbrž ni 
smotrno, da se razvijajo po- 
sebne strokovne službe. 

Na področju samoupravlja- 
nja se delavci upravnih orga- 
nov pojavljajo kot delovna 
skupnost, ki je po svojem 
položaju delno primerljiva z 
delovno skupnostjo v neki 
sestavljeni organizaciji. Pri 
ocenjevanju dela teh delav- 
cev, bi kazalo uvesti demo 
kratično metodo, pri čemer 
pa ne more biti pomembna 
samo kvantiteta, ampak tu- 
di kvaliteta dela ipd. 

iskanju adekvatnih in kon- 
zistentnih rešitev, katere so 
razumljive zaradi zahtevno- 
sti tega sistemskega podro- 
čja občutljivosti z vidika 
mednacionalnih odnosov in 
njegove soodvisnosti z ostali- 
mi podsistemi gospodarske- 
ga sistema. 

Izhodišča novega sistema in 
politike cen: 

Načelno izhodišče pri za- 
snovi sistema in politike cen 
je njegova usklajenost s sa- 
moupravnimi produkcijski- 
mi odnosi in dohodkovnimi 
odnosi, ki. predstavljajo vred- 
nostno osnovo. Delovni ljud- 
je v organizacijah združene- 
ga dela so osnovni nosilci si- 
stema in politike cen. Njiho- 
va je pravica in obveza, ki 
izhaja iz družbene lastnine 
nad sredstvi za proizvodnjo 
in družbenim karakterjem 
dohodka, da v soodvisnosti, 
odgovorno, enakopravno in 
skupno oblikujejo cene pro- 
izvodov in storitev. Zato tu- 
di oblikovanje cen ni apso- 
lutna pravica posameznega 
delavca ali TOŽB, temveč je 
omejena s pravicami drugih 
delavcev v združenem delu. 

Dohodek kot izraz vredno- 
stnih odnosov se realizirala 
tržišču. Osnovne organizacije 
združenega dela vzpostavlja- 
jo medseboine dohodkovne 

odnose in realizacije med ni- 
voji cen, tržiščem in dohod- 
kom. 
Način oblikovanja cenovnih 
odnosov: 

Oblikovanje cenovnih od- 
nosov med TOZD izhaja iz 
dohodkovnih odnosov, pri ob- 
likovanju konkretnih cen 
proizvodov in storitev pa se 
bodo sklenili samoupravni 
sporazumi na enakopravni 
osnovi med organizacijami 
združenega dela, v reproduk- 
cijskih kompleksih, SIS in 
DPS. Pri oblikovanju samo- 
upravnih sporazumov in druž- 
benih dogovorov o cenah de- 
lovni ljudje uresničujejo tudi 
osnovne principe značaja bla- 
govne proizvodnje in delova- 
nja tržnih zakonitosti ob 
družbenem usmerjanju in 
usklajevanju odnosov na tr- 
žišču. 
Kriteriji in indikatorji: 

Glede konkretne uporabe 
kriterijev in njihove obvez- 
nosti pri oblikovanju cen sta- 
lišča še niso enotno oprede- 
ljena. Predlagane so alterna- 
tive, odprte pa so prav tako 
številne dileme. Osnova za 
samoupravno sporazumevanje 
in dogovarjanje o cenah so 
dohodkovni odnosi. Da bi ob- 
vladali stihijsko in anarhično 
delovanje tržišča ter zagoto- 
vili delitev po delu se pri 
samoupravnem sporazumeva- 
nju in dogovarjanju o cenah 
uporabljajo temeljni in iz- 

Snovanje razvitejšega zuna- 
njetrgovinskega in deviznega 
sistema predstavlja kontinu- 
iran proces, ki poteka sklad- 
no s potrebami dosežene 
stopnje gospodarskega razvo- 
ja in s spremembami gospo- 
darskega sistema, v smeri 
graditve družbene ureditve, 
določene z ustavo SFR Jugo- 
slavije. 

Na podlagi usklajevanja z 
ustavo SFRJ in ugotovljenih 
nepravilnosti, oziroma vrzeli 
v obstoječem sistemu, prihaja 
do korenitih sprememb v si- 
stemu, ki ureja odnose s tu- 
jino. Pri dosedanjih razpra- 
vah, v zvezi z dosedanjim si- 
stemom, so bile izoblikovane 
nekatere nove rešitve, na ka- 
terih naj bi bil grajen bodo- 
či sistem, vendar te rešitve 
še ne omogočajo izdelave si- 
stema v zaokroženi celoti. V 
zvezi z doslej opravljenim de- 
lom, so bili na novo postavlje- 
ni družbeno-ekonomski teme- 
lji, opredeljeni so bili nosilci 
sistemov, določena je W'a 

vedbeni kriteriji (ali indika- 
torji). Temeljni kriterij (ali 
indikator) služi kot baza za 
dogovarjanje o dohodkovnih 
in cenovnih odnosih med de- 
lavci temeljnih organizacij 
združenega dela. V razpravi 
so izpostavljeni kot možni 
sledeči kriteriji (norme ali 
pokazatelji); bruto dohodek 
po delavcu, dohodek po 
sredstvih, dohodkovna stop- 
nja, minimalna akumulacija, 
dohodkovna stopnja po pano- 
gah. Temeljni kriteriji nam 
bi služili kot norme za pri- 
marno delitev. 

Na osnovi postavljenih te- 
meljnih kriterijev, ki mora- 
jo biti poenoteni se oblikuje- 
jo izvedbeni kriteriji za obli- 
kovanje konkretnih cen po- 
sameznih proizvodov. Ti kri- 
teriji so lahko različni: raz- 
vojni kriterij, nivo in odnosi 
svetovnih cen, kriterij kon- 
kurence na notranjem trži- 
šču, stroškovni kriterij itd.; 
o uporabi teh kriterijev pa 
samostojno odločajo delavci 
v združenem delu odvisno od 
specifičnosti proizvodov in 
storitev. 

Nadaljnje delo na področju 
izgradnje novega sistema in 
politike cen bo zahtevalo tu- 
di določene stimulacije pri 
uporabi temeljnih in izved- 
benih kriterijev tako da se 
v naprej predvidi njihova 
praktična uporabnost ter 
spremembe v absolutnih in 
relativnih odnosih cen. 

vloga republik in avtonom- 
nih pokrajin ter dosežena 
razmejitev izvozno-uvoznih 
inštrumentov od ukrepov, ki 
se uvajajo iz plačilno-bilan- 
čnih razlogov, med-tem ko 
predstavljajo plačilno-bilanč- 
ne omejitve posebej zaključe- 
no celoto. 

V zunanjetrgovinskem si- 
stemu je prišlo do razmejit- 
ve med stalnimi inštrumenti 
in ukrepi, ki se uvajajo v 
izrednih ekonomskih prili- 
kah, hkrati je bila dana pod- 
laga za načelno opredelitev 
stimuliranja izvoza. 

Na področju deviznega si- 
stema je prišlo predvsem do 
urejanja naslednjih proble- 
mov: do urejanja neobvezne 
cesije deviz ter združevanja 
in odstopanja deviz med or- 
ganizacijami združenega dela. 
Zasnovana je širša koncep- 
cija deviznega tržišča, ki naj 
bi v prihodnje zajemala vsa- 
ko kupoprodajo deviz in ne 
samo poslovanje na medban- 

cotjt-orik-n. Pri tem se 

VI. SISTEM IN POLITIKA CEN 

VII. DEVIZNI IN ZUNANJETRGOVINSKI 
SISTE1VI 

31 



ohranja gibljivi tečaj dinar- 
ja, z možnostjo, da se ka- 
sneje določi pariteta ali cen- 
tralni kurz dinarja do zlata 
ali druge konvertibilne valu- 
te. Riziko tečajnih razlik pa 
mora pokrivati združeno de- 
lo samo. 

Nakazana je tudi širša mož- 
nost za uvedbo dinarja v 
mednarodni plačilni promet 
ter možnost plačilnega prome- 
ta z deželami v razvoju v 
nacionalnih valutah. 

Ko je že iz navedenega 
mogoče povzeti, izhajajo te- 
meljna izhodišča za novo za- 
konodajo na področju zuna- 
njetrgovinskega in deviznega 
sistema iz predpostavke, da 
je združeno delo osnovni no- 
silec ekonomskih odnosov s 
tujino. Zato morajo biti v 
celotni sistem, ki ureja od- 
nose s tujino, grajene samo- 
upravne pravice in odgovor- 
nosti organizacij združenega 
dela ter ustvarjeni pogoji za 
bolj izenačene kriterije in 
pravila poslovanja za nastop 
na tujih trgih. Pri izvrševa- 
nju zunanjetrgovinskega pro- 
meta se morajo organizacija 

združenega dela držati tako 
samoupravnih sporazumov 
kot družbenih dogovorov, ki 
so jih sprejele s tem, da bo 
treba mehanizem v sporazu- 
mih in dogovorih opredeliti 
konkretno in ne samo na- 
čelno. 

Devizni dohodek je sestav- 
ni del dohodka in dohodkov- 
nih odnosov v združenem de- 
lu. Da bi lahko uresničili na- 
čelo. da združeno delo svo- 
bodno razpolaga z devizami, 
ki jih ustvarja s poslovanjem 
s tujimi partnerji ali z dru- 
gimi odnosi z inozemstvom, 
bo nujno organizirati samo- 
upravne (devizne) skupnosti, 
preko katerih naj bi prišlo 
do združevanja deviznih sred- 
stev in do njihove uporabe 
v skladu s potrebami takšnih 
skupnosti. Odprl naj bi se 
tudi proces prerazdelitve 
skupnega dohodka v korist 
onih, ki devize ustvarjajo na 
račun tistih, ki jih trosijo. 

V sistemu je treba voditi 
politiko stabilnega dinarja in 
stalno realnega tečaja. Realni 
devizni tečaj mora namreč 
prispevati k uspostavljanju 

stabilnejših odnosov na trgu 
in dajati trdnejšo podlago pri 
proizvodni in investicijski 
opredelitvi. 

Za organizacije združenega 
dela je bistvenega pomena 
dolgoročna politika ustvarja- 
nja dohodka. Devizni doho- 
dek kot sestavni del dohod- 
ka, je neobhoden za uspešno 
poslovanje organizacij zdru- 
ženega dela. Zato je treba za 
pospeševanje izvoza v sistem 
vnesti učinkovite stimulacije, 
tako dinarske kot devizne, 
vzporedno pa je treba tudi 
vključiti v sistem razne obli- 
ke stimulacij za relativno 
zmanjševanje uvoza, kot tu- 
di za vse druge oblike vklju- 
čevanja v mednarodno me- 
njavo in integracijo. Sistem 
stimuliranja bi moral upo- 
števati različno stopnjo vklju- 
čenosti gospodarstva v med- 
narodne tokove, kajti ni po- 
trebno stimulirati vsega iz- 
voza, kot tudi ne destimuli- 
rati vsakega uvoza. 

Zaradi plačilno-bilančnih te- 
žav v katerih se nahajamo, 
uravnavamo stanje z učinko- 

vitimi omejitvenimi ukrepi, 
kateri pa bi morali biti bolj 
selektivni. Omejitve delujejo 
namreč samo s stališča pla- 
čilno-bilančnega položaja ne 
glede na blagovni režim. Zato 
je nujno doseči skladnost 
med plačilno-bilančnimi ome- 
jitvami in veljavnim blagov- 
nim režimom. 

Za odpravljanje vzrokov, ki 
vplivajo na slabe plačilno-bi- 
lančne rezultate, so v prihod- 
nje, bolj kot doslej, odgovor- 
ne republike in avtonomni 
pokrajini. Skrb republik in 
pokrajin na enotnem jugoslo- 
vanskem tržišču mora biti 
predvsem v razvojni politiki, 
pri investicijah in usmerja- 
nju gospodarstva. 

V bodočem sistemu morajo 
imeti gospodarske zbornice 
zelo pomembno vlogo, vendar 
predvsem strokovno, kot ser- 
vis, medtem kot je mesto za 
sporazumevanje in dogovar- 
janje v konkretnem združe- 
nem delu, v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela in 
njenih asociacijah znotraj or- 
ganizacij združenega dela. 

Dohodek in dohodkovni odnosi v luči rešitev 

v osnutku zakona o združenem delu (ESA 342) 

I. Pojmovna opredelitev kategorije 
»dohodek« 

1. Dohodek je družbeno- 
ekonomska kategorija, nje- 
gove temeljne opredelitve pa 
so zapisane v ustavi. 

2. Iz ustavnih opredelitev 
izhaja, da pojem dohodka 
povezuje v dialektično celo- 
to tri glavne sestavine oziro- 
ma oblike dohodka. 

2.1. Dohodek je sintetični 
izraz za celoto družbenoeko- 
nomskih odnosov med de 
lavci v združenem delu, ki so 
organizirani kot družbeni 
subjekti združenega dela, in 
med njimi kot posamezniki 

v okviru združenega dela, 
glede na sredstva v družbeni 
lastnini v vseh oblikah, v 
kakršnih se pojavljajo v 
družbeni reprodukciji. 

2.2. Dohodek je vrednost 
no v denarni obliki izražen 
rezultat dela (uporabne vred- 
nosti, kakor so proizvodi in 
storitve) subjektov združene- 
ga dela, ki rezultate svojega 
dela vrednostno realizirajo 
bodisi na tržišču bodisi na 
podlagi netržne (ali vrednost 
ne) menjave dela. 

V tej lastnosti označuie do 

hodek materialno velikost, Ki 
je vrednostno izražena v de- 
narju in je materialna pod- 
laga za družbeno reprodukci- 
jo ter za sprejemanje ustrez- 
nih sklepov po subjektih do- 
hodka. 

2.3. Pojem dohodka vklju- 
čuje tudi nekatere ekonom- 
skotehnične, ekonometrične 
in pravnoekonomske instru- 
mente in institute, ki sestav 
ljajo institucionalno podlago 
za dohodkovne odnose. 

Institucionalna podlaga je 
pogoj in osnova, ki omogo- 
ča, da se dohodkovni odnosi 
funkcionalno oblikujejo, da 
se uresničujejo na tej svoji 
institucionalni osnovi ter =p 

zavarujejo pred morebitnimi 
družbenoekonomskimi od. 
kloni.1 

2.4. Vsaka izmed teh treh 
sestavin opredeljuje družbe- 
noekonomske determinante 
dohodka, ki sestavljajo nje- 
govo prvobitno družbenoeko- 
nomsko istost kot družbeno- 
ekonomske kategorije (njego- 
vo kvalitativno opredelitev 
glede narave družbenoeko- 
nomskega odnosa) in kot ma- 
terialnoekonomske kategorije 
(njegovo kvantitativno opre- 
delitev), in to v smislu soci- 
alističnih samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov, ka- 
kor so za današnjo etapo 
Iružbenoekonomskeea razvo- 
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ja in z njim povezanega raz- 
voja socialističnih proizvod- 
nih odnosov opredeljeni v 
ustavi. 

3. Družbenoekonomsko is- 
tost dohodka kot kategorije, 
ki je sintetični izraz za ce- 
loto družbenoekonomskih od- 
nosov v združenem delu, do 
loča nekaj temeljnih opre- 
delitev. 

3.1. Družbenopravno podla- 
go dohodkovnih odnosov se- 
stavljata dve strateško Dist- 
veni družbenoekonomski od- 
redbi, ki sta ustavnopravno 
izraženi v dveh institutih: v 
institutu, ki določa »pravico 
delavca do dela z družbenimi 
sredstvi«, in v institutu, ki 
določa »ustavna jamstva za 
položaj delavca v združenem 
delu«. 

3.2. Z delavčevo pravico do 
dela z družbenimi sredstvi je 
utemeljena pravica delavca v 
združenem delu, da dela z 
družbenimi sredstvi ter tako 

1. Dohodek je v svojem 
materialnoekonomskem poj- 
movanju vrednost v denarni 
obliki, realizirana na podla- 
gi proizvedenega in prodane- 
ga blaga in storitev. 

Dohodek kot družbenoeko 
nomska kategorija, to je kot 
izraz za družbenoekonomske 
odnose, na katerih so zasno- 
vani socialistični samouprav- 
ni odnosi v sedanji etapi 
družbenekoonomskega razvo- 
ja pri nas (dohodkovni od 
nosi), opredeljuje družbeno- 
ekonomske odnose med sub- 
jekti združenega dela glede 
na ustvarjeni materialni do- 
dodek, in to z vidika dela in 
delovnega doprinosa, s kate- 
rim je bil dohodek ustvar- 
jen. 

1.1. V tem pogledu določa 
dohodek kot kategorijo druž- 
benoekonomskih odnosov 
predvsem nekaj temeljnih 
opredelitev. 

1.2. Ena izmed glavnih 
opredelitev je, da jfe doho- 
dek, ki ga delavci ustvarja- 
jo kot dohodek temeljne or- 
ganizacije združenega dela, 
družben. 

Pogoj za to, da bi v proce- 
su družbene reprodukcije ob 

zadovoljuje svoje osebne in 
družbene potrebe, da svobod- 
no in enakopravno z drugi- 
mi delavci v združenem delu 
v vseh odnosih, v katere vsto- 
pajo v družbeni reprodukci- 
ji, odloča o svojem delu ter 
o pogojih in rezultatih svoje- 
ga dela (13. člen ustave). 

3. 3. Z ustavnim jamstvom 
za položaj delavca v združe- 
nem delu pri uresničevanju 
pravice do dela z družbeni- 
mi sredstvi je delavcu za- 
jamčeno, da v temeljni orga- 
nizaciji, v kateri dela, in v 
vseh drugih oblikah združe- 
vanja dela in sredstev sku- 
paj in enakopravno z drugi- 
mi delavci odloča o delu in 
poslovanju združenega dela 
ter o zadevah in sredstvih v 
vseh odnosih družbene repro- 
dukcije, da ureja medseboj- 
ne odnose v delu, odloča o 
dohodku, ustvarjenem z raz- 
ličnimi oblikami združevanja 
dela in sredstev, da prisvaja 
osebni dohodek (14. člen 
ustave). 

V 

navijali družbeno lastnino, ki 
je družbenoekonomska pod- 
laga združenega dela, je, da 
je ta dohodek, ki ga ustvar- 
jajo subjekti združenega de- 
la, družben. 

Takšna opredelitev je ob- 
jektivno ekonomsko utemelje- 
na z doseženo stopnjo po- 
družbljenosti dela. Proizvodi 
dela posameznih temeljnih 
organizacij so rezultat skup- 
nega dela delavcev, ki so 
združeni v temeljni organi- 
zaciji, in skupnega družbene- 
ga dela. To pomeni, da do- 
hodek, ki ga ustvarijo delav- 
ci dane temeljne organizaci- 
je, nikoli ni samo rezultat 
dela delavcev temeljne orga- 
nizacije, ki ga ustvari. Vanj 
je posredno ali neposredno 
vgrajeno tudi delo drugih de- 
lavcev in celotnega družbene- 
ga dela. 

Družbena narava dohodka 
pa ni dosežena s tem, da se 
dohodek družbeno odtujuje 
od delavcev v temeljnih or- 
ganizacijah, ki so ga ustvari- 
li (v tem smislu je še nav- 
zoče odtujevanje ostanek od- 
nosov, ki jih moramo prese- 
či). Družbena narava dohod- 
ka nastaja tako. da družbena 

skupnost določi družbenoeko- 
nomska merila, po katerih se 
morajo obvezno ravnati de- 
lavci temeljnih organizacij, ki 
ustvarjajo dohodek in z njim 
razpolagajo. S tem se dohod- 
kovni odnosi bistveno razli- 
kujejo od družbenoekonom- 
skih odnosov, ki si prizade- 
vajo doseči družbeno nara- 
vo dohodka z družbenolast- 
ninskim odtujevanjem dohod- 
ka od delavcev. 

Ustava, nalaga delavcem te- 
meljnih organizacij, ki ustva- 
rijo dohodek in razpolagajo 
z njim, obveznost, da mora- 
jo o njem odločati v skladu 
s svojimi ustavnimi pravica- 
mi in obveznostmi do drugih 
delavcev v združenem delu 
ter do družbene skupnosti. 
Ta odgovornost do drugih de- 
lavcev v združenem delu in 
do družbene skupnosti je bi- 
stvena in odločima sestavina 
družbene narave dohodka. 

Ta sestavina vsebuje dve 
bistveni opredelitvi za značaj 
dohodkovnih odnosov 

Prva izmed teh opredelitev 
je, da je dohodek vselej do- 
hodek delavcev, ne pa doho- 
dek pravno institucionalizira- 
nih oblik, v katerih so delav- 
ci v združenem delu organi- 
zirani, kakor so temeljna, de- 
lovna, sestavljena organizaci- 
ja itd. 

Druga opredelitev je, da se 
družibenoekonoms!si odnosi 
med subjekti združenega de- 
la nikoli ne morejo skrčiti 
izključno na poslovne odno- 
se med organizacijami zdru- 
ženega dela (pravno institu- 
cionalizirani subjekti združe- 
nega dela, ki nastopajo kot 
pravne osebe v pravnem pro- 
metu) in se končati v njih 
oziroma v obveznostih in od- 
govornostih med njimi. 

Družbenoekonomski odnosi 
med subjekti združenega de- 
la v dnižbeni reprodukciji so 
v družbenoekonomskem smi- 
slu vselej zasnovani na pra- 
vicah in obveznostih delav- 
cev, ki v neposrednih po- 
slovnih odnosih realizirajo 
dohodek nasproti delavcem v 
skupnem združenem delu in 
nasproti družbeni skupnosti 
kot celoti. 

S takšnimi opredelitvami 
dohodkovnih odnosov je na- 
stala družbenoekonomska 
podlaga za odnose med sub- 
jekti združenega dela, ki na- 
stopajo v pravem prometu 
To nmogoč«. ra oodroč 

ju dohodkovnih odnosov pre- 
segamo skupinskolast-ninske 
odnose kljub temu, da sto- 
pajo delavci v pravni pro- 
met prek svojih instituciona- 
liziranih oblik združenega de- 
la kot blagovni proizvajalci, 
ki samostojno nastopajo v 
blagovnem prometu, kar pa 
objektivno neizogibno poraja 
in spodbuja skupinskolast- 
ninsko obnašanje. 

Podlaga temu je dejstvo, da 
so delavci, ki so organizira- 
ni v svoje organizacije zdru- 
ženega dela, v resnici delov- 
no in proizvodno povezani 
med seboj in odgovorni v 
okviru veliko širših komplek- 
sov združenega dela, kakor pa 
so okviri obstoječih organiza- 
cij združenega dela. Pri ure- 
janju odnosov med organiza- 
cijami združenega dela pa jih 
morajo voditi to dejstvo in 
dejanski interesi, ki presega- 
jo ozke interese sleherne or- 
ganizacije združenega dela 
posebej. 

V tem se izraža dialektič- 
na enotnost nasprotij na po- 
dročju organiziranosti zdru- 
ženega dela, ki so značilne za 
sedanjo stopnjo družbeno- 
ekonomskega razvoja. 

Podlaga za učinkovito go- 
spodarjenje je še vedno de- 
lovna oziroma sestavljena or- 
ganizacija kot blagovna pro- 
izvajalka, vendar samo pod 
pogojem, da obstaja v njej 
družbenoekonomski interes 
delavcev, ki nastaja na pod- 
lagi dejanske delovne in pro- 
izvodne povezanosti, odvisno- 
sti in odgovornosti, ki se ob- 
jektivno oblikuje v okviru 
širših reprodukcijskih kom- 
pleksov združenega dela. 

Dejanski interes delavcev, 
ki so delovno in proizvodno 
med seboj povezani, odvisni 
in odgovorni v širših kom- 
pleksih združenega dela, za 
stabilni materialnoekonomski 
in družbenoekonomski polo- 
žaj delavcev na vseh točkah 
družbene reprodukcije je 
podlaga za to, da se subjekti 
združenega dela družbeno, 
ekonomsko integrirajo v ok- 
viru širših kompleksov zdru- 
ženega dela. Bistvo take in- 
tegracije ni v fizičnem utap- 
ljanju posameznih organiza- 
cij združenega dela kot bla- 
govnih proizvajalk v integra 
oijah (v naših sedanjih raz- 
merah se je to doslej poka- 
zalo praviloma kot slabo), 
marveč v tem, da delavci v 
skladu s svojo delovno in pro- 
'"vndno povezanostjo, odvis- 

II. Dohodek kot sistematični izraz za 
celotnost družbenoekonomskih odnosov 
združenem delu (dohodkovni odnosi) 



nostjo in odgovornostjo ure- 
jajo medsebojne dohodkovne 
odnose. Pri tem jih vodi nji- 
hov prvobitni interes, ki za- 
hteva povezanost v delu. 
Ključni člen takšnih odnosov 
je dohodek, ki ga delavci sku- 
paj ustvarijo v . okviru takš- 
nega kompleksa združenega 
dela na podlagi svojega dela 
in rezultatov skupnega dela. 
Iz skupno realiziranega do- 
hodka, ki ga prinašajo rezul- 
tati skupnega dela, se obli- 
kujejo dohodki posameznih 
temeljnih organizacij na pod- 
lagi vrednosti rezultatov de- 
la sleherne temeljne organi- 
zacije, ki je bilo vgrajeno v 
skupni rezultat združenega 
dela. 

Na tej podlagi je objektiv- 
no mogoče presegati navz- 
križja, v katere delavce v 
združenem delu neizogibno 
pripeljeta dirka in boj za pro- 
fit sleherne organizacije zdru- 
ženega dela posebej, ne gle- 
de na materialnoekonomske 
in družbenoekonomske posle- 
dice, ki to povzročajo v dru 
gih organizacijah združenega 
dela in ne glede na dejstvo, 
da vse to prej ali slej vpli- 
va na spodkopavanje družbe- 
noekonomske stabilnosti de- 
lavcev in njihove materialne 
osnove dela v sleherni orga- 
nizaciji posebej in v združe- 
nem delu v celoti. 

Gre namreč za to, da je 
mogoče po tej poti brez škod- 
ljivih posledic, če gledamo s 
stališča delovanja ekonom- 
skih zakonitosti blagovne 
proizvodnje, odstranjevati iz 
odnosov v širših kompleksih 
združenega dela razlike med 
količinami konkretnega de- 
la, ki ga delavci posameznih 
temeljnih organizacij vložijo 
v rezultate svojega dela, in 
med količinami družbeno pri- 
znanega dela. To je mogoče 
doseči predvsem glede na 
razlike, ki se pojavljajo zara- 
di deformacij, v katere neiz- 
ogibno zapade stihijsko delo- 
vanje tržišča in katerih se ne 
morejo ubraniti razdrobljeni 
blagovni proizvajalci, posebno 
tedaj, kadar so njihovi med- 
sebojni odnosi v reprodukci- 
ji skrčeni na kupoprodajne 
in kreditne odnose. 

V tem tudi je bistvo orga- 
niziranosti delavcev v temelj- 
ne organizacije združenega 
dela. Namen te organizirano- 
sti ni, da bi iz že oblikova- 
nih podjetij naredili veliko 
majhnih podjetij; takšne od- 
mike srečujemo v praksi. 
Bistvo organiziranosti temelj- 

nih organizacij je v tem, da 
se delavci v okviru celotne- 
ga združenega dela, ki so de- 
lovno in proizvodno poveza- 
ni v osnovne celice združene- 
ga dela (zasnovane na njiho- 
vi medsebojni delovni pove- 
zanosti, pogojenosti, odvisno- 
sti in odgovornosti itd., kar 
vse je pogoj, da bi lahko pri- 
šli do rezultatov skupnega 
dela, kakor so določeni pro- 
izvodi, obdelavne faze, storit- 
ve itd.), oblikujejo kot druž- 
beni subjekt, ki se v okviru 
združenega dela povezujejo 
po logiki nadaljnje delovne 
in proizvodne povezanosti v 
okviru reprodukcije. 

Zato so s stališča oblikova- 
nja dohodkovnih odnosov 
enako nevarni in nesprejem 
ljivi tudi poskusi, da bi spre- 
menili temeljne organizacije 
v majhna podjetja pod 
vlado obratne tehnoekonom- 
ske strukture ter potisnili de- 
lavce v odvisnost od skupin- 
skolastninske profitne logike. 
Taisto velja za poskuse, da 
bi umetno ustvarili fizične in- 
tegracije, ki ustrezajo podjet- 
niškolastninski profitni logi- 
ki, ta pa v bistvu izriva na- 
stajanje dohodkovnih odno- 
sov na podlagi logike, kakrš- 
no vsiljujejo delovna in pro- 
izvodna povezancist delavcev 
v združenem delu, njihova 
medsebojna delovna in pro- 
izvodna pogojenost, odvis- 
nost in odgovornost. 

1.3. Druga temeljna opre- 
delitev družbenoekonomskih 
odnosov, ki je bistvena, opre- 
deljujoča sestavina dohod- 
kovnih odnosov, je, da je do- 
hodek, ki ga ustvarijo delav- 
ci kot organizacija združene- 
ga dela, družbeno neodtujljiv 
od delavcev, ki so vložili svo- 
je tekoče živo in opredme- 
teno munulo delo v proizvod- 
njo blaga in storitve, na pod- 
lagi česar je temeljna orga- 
nizacija ustvarila svoj do- 
hodek. 

Iz takšne družbenoekonom- 
ske opredelitve odnosov med 
delavcem, čigar delo je 
opredmeteno in vrednostno 
realizirano v dohodku temelj- 
ne organizacije, in dohod- 
kom, ki ga ustvarja temeljna 
organizacija, izhaja več po- 
membnih sestavin dohodkov 
nih odnosov. 

Prva in najpomembnejša 
je, da sploh ne obstaja doho- 
dek temeljne organizacije, 
pojmovan v pravnolastnin- 
sikem smislu, na katerem bi 
lahko nastala nadvlada tehno 
ekonomskih struktur v te- 

meljnih organizacijah. Doho- 
dek, lci ga ustvarja temeljna 
organizacija kot pravno in- 
stitucionaliziran subjekt zdru 
ženih delavcev, je oblika dia- 
lektičnega preseganja lastnin- 
skih odnosov, vendar na na- 
čin, ko ostaja zagotovljena 
integriteta delavca, čigar de- 
lo je opredmeteno in vred- 
nostno realizirano v dohod- 
ku, nad tem dohodkom. 

Ta družbenoekonomska in- 
tegriteta zagotavlja delavcem 
možnost, da na temelju do- 
hodka, v katerem je opred- 
meteno in vrednostno realizi- 
rano njihovo delo, uresniču- 
jejo svojo ustavno pravico do 
dela z družbenimi sredstvi. 
To pa je, da dela delavec s 
sredstvi v družbeni lastnini 
zato, da zadovoljuje svoje 
osebne in družbene potrebe 
ter da svobodno in enako- 
pravno z drugimi delavci v 
združenem delu, v skladu s 
svojimi ustavnimi obveznost- 
mi do drugih delavcev v zdru- 
ženem delu in do družbene 
skupnosti, odloča o svojem 
delu in o pogojih ter rezulta- 
tih svojega dela. V tej druž- 
benoekonomski integriteti do- 
hodka tudi je ekonomska mo- 
tivacija za delavca, da oprav- 
lja družbeno funkcijo subjek- 
ta in agensa združenega de- 
la v vseh odnosih družbene 
reproduckije. 

Na integriteti delavcev, 
združenih v temeljno organi- 
zacijo, nad dohodkom, ki se 
realizira kot dohodek temelj- 
ne organizacije, je zasnovana 
tudi integriteta dohodka in 
enotnost dohodka. (To, da je 
dohodek trenutno še družbe- 
no dezintegriran, je ostanek 
odnosov, ki jih moramo pre- 
seči.) 

Njegova enotnost oziroma 
integriteta se kaže v tem, da 
se dohodek v funkciji, to je 
z njegovim angažiranjem v 
tokovih družbene reprodukci- 
je in v različnih oblikah, v 
katere se v funkciji spremi- 
nja, ne more družbeno odtu- 
jiti od delavca, čigar delo je 
v njem opredmeteno in vred- 
nostno izraženo. 

Enotnost in integriteta do- 
hodka pomeni tudi to, da ni 
mogoče v okvirih družbene 
reprodukcije ustvariti nobene 
vrste vrednosti (kredita, 
družbenega kapitala itd.) zu- 
naj in neodvisno od dohod- 
ka in dohodkovnih odnosov 
ter brez ustreznega sporazu- 
ma med subjekti združenega 
dela. 

Druga zelo bistvena sesta- 

vina opredelitve, o kateri go- 
vorimo, je, da ne obstaja pr- 
vobitni dohodek delovne ozi- 
roma sestavljene organizacije 
in tudi ne dohodek banke kot 
denarnega združenja subjek- 
tov združenega dela, niti ne 
dohodek zavarovalskih zdru- 
ženj itd. Prvobitni dohodek, 
na podlagi katerega uresni- 
čujejo delavci svojo ustavno 
pravico do dela z družbeni- 
mi sredstvi, ustvarja samo te- 
meljna organizacija. Dejan- 
sko delo, ne glede na razne 
oblike organiziranosti združe- 
nega dela, poteka namreč vse- 
lej in samo v temeljnih orga- 
nizacijah. To je: samo v njih 
se ustvarja nova vrednost. 

Na ravni delovne, sestavlje- 
ne itd. organizacije se samo 
vrednostno realizira denarni 
prihodek, ki se ustvari na 
podlagi rezultatov dela vseh 
ali posameznih temeljnih or- 
ganizacij, ki so delovno in 
proizvodno sodelovale v iz- 
delavi proizvodov in storit- 
vah skupnega dela. Tako 
ustvarjeni prihodek pa se ta- 
koj deli na temeljne organi- 
zacije, ki so sodelovale pri 
doseganju skupnega rezulta- 
ta, in to v celoti, na podla- 
gi cen, ki so jih s svojim 
samoupravnim sporazumom 
vnaprej določili delavci te- 
meljne organizacije. 

Na ravni delovne ali sestav- 
ljene organizacije potekajo to- 
rej samo ekonomsko in prav- 
notehnični posli, povezani z 
realizacijo in razporejanjem 
skupnega prihodka temeljnih 
organizacij, ki je bil ustvar- 
jen na podlagi skupnega re- 
zultata dela. Tu vodijo tudi 
evidenco o sredstvih, ki jih 
združujejo temeljne organiza- 
cije na podlagi plana, da bi 
uresničile program, za katere- 
ga so se sporazumele, da ga 
bodo izpolnile z združeva- 
njem sredstev. Ta sredstva 
hranijo v interni banki oziro- 
ma v poslovni banki od dne- 
va, ko jih je treba vnesti v 
združena sredstva, do dneva, 
ko so angažirana v reproduk- 
ciji v namen, za katerega so 
določena. 

To pomeni, da delovna ozi- 
roma sestavljena organizacija 
nima svojega prvobitnega do- 
hodka. To pomeni, da nima 
niti svoje prvobitne material- 
ne podlage za reprodukcijo 
in drubenoekonomske osno- 
ve za odločanje o proizvod- 
nji in reprodukciji na način, 
ki ne bi temeljil na sporazu- 
mevanju delavcev temeljnih 
organizacij v okviru samou- 
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pravnih organov delovne ozi- 
roma sestavljene organizacije. 

Materialna podlaga za od- 
ločanje o proizvodnji in o 
reprodukciji v samoupravnih 
organih delovne oziroma se- 
stavljene organizacije ni in 
tudi ne more biti prvobitni 
dohodek delovne oziroma se- 
stavljene organizacije. Zato 
so nedopustni takšni ekonom- 
ski odnosi v okviru delovne 
in sestavljene organizacije, na 
podlagi katerih bi s tehniko 
manipuliranja z dohodkom 
ustvarjali dohodek, ki se sa- 
movoljno osamosvaja od de- 
lavcev v temeljnih organiza- 
cijah in od njihove samou- 
pravne integritete. Med takš- 
ne metode manipuliranja z 
dohodkom uvrščamo avtoma- 
tično zadrževanje dela dohod- 
ka na ravni podjeUa, predpi- 
sovanje dela dohodka ki ga 
delavci temeljnih organizacij 
morajo obvezno vplačevati v 
sredstva delovne oziroma se- 
stavljene organizacije, ne da 
bi. se poprej s samoupravnim 

1. Delavci pridobivajo doho- 
dek iz denarne realizacije 
proizvodov in storitev, ki so 
jih ustvarili s svojim tekočim 
živim in opredmetenim minu- 
lim delom v različnih obli 
kah združevanja dela in sred- 
stev. 

2. Spreminjanje, proizvo- 
dov in storitev v denarni do- 
hodek poteka na podlagi" de- 
lovanja tržnih zakonitosti in 
na podlagi družbenih pogo- 
jev za pridobivanje dohodka, 
kakor jih določajo samou- 
pravni sporazumi in družbe- 
ni dogovori. 

3. Dohodek se ustvarja prek 
treh glavnih v denarju izra- 
ženih oblik vrednostne reali- 
zacije rezultatov tekočega, ži- 
vega in opredmetenega minu- 
lega dela delavcev. 

3.1 Na tržišču z menjavo 
blaga in storitev za denar. 

3.2. V neposredni netržni 
menjavi dela, ki pa je zasno- 
vana na menjavi vložene 
vrednosti. 

3.3. Na podlagi udeležbe v 
dohodku, pridobljenem z an- 
gažiranjem sredstev v repro- 
dukciji, ki se oblikujejo na 
podlagi združevanja dela in 
sredstev. 

S tem je zagotovljena tudi 
gibljivost sredstev družbene 

sporazumom dogovorili o na- 
menu, za katerega bodo 
združevali sredstva, o dina- 
miki združevanja, o nalogah 
in rezultatih, ki jih je treba 
doseči z združenimi sredstvi, 
kakor tudi o načinu in dina- 
miki vračanja združenih sred- 
stev ter o udeležbi tistih, ki 
sredstva združujejo, v rezul- 
tatih, ki bodo z angažiranjem 
teh združenih sredstev dose- 
ženi. 

Materialna podlaga za od- 
ločanje o proizvodnji in re- 
produkciji na ravni delovne 
oziroma sestavljene organiza- 
cije so lahko samo združena 
sredstva delavcev temeljnih 
organizacij in to podlago je 
treba ustvarjati. Z združeva- 
njem sredstev delavci ne iz- 
gubljajo integritete svoje pra- 
vice do dela z njimi, ampak 
uresničujejo to svojo integri- 
teto skupaj z drugimi delav- 
ci in tako vzpostavljajo od- 
nose, v katerih enakopravno 
uresničujejo svojo pravico do 
dela. 

akumulacije znotraj družbe- 
ne reprodukcije na prvobitni 
družbenoekonomski samou- 
pravni osnovi. Gibljivost 
družbene akumulacije nia 
družbenoekonomski podlagi, 
katere družbeni nosilec je de- 
lavec v združenem delu, je 
osnova in pot za premago- 
vanje odnosov, v katerih se 
družbena akumulacija spre- 
minja v takšno ali drugačno 
obliko osamosvojenega fi- 
nančnega kapitala pod nad- 
zorstvom države ali pod nad- 
zorstvom bank kot osamosvo 
jenih centrov finančne moči, 
za katerimi stoje v resnici 
skupinskolastninski interesi 
posameznih skupin ustanovi- 
teljev. 

4. Delavci temeljnih orga- 
nizacij pridobivajo dohodek 
na podlagi svojih proizvodov 
in storitev ter na podlagi pro- 
izvodov in storitev, ki so re- 
zultat skupnega dela več te- 
meljnih organizacij, s kate- 
rimi so delovno ali proiz- 
vodno povezane. 

Svoje proizvode in storit- 
ve lahko delavci temeljnih 
organizacij združenega dela 
sami neposredno prodajajo 
na tržišču ali pa lahko za- 
upajo prodajo svojih proiz- 
vodov in storitev specializi- 
ranim organizacijam za pro- 
met z blagom in storitvami, 

kar vsekakor bolj ustreza 
razvitejši delitvi dela, v se- 
stavi svoje delovne ali se- 
stavljene organizacije ali pa 
zunaj nje. 

Prodajo proizvodov skup 
nega dela več temeljnih orga- 
nizacij zaupajo delavci teh 
organizacij praviloma speci- 
aliziranim trgovskim organi- 
zacijam združenega dela v 
sestavi svojih delovnih ozi- 
roma sestavljenih organizacij 
ali pa zunaj njih. 

4. 1. Razen v primeru, ko 
delavci temeljnih organizacij 
združenega dela sami proda- 
jajo proizvode ter neposred- 
no pridobivajo dohodek, ga 
pridobivajo skupaj z delav- 
ci „drugih proizvodnih in 
trgovinskih organizacij na 
podlagi delovnega sodelova- 
nja in združevanja dela ter 
sredstev v različnih oblikah. 

4.2. Zelo pomemben dejav- 
nik v pridobivanju dohodka 
na podlagi vrednostne reali- 
zacije blaga in storitev so 
cene. 

V ustavi sta opredeljeni 
dve družbenoekonomski se- 
stavini, ki sta izhodišče za 
določanje cen. Prva izmed 
njiju je delovanje tržnih za- 
konitosti, druga pa so druž- 
benoekonomsko določeni po- 
goji za pridobivanje dohod- 
ka. 

4.3. Pogoje za pridobivanje 
dohodka lahko določi druž- 
bena skupnost, to pa stori 
z instrumenti ekonomske po- 
litike, ki morajo biti zasno- 
vani na družbenem planu 
kot posebni obliki družbene- 
ga dogovora ter na samoup- 
ravnih sporazumih med sa- 
mimi subjekti združenega de- 
la. 

S stališča pridobivanja do- 
hodka morata biti v družbe- 
nem opredeljevanju pogojev 
za pridobivanje dohodka iz- 
polnjeni dve poglavitni zah- 
tevi. Določanje družbeno op- 
redeljenih pogojev za prido- 
bivanje dohodka mora biti 
zasnovano na samoupravnih 
sporazumih med subjekti do- 
hodka ter na družbenih do- 
govorih. V primeru, ko druž- 
beno določeni pogoji gospo- 
darjenja postavijo posamez- 
ne subjekte združenega de- 
la v pridobivanju dohodka 
zaradi delovanja tržnih za- 
konitosti za dalj časa in pre- 
cej močno v neenakopraven 
položaj, je treba hkrati z do- 
ločitvijo takšnih pogojev za- 

gotoviti tudi ustrezne kom- 
penzacije. 

4.4. To kajpada ne velja za 
primere, ko se v soglasju z 
zakonom ali samoupravnim 
sporazumom zajeme del do- 
nodka, ki ga ustvari temelj- 
na organizacija zaradi izredno 
ugodnih naravnih pogojev ali 
razmer na tržišču ali zaradi 
drugih izrednih pogojev. V 
takih okoliščinah se del tako 
ustvarjenega dohodka upora- 
bi za razvoj materialne os- 
nove organizacije združenega 
dela, pa tudi širše, za razvoj 
materialne osnove združene- 
ga dela v občini oziroma re- 
publiki. 

4.5 Kadar delavci temeljile 
organizacije pridobivajo do- 
hodek na podlagi proizvodov 
in storitev, ki so rezultat de- 
la delavcev več temeljnih or- 
ganizacij, ga praviloma sku- 
paj ustvarjajo v obliki pri- 
hodka delovne ali sestavlje- 
ne organizacije. 

/ 
Tako ustvarjen prihodek se 

takoj, brž ko ga realizira 
delovna oziroma sestavljena 
organizacija, v celoti razdeli 
na temeljne organizacije. Pri 
tem se doprinos delavca sle- 

, herne temeljne organizacije 
določi na podlagi cen, ki so 
jih delavci sprejeli s samuop- 
ravnim sporazumom. 

V tem primeru morajo de- 
lavci v sporazumu določiti 
osnove in merila, po katerih 
bodo temeljne organizacije 
participirale v kritju stro- 
škov, ki nastajajo s prodajo 
blaga kakor tudi obliko in 
obseg jamstva ter osnove in 
merila, na podlagi katerih 
prevzemajo morebitni rizik. 

4.6. Delavci temeljnih or- 
ganizacij morajo pri določa- 
nju cen za proizvode in sto- 
ritve, ki jih realizirajo bodi- 
si v medsebojnih odnosih bo. 
disi v proizvodih in storit- 
vah skupnega dela, izhajati 
iz tržnih cen. 

Pri določanju konkretnih 
cen lahko v posameznih pri- 
merih tudi odstopijo od trž- 
nih cen. 

Prvič v primeru, ko gre za 
proizvode, storitve, delovne 
faze itd., za katere ni tržnih 
cen ali pa so tržne cene ob- 
remenjene z monopolnimi in 
podobnimi deformacijami, 
določajo interno ceno na pod- 
lagi vrednosti, ki ustreza ko- 
ličini konkretno vloženega 
živega in minulega dela pod 
pogojem, da se vrednost do- 
loča po enakih, enotnih os- 

ili. Pridobivanje dohodka 
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novah in merilih, na podlagi 
katerih se določa opredme- 
tena vrednost za vse temelj- 
ne organizacije. Tak način 
določanja cen je družbeno- 
ekonomsko utemeljen v glav- 
nem samo v delovnih orga- 
nizacijah s homogeno teh- 
ničnotehnološko osnovo. 

Drugič v primeru, ko de- 
lavci ene ali več temeljnih 
organizacij sodelujejo s svo- 
jimi sredstvi pri investiranju 
v materialno osnovo določe- 
ne temeljne organizacije in 
ko se delavci zainteresiranih 
temeljnih organizacij na tej 
podiagi sporazumejo z orga- 
nizacijo, v katero investirajo, 
o pošiljanju pro.zvodov ali 
o storitvah ob ustreznih po- 
gojih. 

Tretjič v primeru, ko te- 
fne:jna organizacija iz objek- 
tivnih razlogov (zastarela op- 
rema, spremembe v pogojih 
gospodarjenja, ki so nastale 
mimo njihove volje itd.) ne 
more proizvajati ali nuditi 
svojih storitev po tržnih ce- 
nah, pa so za proizvodnjo 
drugih temeljnih organizacij 
nujno potrebni. V takih pri- 
merih imajo delavca temelj- 
nih organizacij ekonomski in- 
teres, da takšni organizaciji 
priznajo za določen čas do- 
govorjeno ceno, ki ji bo omo- 
gočila, da ustvari dohodek, 
na podlagi katerega bodo de- 
lavci za svoje konkretno vlo- 
ženo delo dobivali približno 
enake osebne dohodke ka 
kot drugi delavci. 

4. 7. Nedopustno pa je ka- 
kršnokoli formiranje internih 
cen, prek katerih se admini- 
strativno določa vrsta in ra- 
ven stroškov, ki se priznajo 
v ceni proizvodov temeljnih 
organizacij. Kot ceno proiz- 
voda razumemo ne formira- 
nje dohodka, ampak samo 
določanje proizvodnih stro- 
škov skupaj z osebnimi do- 
hodki. Prav tako je nedopu- 
stno formirati cene in deliti 
skupno ustvarjeni prihodek 
na način, na podlagi katere- 
ga se ustvarjeni prihodek ne 
razdeli v celoti na temeljne 
organizacije, ampak se spre- 
minja v dohodek delovne 
oziroma sestavljene organi- 
zacije. Takšen, dohodek na- 
stane iz pozitivne razlike med 
internimi cenami, po kate- 
rih se obračunavajo proiz 
vodi in storitve temeljnih or- 
ganizacij ki so vgrajeni v 
proizvode in storitve skupne- 
ga dela, ter cenami, po ka- 
terih se ta proizvod realizi- 
ra na tržišču. 

4.8. Kadar proizvodna te- 
meljna organizacija prodaja 

svoje proizvode in storitve 
prek posebne trgovinske or- 
ganizacije združenega dela 
bodisi v sestavi delovne or- 
ganizacije bodisi v sestavi 
sestavljene organizacije, bo- 
disi s samostojno trgovinsko 
organizacijo ter po tej poti 
pridobiva dohodek, morajo 
delavci proizvodne in trgo- 
vinske organizacije zasnovati 
in urejati medsebojne odno- 
se po načelu združevanja de- 
la in sredstev. 

Materialna podlaga za ure- 
janje medsebojnih ekonom- 
skih odnosov na tej podlagi 
je prihodek, ki je bil ustvar- 
jen s tržno realizacijo proiz- 
vodov in storitev prek trgo- 
vinske organizacije. Prihodek, 
ustvarjen z realizacijo pro- 
izvodov in storitev, vsebuje 
dohodek tako delavcev pro- 
izvodne kakor tudi delavcev 
trgovinske organizacije. Za- 
torej osnova za urejanje med- 
sebojnih odnosov med delav- 
ci proizvodne in trgovinske 
organizacije ni dohodek trgo- 
vinske organizacije, marveč 
prihodek, ustvarjen s prodajo 
proizvodov in storitev dolo- 
čenih proizvodnih organiza- 
cij. 

Kolikor ne bi delili skup- 
no ustvarjenega prihodka na 
podlagi prihodka, ki je bil 
ustvarjen s prodajo konkret- 
nega blaga in storitev, ampak 
bi delili prihodek trgovinske 
temeljne organizacije v celoti, 
bi v takem primeru ne imeli 
jamstva, da bodo delavci pro- 
izvodnih organizacij sodelova- 
li v prihodku, ki ga je trgo- 
vina realizirala s prodajo nji- 
hovih proizvodov in stori- 
tev, ampak pri delitvi pri- 
hodka sploh. S tem ne bi 
bila izpolnjena ustavna zah- 
teva, na tak način pa so mo- 
goča tudi precejšnja preli- 
vanja na novo ustvarjene in 
realizirane vrednosti iz enih 
proizvodnih organizacij v 
druge. Tako bi nastajal tudi 
manevrski prostor za eno- 
stransko odločanje delavcev 
v trgovinskih organizacijah o 
tem, s katerimi proizvodnimi 
organizacijami bodo šli v de- 
litev skupno ustvarjenega pri- 
hodka, in o tem, v katerem 
delu prihodka ima pravico 
sodelovati posamezna proiz- 
vodna organizacija, katerega 
blago in storitve prodaja 
trgovinska organizacija. 

Delitev skupno ustvarjene- 
ga prihodka delavcev proiz- 
vodne in trgovinske organiza- 
cije temelji načelno na enaki 
družbenoekonomski osnovi 
kakor delitev skupno ustvar- 
jenega prihodka proizvodnih 

organizacij. Se pravi, da je 
zasnovana na cenah, ki jih 
sporazumno določijo delavci 
proizvodne in trgovinske or- 
ganizacije. 

Posebnost v teh ekonom- 
skih odnosih se pojavlja sa- 
mo v strukturi cene za sto- 
ritev, ki jih opravljajo de- 
lavci trgovinske organizacije 
s prodajo proizvodov in sto- 
ritev z vsemi tistimi delov- 
nimi aktivnostmi, ki so s 
tem povezane (transport, skla- 
dišče, hladilnice, reklama 
itd.). Količina dela, ki jo vlo- 
žijo delavci trgovinske orga- 
nizacije v prodajo proizvo- 
dov in storitev, se izračuna 
tako, da se za elemente ce- 
ne vzamejo bruto osebni do- 
hodki delavcev na podlagi 
samoupravnega sporazuma, 
poslovni stroški in sredstva 
za razširjeno reprodukcijo 
trgovinske organizacije v skla- 
du z razvojnim programom 
in planom. 

4.9. Delavci proizvodnih in 
trgovinskih organizacij, ki 
trajneje poslovno sodelujejo, 
sprejemajo skupni razvojni 
program in plan, seveda za 
tisti del dejavnosti, ki se na- 
naša na obseg in naravo nji- 
hovega sodelovanja. 

Tako morajo urediti med- 
sebojne ekonomske odnose 
delavci proizvodnih in trgo- 
vinskih organizacij, razen v 
primerih, ko gre za občasne 
in enkraitne posle manjšega 
obsega. 

4.10. V sredstva za razšir- 
jeno reprodukcijo trgovinske 
organizacije ne more biti raz- 
porejen tisti del prihodka, ki 
se kot rezultat izredno ugod- 
nih vremenskih razmer, raz- 
mer na domačem in tujem 
tržišču itd. na podlagi druž- 
beno določenih meril razpo- 
reja neposredno v sredstva 
za reprodukcijo (čisti doho- 
dek) organizacije združenega 
dela, ki je ustvarila prihodek. 
Ta del sredstev je lahko raz- 
porejen samo v sredstva za 
reprodukcijo proizvodne or- 
ganizacije. 

4.11. Sredstva za razširje- 
no reprodukcijo trgovinske 
organizacije je mogoče dolo- 
čati samo v obsegu, ki ustre- 
za plansko določenemu raz- 
voju materialne osnove trgo- 
vinske organizacije. To po- 
meni, da v trgovinski orga- 
nizaciji iz prihodka, ustvar- 
jenega s prodajo proizvodov 
in storitev, ni mogoče formi- 
rati prostih denarnih sred- 
stev, ki bi se lahko spreme- 
nila v denarni kapital. S tem 
bi spet nastala materialna 
osnova za prelivanje na no 

vo ustvarjene vrednosti od 
delavcev proizvodne organi- 
zacije k delavcem trgovin- 
ske organizacije. 

4.12. Delovni ljudje, ki de- 
lajo s sredstvi v osebni last- 
nini, bodisi kot posamezniki 
bodisi kot člani zadrug, ima- 
jo pravico do dohodka, ki 
ustreza ceni njihovega dopri- 
nosa k skupno ustvarjene- 
mu rezultatu. Cena njihove- 
ga doprinosa v delu se dolo- 
či na podlagi enakih osnov 
in meril za določanje bruto 
osebnih dohodkov, po kate- 
rih se določajo bruto osebni 
dohodki delavcev v temeljni 
organizaciji združenega dela, 
s tem da se vanjo vključijo 
materialni stroški in amor- 
tizacija ter sredstva za raz- 
širjeno reprodukcijo v skla- 
du s samoupravnim sporazu- 
mom o 'skupno določenem 
razvojnem programu in pla- 
nu, pa v sorazmerju z nji- 
hovim doprinosom k skupne- 
mu rezultatu dela, doseže- 
nem s skupnim prihodkom. 

4.13. Organizacijske enote, 
ki jih ustanavljajo organiza- 
cije združenega dela, da bi 
opravljale del njihove dejav- 
nosti v tujini, se štejejo za 
sestavne dele domače orga- 
nizacije združenega dela. 

Te enote poslujejo na pod- 
lagi samoupravnega sporazu- 
ma o združevanju v organiza- 
cijo združenega dela. Ta spo- 
razum določa vnašanje do- 
hodka, ustvarjenega v tujini, 
v domovino, kakor tudi ob- 
vezno razpolaganje s sredstvi 
drjižbene reprodukcije v skla- 
du s planom organizacije 
združenega dela, v katere se- 
stavi je enota organizirana. 
Sporazum o združevanju v 
organizacijo združenega dela 
mora v tistem delu, ki ureja 
odnose z organizacijsko eno- 
to, ki posluje v tujini, biti 
obvezno predložen v soglas- 
je občinski skupščini, na ka- 
tere ozemlju je sedež orga- 
nizacije združenega dela s 
poslovno enoto v tujini. 

5. Delavci organizacij zdru- 
ženega dela pridobivajo do- 
hodek tudi na podlagi ne- 
posredne netržne menjave de- 
la. Ta pa je zasnovana na 
menjavi vložene vrednosti, pri 
čemer določa prometno (druž- 
beno) vrednost samoupravni 
sporazum delavcev, ki nepo- 
sredno menjujejo delo, v od- 
visnosti od dohodka, ki ga 
ustvarjajo delavci v proiz- 
vodnji s tržno realizacijo 
svojega dela. 

5.1. Prek te oblike lahko 
ustvarjajo dohodek delavci 
proizvodnih temeljnih orga- 
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nizacij, kadar svoje proizvo- 
de in storitve neposredno me- 
njujejo, zlasti v primerih, ko 
za posamezne delovne faze, 
obdelave itd. niso bile obli- 
kovane tržne cene. Po pravi 
lu ustavarjajo prek te oblike 
dohodek delavci temeljnih or- 
ganizacij iz tistih dejavnosti 
(pogojno rečeno — neproiz- 
vodnih dejavnosti), v katerih 
se neposredno ne ustvarja no- 
va vrednost, vendar pa nji. 
hovo delo in rezultati dela 
formirajo »produktivnost« po- 
sameznih dejavnikov proiz- 
vajalne sile dela (znanje in 
delovna usposobljenost de- 
lavcev, znanstvena organizaci- 
ja, uporabljanje znanstvenih 
dosežkov v tehničnotehnolo- 
ški osnovi dela, v odkriva- 
nju in izkoriščanju naravnih 
surovin itd.). Na tej osnovi 
ustvarjajo dohodek delavci 
delovnih skupnosti skupnih 
služb. 

5.2. Samoupravni spora- 
zum, ki ga sklenejo delavci 
temeljnih organizacij (in dru- 
gi delovni ljudje), ki nepo 
sredno menjujejo delo, bodi- 
si neposredno bodisi v okvi- 
ru ustreznih interesnih skup- 
nosti, določa obseg in kako- 
vost storitev kakor tudi prog- 
ram in plan razvoja organiza- 
cij, ki opravljajo storitve, ter 
količino dohodka, ki naj bo 
predmet menjave. 

5.3. Družbena vrednost sto- 
ritev, ki so predmet nepo- 
sredne menjave, se določi 
na način, ki zagotavlja de- 
lavcem, ki opravljajo storit- 
ve, bruto osebne dohodke v 
skladu s samoupravnim spo 
razumom. Z njim je zagotov- 
ljeno, da dobivajo ti delavci 
za približno enako količino 
dela tudi' približno enake 
osebne dohodke kakor de- 
lavci v proizvodnih in dru- 
gih organizacijah, s katerimi 
neposredno menjujejo delo 
V družbeno vrednost stori- 
tev so vračunani tudi ma- 
terialni stroški, amortizacija 
in del sredstev za razširjeno 
reprodukcijo v skladu z raz- 
vojnim planom. 

6. Delavci temeljnih orga- 
nizacij združenega dela lah- 
ko za uresničenje svoje pra- 
vice do dela z družbenimi 
sredstvi združujejo svoje de 
lo in sredstva iz svojega de- 
narnega dohodka v vseh ob- 
likah delovnega, proizvodne- 
ga in poslovnega sodelova- 
nja. 

6. 1. Delavci temeljne orga- 
nizacije združenega dela, ki 
del svojega denarnega dohod- 
ka prenesejo v izkoriščanje 
na delavce druge temeljne 

organizacije, da bi ga le-ti 
lahko za nekaj časa uporab- 
ljali pri opravljanju svoje 
dejavnosti, imajo na pdolagi 
svojega minulega dela pra- 
vico: 

— da na podlagi pravice o 
neodtujljivosti sredstev od 
delavcev, katerih delo je vlo- 
ženo vanje, dobijo ta sred- 
stva nazaj v roku, ki ga spo- 
razumno določijo z delavci 
temeljne organizacije, ki upo- 
rablja ta sredstva; rok pa 
ne more biti daljši od roka, 
določenega za amortizacijo 
delovnih sredstev organiza- 
cije, ki uporablja sredstva; 

— da določijo namen, za 
katerega so lahko uporablje- 
na prenesena sredstva iz de- 
narnega dohodka; 

— da se lahko s porabniki 
prenesenih denarnih sredstev 
sporazumejo o obveznem po- 
šiljanju proizvodov in nu- 
đenju storitev pod normalni- 
mi pogoji, pod katerimi vsto- 
pajo v promet, za časovno 
obdobje, za kakršno se spo- 
razumejo. Pri tem nimajo 
pravice, da prenos sredstev 
iz svojega dohodka pogoju- 
jejo z obveznim pošiljanjem 
proizvodov in nuđenjem sto- 
ritev pod pogoji, v katerih 
bi bili delavci, ki uporablja- 
jo ta sredstva, v neenako- 
pravnem položaju pri prido- 
bivanju dohodka tudi tak- 
rat, kadar bi bile obvezne 
dobave daljše od roka, v ka- 
terem je dogovorjena vrnitev 
sredstev; 

— da sodelujejo v delu po- 
večanega dohodka, ki ga 
ustvarijo delavci, temeljne or- 
ganizacije, ki uprablja sred- 
stva, pod pogojem, da prevza- 
mejo v skladu s samouprav- 
nim sporazumom tudi ustrez- 
ni del rizika. 

6.2. Delavci lahko na pod- 
lagi sredstev iz denarnega 
dohodka sodelujejo v delit- 
vi dohodka, ki ga ustvarijo 
delavci, ki uprabljajo ta sred- 
stva, pod pogojem, da delav- 
ci temeljne organizacije, ki 
uporablja sredstva, ustvarijo 
čisti dohodek, ki ostane po 
izločitvi sredstev za bruto 
osebne dohodke po samoup- 
ravnem sporazumu. 

6.3. Delež delavcev teme- 
ljne organizacije, ki so pre- 
nesli svoja sredstva, v čistem 
dohodku delavcev temeljne 
organizacije, ki uporablja ta 
sredstva, je lahko samo v so- 
razmerju z »doprinosom« 
sredstev, ki so jih prenesli, 
k ustvarjenemu povečanju 
dohodka, s tem da je treba 
delavcem temeljne oganiza- 
cije. ki uporablja sredstva, 

zagotoviti sredstva za raz- 
širitev materialne osnove de- 
la v sorazmeju z njihovim 
doprinosom in skupno ust- 
varjenemu dohodku. Prene- 
sena sredstva je treba vrniti 
v roku, ki ga določijo delav 
ci organizacij, ki na tej pod- 
lagi stopajo v poslovni odnos, 
najpozneje pa do roka, ki je 
določen za amortizacijo sred- 
stev za proizvodnjo, v katero 
so vložena ali vezana nanjo. 
Samo v tem roku je mogoče 
biti soudeležen pri čistem 
dohodku organizacije, ki upo- 
rablja prenesena sredstva. 

6.4. Delavci temeljnih orga- 
nizacij, ki združujejo delo in 
sredstva tako, kakor je bilo 
razloženo, lahko ustanove 
skupni samoupravni organ, 
v katerem enakopravno, na 
podlagi sporazumevanja, ure. 
jajo odnose, ki zadevajo pra- 
vice, obveznosti in odgovor- 
nosti, ki izhajajo iz prenese- 
nih sredstev. 

Delavci lahko na podlagi 
združevanja sredstev iz svo- 
jega denarnega dohodka s 
sporazumom določijo še dru- 
ge oblike in vrste delovnega, 
proizvodnega in poslovnega 
sodelovanja ter se dogovorijo 
o skupnem planiranju, usta- 
novijo »konzorcije« za skup- 
no planiranje itd. 

6.5. Prihodek na teh osno- 
vah je sestavni del dohodka 
delavcev temeljne organiza- 
cije. 

6.6. Delavci temeljnih or- 
ganizacij pridobivajo doho- 
dek na podlagi poslovanja 
z denarnimi sredstvi, s kate- 
rimi razpolagajo, prek ban- 
ke. 

Za opredelitev poslovanja 
v okviru banke in za pridobi- 
vanje dohodka na tej podla- 
gi je zelo pomemben koncept 
bank v sistemu združenega 
dela. 

Ključno vprašanje, ki se 
v tem trenutku zastavlja, je: 
ali lahko s stališča trdnosti 
sistema združenega dela osta- 
nemo pri dosedanjem kon- 
ceptu družbenoekonomskih 
.(inosov in organiziranosti 

banik, s tem da vnašamo vanj 
nadaljnje reforme v smislu 
večje demokratizacije uprav- 
ljanja v bankah. Ali pa je 
treba na podlagi vseh spre- 
memb v družbenoekonomskih 
osnovah v vsem združenem 
delu ustrezno koncipirati tu- 
di družbenoekonomsko os- 
novo v bankah in iz tega iz- 
peljati ustrezno organizacijo. 

S stališča trdnosti sistema 
združenega dela je sprejem- 
ljiva samo druga možnost. 
Se. pravi, da moramo neizo- 

gibno temeljiteje poseči ▼ 
družbenoekonomsko osnovo 
odnosov v bankah in v njiho- 
vo organiziranost. 

Trdnosti sistema združene- 
ga dela ne ustreza koncept, 
da je banka opredeljena kot 
ustanova, v kateri je koncent- 
riran denar bodisi kot sploš- 
na družbena dobrina (držaiv- 
ni kapital) bodisi kot skupna 
dobrina ustanoviteljev banke 
(skupinska lastnina ustano- 
viteljev banke). Sedanje star 
nje pa je v bistvu takšno. 
Vgraditev bank v trden si- 
stem združenega dela torej 
ne more biti učinkovita, ko- 
likor bi preobrazbo bank 
skrčili samo na to, da še 
bolj demokratiziramo uprav- 
ljanje z bančnimi posli. 

V celotnem sistemu zdru- 
ženega dela je lahko banka 
samo posebna denarna aso- 
ciacija, ki jo sestavljajo sub- 
jekti združenega dela. Ko se 
ti subjekti združujejo v takš- 
no asociacijo, združujejo prek 
nje denarna sredstva in z 
njimi razpolagajo skupaj z 
drugimi subjekti združenega 
dela, s katerimi so se združi, 
li v denarno asociacijo. Po- 
leg tega organizirajo prek 
banke svoje denarno poslo- 
vanje in še druga bančna op- 
ravila. Poenostavljeno pove- 
dano, banka ni združeni de- 
nar. Banka so subjekti zdru- 
ženega dela, ki so tudi sub- 
jekti denarnega dohodka, s 
katerim razpolagajo. Ko se 
subjetkti združenega dela 
združujejo v banko ne spre- 
minjajo denarnega dohodka 
svoje organizacije združenega 
dela v kolektivna denarna 
sredstva banke, kakor se to 
sedaj' dogaja (ustanoviteljski 
vložek, depoziti v banki itd.), 
Ta' sredstva so namreč se- 
stavni del dohodka delavcev 
temeljne organizacije in mo- 
rajo takšna tudi ostati. 

Kolikor se denarni dohodek 
organizacije združenega dela 
spremeni v bančna sredstva, 
se takšna sredstva v takem 
primeru sama po sebi spre- 
minjajo v določeno obliko 
skupinske lastnine ustanovi- 
teljev banke. Takšna sred- 
stva se v obtoku neizogibno 
pojavljajo kot finančni kapi- 
tal. Angažirati pa jih je mo- 
goče na podlagi kredi|jiega 
odnosa. 

S tem pa delavci temeljne 
organizacije, ki pod takšnimi 
pogoji vloži del svojega de- 
narnega dohodka, v resnici 
izgubijo svojo neodtujljivo 
pravico, da razpolagajo in up- 
ravljajo s svojim dohodkom 
na temelju odločitev, ki jih 
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sprejemajo. Sklepe o nalož. 
bah sredstev sprejemaj o nam- 
reč organi banke in ne delav- 
ci temeljnih organizacij, ki 
prihajajo na podlagi sredstev 
v neposredne odnose. To je 
stvar, ki jo je treba korenito 
spremeniti v družbenoeko- 
nomski osnovi, na kateri te- 
meljijo poslovanje in organi- 
ziranost banke ter način od- 
ločanja v njej. 

Kolikor se denarni doho- 
dek organizacij združenega 
spremeni v bančna sredstva, 
dobi v tem primeru neizogib- 
no lastnosti finančnega ka- 
pitala z vsemi posledicami, 
ki iz tega izhajajo. Kolikor 
denarni dohodek ostane se- 
stavni del dohodka organi- 
zacije združenega dela, pa 
takšna sredstva v tem prime- 
ru neizogibno izražajo in na- 
lagajo družbenoekonomsko 
logiko delavca in njegovih 
interesov v proizvodnji in 
družbeni reprodukciji. Ta lo- 
gika jasno zahteva, da se pro- 
sta denarna sredstva naloži- 
jo na tistih vozliščih družbene 
reprodukcije, kjer so subjek- 
ti prostih denarnih sredstev 
sami ali skupaj z drugimi, 
s katerimi so delovno, proiz- 
vodno ali poslovno med se- 
boj povezani, odvisni in od- 
govorni, neposredno zainte- 
resirani. V teh primerih nji 
hov prvi ekonomski motiv 
ni več tak kakor pri osamo 
svojenrh bančnih sredstvih, 
da z obrestmi pridobijo pro- 
fit od denarnih sredstev. Nji- 
hov prvi ekonomski motiv po- 
stane interes, da rešijo dolo- 
čena proizvodna ali druga 
za reprodukcijo življenjsko 
pomembna vprašanja. V tem 
je ključna razlika. Na tej pod- 
lagi lahko klasični kreditni 
odnosi, ki so pri nas še pre- 
cej prevladujoči, prerastejo 
v združevanje dela in sred- 
stev, z vsemi družbenoeko- 
nomskimi opredelitvami, s 
katerimi je v ustavi opredelje- 
na tako imenovana pravica 
na podlagi minulega dela 
(pravica do vrnitve združe- 
nih sredstev, pravica do ude- 
ležbe v povečanem dohodku; 
ob prevzemanju rizika za 
ekonomske rezultate denar- 
nih vlaganj itd. 

Iz vsega povedanega jasno 
izhaja, da za trdo uskladi- 
tev s sistemom združenega 
dela ni dovolj doseči večjo 
stopnjo demokratičnosti v 
upravljanju v bankah, niti 
ni mogoče zadeve skrčiti na 
vprašanje, komu naj ustano- 
vitelji banke dajo pravico do 
upravljanja z bančnimi posli. 
Gre za družbenoekonomsko 

osnovo odločanja v bankah, 
ki jo je treba v temeljih 
spremeniti. 

Sprememba, ki jo moramo 
narediti v družbenoekonom- 
skem konceptu banke, je. da 
morajo odločitve o denarnem 
dohodku sprejemati subjekti 
združenega dela, katerih sred- 
stva so v takšni ali drugačni 
obliki v banki. Te odločitve 
morajo sprejemati subjekti, 
za katerih sredstva gre, in ne 
organi banke. V prihodnje 
bo banka predvsem mesto, 
na katerem se bodo subjek- 
ti združenega dela, ki vsto. 
pajo v poslovne odnose, do- 
govarjali na podlagi sklepov 
svojih samoupravnih organov 
o združevanju dela in sred- 
stev ter o medsebojnih pra- 
vicah, odgovornostih in ob- 
veznostih. 

V organih banke bi morali 
subjekti združenega dela sku- 
paj odločati samo o stvareh, 
za katere bodo s samouprav- 
nim sporazumom sklenili, da 
bodo o njih skupno odločali, 
ter o stvareh, ki se nanašajo 
na opravljanje bančnih po- 
slov, razen odločanja o an- 
gažiranju in plasmaju dohod- 
ka. Takšne odločitve bi lah- 
ko organi banke sprejemati 
samo na podlagi sprejetega 
bančnega plana, potrjenega v 
sleherni organizaciji združe- 
nega dela, ki je združena v 
banko, ali pa na podlagi po- 
prejšnjega soglasja subjekta 
organizacije združenega dela, 
ko gre za posamezne odlo- 
čitve. 

Iz vsega povedanega izha- 
ja, da je .treba banko kot 
posebno organizacijo združe- 
nega dela preobraziti v »de- 
narno asociacijo subjektov 
združenega dela«. 

Takšna preobrazba naj se 
ustvari v dveh glavnih sme- 
reh. 

O investicijskih vlaganjih 
denarnih sredstev lahko od- 
ločajo samo delavci temelj- 
nih organizacij, na katerih 
sredstva se nanašajo odločit 
ve o angažiranju. < To store 
bodisi na podlagi neposred- 
nega sporazuma z delavci te- 
meljne organizacije, ki prosi 
za sredstva, da bi jih angaži 
rala v okviru svojega dela in 
poslovanja, bodisi da sprej 
mejo takšne odločitve tudi v 
okviru banke. V tem primeru 
pa seveda samo za tisti del 
sredstev, ki se nanaša na ob- 
veznosti iz plana banke o 
kratkoročnih kreditih, ki so 
ga podpisali, in za sredstva, 
ki so vezana za opravljanje 
bančnih poslov, razen za 

sredstva, o katerih smo go- 
vorili prej. 

Denarna sredstva temeljnih 
organizacij, ki krožijo prek 
banke, morajo ostati sestav- 
ni del sredstev temeljnih or- 
ganizacij. Ta sredstva se ne 
morejo spremeniti v bančna 
sredstva v obliki ustanovne- 
ga in drugih bančnih skadov. 

6.7. Na podlagi poslovanja 
prek banke se oblikujejo tri 
glavne oblike denarnega pri- 
hodka temeljne organizacije, 
ki posluje prek banke. 

Temeljna organizacija 
ustvarja prihodek na podla- 
gi udeležbe v dohodku te- 
meljne organizacije, na kate- 
ro je prinesla del svojega 
dohodka po načelu združeva- 
nja dela in sredstev. Iz tega 
naslova ustvarja denarni pri- 
hodek na podlagi pravic iz 
minulega dela, v skladu s sa- 
moupravnim sporazumom in 
zakonom. 

Drugi vir prihodka so pri- 
hodki, ki jih ustvari banka z 
bančnimi opravili. 

Tretji vir je pozitivna raz- 
lika med pasivnimi in aktiv- 
nimi obrestmi, nastala iz hra- 
nilnih vlog. 

Prihodki, ustvarjeni z banč- 
nimi opravili, se po odbitku 
sredstev, ki se na podlagi 
svobodne menjave dela izlo- 
čijo za delovno skupnost 
skupnih služb banke, razpo- 
redijo na temeljne organiza- 
cije, ki sestavljajo asociacijo 
banke, in to v sorazmerju s 
sredstvi teh organizacij, ki so 
denarna podlaga za bančna 
opravila. 

Prihodki, ki jih banka 
ustvari iz pozitivne razlike 
med pasivnimi in aktivnimi 
obrestmi na hranilne vloge 
se po izločitvi sredstev za de- 
lovno skupnost skupnih služb 
banke na podlagi samouprav- 
nega sporazuma med varče- 
valci in porabniki sredstev 
iz hranilnih vlog razporedijo 
delno za vlaganja v razvoj 
materialne osnove družbene- 
ga standarda, delno pa se vr- 
nejo porabnikom teh sred. 
stev v sorazmerju, kakršno 
ustreza plačanim obrestim. 

Iz vsega, kar smo doslej 
povedali o preobrazbi druž- 
benoekonomske osnove, na 
kateri naj bo zasnovana ban- 
ka, jasno izhaja sklep, da je 
potrebna glede na sedanje 
stanje pomembna preobrazba 
bank. Z zakoni ne bi smeli 
togo in shematsko predpiso- 
vati organizacijskih oblik de- 
narnim asociacijam. Sleherni 
organizacijski shematizem bi 
v tem času bolj škodoval ka- 
kor koristil. To pa nikakor 

ne pomeni, da ne bi smeli v 
zakonih zelo jasno opredeliti 
glavnih elementov, načel itd. 
o organiziranosti denarnih 
asociacij. 

Kar zadeva organizacijsko 
preobrazbo bank, je ključni, 
strateški člen tako imenova- 
na interna banka. Ta naj po- 
stane podlaga in spodbujajo- 
či družbeni dejavnik za pre- 
obrazbo celotnega bančnega 
sistema v okviru sistema 
združenega dela. 

Interna banka naj bo, ka- 
kor je jasno zapisano v usta- 
vi, samoupravno organizira- 
na načelno enako kakor dru- 
ge banke. V njih se združu- 
jejo temeljne organizacije 
združenega dela v okviru de- 
lovne, sestavljene organizaci- 
je in v drugih oblikah traj- 
ne povezanosti v procesu de 
la, proizvodnje in reproduk- 
cije. Delavci temeljnih orga- 
nizacij se dogovore o poslih, 
ki jih bo opravljala interna 
banka. Posle delovne skupno- 
sti za denarno banko lahko 
opravlja bodisi posebna de- 
lovna skupnost bodisi določe- 
na delovna enota v sestavi de- 
lovne skupnosti skupnih 
služb. Interna banka ima svoj 
žiro račun in je registrirana 
kot pravna oseba za opravlja- 
nje poslov, ki jih prevzema 
po sporazumu. 

Poudarjanje teh elementov 
iz izkaznice interne banke je 
v tem času potrebno pred- 
vsem zato, ker se v organi- 
zacijah združenega dela prav 
okoli koncepta interne ban- 
ke lomita samoupravna orga- 
niziranost poslovanja z de- 
narjem in štabska, podjetni- 
školastninska organiziranost. 
Drugo imenovana razume in- 
terno banko samo kot uprav- 
no finančno administracijo in 

_ knjigovodstvo, ki je postav- 
' Ij eno pod neposredno vodstvo 
poslovnega organa delovne 
oziroma sestavljene organiza- 
cije. V njej se koncentrirajo 
vsa denarna sredstva temelj- 
nih organizacij in odločanje 
o njih. 

Reševanje teh temeljnih 
vprašanj samoupravne orga- 
niziranosti združenega dela v 
konceptu interne banke je od- 
ločilnega pomena ža ves si- 
stem združenega dela, tako 
za razvoj samoupravnih od- 
nosov znotraj organizacij 
združenega dela kakor tudi 
za preobrazbo na področju 
bank. Interna banka naj bi 
bila oblika povezovanja orga- 
nizacij združenega dela v po- 
slovne banke kakor tudi po- 
glavitni dejavnik v notranjem 
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organizacijskem prevrščanju 
bank. V okviru obstoječih 
bank bo na podlagi preobraz- 
be njihove družbenoekonom- 
ske osnove brez nadaljnjega 
prišlo do povezovanja subjek- 
tov združenega dela v okviru 

tako imenovanih dohodkov- 
nih vezi, ki temelje na de- 
lovnih, proizvodnih in po- 
slovnih zvezah in ki dejan- 
sko povezujejo organizacije 
združenega dela v širše re- 
produktivne komplekse. 

IV. Shema strukture dohodka in njegovo 
namensko razporejanje 

1. Osnovna shema struktu- 
re dohodka po namenu pora- 
be je: 

1.1. »Skupni prihodek« je 
ustvarjeni denarni dohodek 
za prodano blago in storit- 
ve, vključno tudi denarni pri- 
hodek, ustvarjen na podlagi 
tekočega živega in opredme- 
tenega minulega dela v kate- 
rikoli obliki združevanja de- 
la in sredstev v družbeni re- 
produkciji. 

1.2. »Dohodek« je skupni 
prihodek, zmanjšan za ma- 
terialne stroške poslovanja in 
za amortizacijo. 

1.3. Dohodek se razporeja 
po namenu na: 

— »sredstva za osebno, 
skupno in splošno porabo 
delavcev« (»sredstva za bru- 
to osebne dohodke«); 

— sredstva družbene aku- 
mulacije in skladov (čisti do- 
hodek, pojmovan v materi- 
alnoekonomsikem smislu). 

1. 4. Sredstva družbene aku- 
mulacije in skladov se razpo- 
rejajo na: 

— sredstva za rezerve; 
— sredstva za plačevanje 

davkov in drugih javnih da- 
jatev v sorazmerju z bruto 
dohodkom, ustvarjenim na 
pogojnega delavca kakor tu- 
di za plačevanje denarnih 
kazni, izrečenih za gospodar- 
ske postopke in prekrške ter 
sodnih stroškov; 

— sredstva za povečanje 
materialne osnove strokovne- 
ga izobraževanja in zadovo 
ljevanje drugih potreb, ki so 
pogoj proizvodnje ali druge 
gospodarske oziroma družbe- 
ne dejavnosti in zaščite pri 
delu; 

— sredstva za akumulacijo. 
2. »Materialne stroške« do- 

ločajo delavci temeljne or- 
ganizacije. Kot materialne 
stroške je mogoče obračuna- 
ti samo tiste stroške, ki na- 
stanejo v samem procesu de- 
la in v procesih, ki so pove- 
zani z njim, s porabo sred- 
stev za delo, predmetov dela 
in drugih materialnih pogojev 
dela in ki nastajajo v zvezi 
z neposredno zaščito delav- 
cev v procesu dela. 

S samoupravnim sporazu 
mom in družbenim dogovo- 

rom se lahko določijo enotni 
kazalci za izkazovanje in ana- 
liziranje stroškov po njihovi 
strukturi ter standardi stro- 
škov, na podlagi katerih je 
mogoče ugotavljati in anali- 
zirati odstopanja od stan- 
dardnih stroškov ter progra- 
mirati uvajanje ustreznih 
ukrepov kakor tudi ugotavlja- 
ti doprinos delavcev v delu 
s stališča izkoriščanja mate- 
rialnih pogojev za delo. Druž- 
benopolitične skupnosti ne 
morejo pri predpisovanju do- 
ločenih družbenih obveznosti 
osnovnih organizacij združe- 
nega dela predpisovati, da se 
posamezne izmed takšnih ob- 
veznosti obračunavajo kot 
materialni stroški, v prime- 
rih, ko to niso z ekonomske- 
ga stališča (dejanski prenos 
vrednosti). Delavci temeljnih 
organizacij prav tako nimajo 
pravice obračunavati kot ma- 
terialne stroške posamezne 
vrste osebne in skupne po- 
rabe. 

3. »Amortizacijo« določajo 
delavci temeljnih organizacij 
Delavci morajo določiti 
amortizacijo najmanj v viši- 
ni, ki zagotavlja očuvanje in- 
tegritete sredstev v smislu za- 
gotavljanja njihove enostavne 
reprodukcije. 

Konkretne amortizacijske 
stopnje določajo delavci te- 
meljnih organizacij v skladu 
z ekonomsko politiko, ki jo 
vodijo, in v skladu s plani, 
ki jih na tej podiagi spre- 
jemajo. Delavci se lahko 
pri določanju amortizacij- 
ske stopnje omeje samo na 
izločanje sredstev, ki ustreza- 
jo »fizičnemu trošenju« sred- 
stev (minimalna amortizaci- 
ja), kar tudi morajo storiti. 
Delavci pa lahko določijo 
amortizacijsko stopnjo tudi s 
stališča »moralnega trošenja 
sredstev«. Uvajanje novih teh- 
ničnotehnoloških rešitev v 
proizvodnji novih sredstev za 
delo namreč ekonomsko 
skrajšuje življenjsko dobo in- 
staliranih zmogljivosti. V 
takšnih primerih je mogoče 
samo s pospešeno amortiza- 
cijo držati korak s porastom 
»produktivnosti« sredstev. 

Zakon lahko določi mini- 
malno amortizacijsko stop- 
njo in stopnjo amortizacije, 
ki se prizna kot odbitna po- 
stavka pri izkazovanju bruto 
dohodka na pogojnega delav- 
ca, ki je podlaga za vodenje 
davčne politike in opredelje- 
vanje drugih ekonomskih 
ukrepov ekonomske politike. 
Z zakonom predpisane stop- 
nje ni mogoče določiti na 
ravni, ki ne bi ohranjala in- 
tegritete vrednosti sredstev. 

S samoupravnim sporazu- 
mom in družbenim dogovo- 
rom o samoupravnem druž- 
benem planu je mogoče do- 
ločiti kazalce, ki so bistve- 
ni za vodenje politike ohra 
njevanja integritete sredstev 
in za vodenje ustrezne poli- 
tike amortizacijskih stopenj. 

4. Dohodek, ki ga dobimo 
z odštetjem materialnih stro- 
škov in amortizacije od 
skupnega prihodka, se lahko 
obračuna kot stvarno ustvar- 
jeni dohodek, s katerim lah- 
ko delavci razpolagajo (denar 
kot plačilno sredstvo in kot 
sredstvo za kroženje akumu- 
lacije) samo v tistem delu, v 
katerem je skupni prihodek 
plačan v denarju ali pa krit 
z vrednostnim papirjem, ki 
ga je mogoče vsak trenutek 
spremeniti v denar. 

5. Delavci temeljne organi- 
zacije razporejajo ustvarjeni 
dohodek na podlagi plana, ki 
so ga sprejeli, in planskih 
obveznosti, ki so jih spreje- 
li na podlagi planov v vseh 
oblikah združevanja dela in 
sredstev, v kakršnih so po- 
vezani z delavci drugih orga- 
nizacij združenega dela. 

Pri razporejanju dohodka 
na sredstva za svojo (delav- 
čevo) osebno in skupno po- 
rabo in na sredstva za aku- 
mulacijo in sklade vodijo de- 
lavce zlasti naslednje sesta- 
vine njihovega družbenoeko- 
nomskega interesa in njem 
zasnovane pravice, obvezno- 
sti in odgovornosti: 

— Prvič, da stalno količin- 
sko in kakovostno povečuje- 
jo materialno osnovo in zbolj- 
šujejo pogoje svojega dela, 
da povečujejo »produktivno« 
sposobnost materialne osno- 
ve dela, s tem pa tudi svo- 
jo proizvajalsko in družbeno 
stabilnost. 

Delavci temeljne organiza- 
cije, ki ustvarja sorazmerno 
večji bruto dohodek na po- 
gojnega delavca, morajo daja- 
ti več v akumulacijo in 
sklade. 

— Drugič, da zagotavljajo 
stabilnost in porast svoje (de- 

lavčeve) osebne in skupne po. 

rabe v odvisnosti od ustvar- 
jene stopnje njihove in skup- 
ne družbene produktivnosti. 

Delavci izločajo za svojo 
osebno in skupno porabo del 
dohodka, ki je sorazmeren 
njihovemu doprinosu, ki so 
ga dali v ustvarjanju dohod- 
ka s svojim tekočim živim in 
opredmetenim minulim de- 
lom. 

O večjem doprinosu delav- 
cev govorimo takrat, kadar 
delavci ustvarijo večji bruto 
dohodek na pogojnega delav- 
ca pod pogojem, da je bil 
ustvarjen predvsem z večjo 
količino določenih proizvede- 
nih blagovnih vrednosti (pro- 
izvodov, skupine proizvodov, 
delovnih faz ali faz obdela- 
ve, storitev itd.) in da je bi- 
la na enoto blagovne vredno- 
sti prenesena manjša količi- 
na prenesene vrednosti (ma- 
terialni stroški) in manjša 
količina porabljenega živega 
dela delavcev. To pa pome- 
ni, da je bila na pogojno 
enoto proizvoda ustvarjena 
večja količina sredstev za 
akumulacijo in sklade. 

6. Delavci temeljnih organi- 
zacij razdeljujejo sredstva za 
svojo osebno in skupno po- 
rabo na podlagi meril in os- 
nov za delitev, ki so jih sa- 
moupravno določili v soglas- 
ju s samoupravnim sporazu- 
mom in družbenim dogovo- 
rom, ki so ju podpisali, na 
bruto osebne dohodke posa- 
meznih delavcev. 

6.1. Pri določanju meril in 
osnov za bruto osebne dohod- 
ke se delavci ravnajo po na- 
slednjih družbenoekonomskih 
merilih: 

Prvič, da se bruto osebni 
dohodek delavca oblikuje v 
sorazmerju z rezultati njego- 
vega dela in z njegovim de- 
lovnim doprinosom, ki ga da- 
je s svojim živim in minulim 
delom. 

Drugič, da se bruto osebni 
dohodek oblikuje v soglasju 
s splošnimi pogoji dela, v 
katerem delavec živi in 
ustvarja svoj osebni in druž- 
beni standard. 

Tretjič, da se slehernemu 
delavcu na podlagi njegove- 
ga dela in doprinosa v de- 
lu zagotovi bruto osebni do- 
hodek, ki mu zagotavlja ma- 
terialno in socialno sigur- 
nost. 

6.2. Delavci ne morejo s 
samoupravnim sporazumom 
ali z družbenim dogovorom 
uvajati meril in osnov za do- 
ločanje osebnih dohodkov de- 
lavcev, na podlagi katerih bi 
lahko delavci v temeljni or- 
ganizaciji ali v delovni skup- 
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nosti dobivali bruto osebni 
dohodek neodvisno od druž- 
benoekonomskih meril, na 
podlagi katerih se določa ko- 
ličina konkretno vloženega 
dela, kakor so čas na deiu, za 
htevnost dela, pogoji dela, 
doprinos, ki ga daje delavec 
v delu s svojim živim in mi- 
nulim delom ter rezultati nje- 
govega dela. 

6. 3. V skladu z družbenimi 
merili, po katerih se delavci 
v skladu z ustavnimi določi- 
li ravnajo pri določanju me- 
ril in osnov za oblikovanje 
bruto osebnih dohodkov, 
vstopajo v dva kroga samo- 
upravnega sporazumevanja in 
družbenega dogovarjanja. 

Z delavci, s katerimi so de- 
lovno povezani, določajo 
predvsem skupna »produkti- 
vistična« merila in osnove za 
oblikovanje bruto osebnih 
dohodkov, ki ustrezajo prvi 
in tretji skupini spredaj nave- 
denih družbenoekonomskih 
meril. 

Z delavci v temeljnih orga- 
nizacijah na področju skup- 
nega življenja (stanovanje, 
šola, družbeno življenje, 
zdravstvene, kulturne usta- 
nove itd.) določajo skupna 
merila in osnove, ki se nana- 
šajo na pogoje in posebnosti 
družbenega okolja, v kate- 
rem delavci skupaj z drugi- 
mi delavci ustvarjajo svoj 
osebni in družbeni standard. 

6.4. Da bi lahko delavci de- 
lili sredstva za osebno in 
skupno porabo na osebne 
bruto dohodke delavca glede 
na njegov doprinos v živem 
in minulem delu, morajo po- 
sebej izkazati del dohodka 
ki je bil ustvarjen na podla- 
gi doprinosa delavcev z nji- 
hovim minulim delom. 

6.5. Ustavna kategorija mi- 
nulega dela opredeljuje druž- 
benoekonomske odnose med 
delavci glede na opredmete- 
no minulo delo s stališča nji- 
hovega delovnega doprinosa 
k nastajanju teh sredstev in 
pod pogojem, da so ta sred 
stva funkcionalno angažirana 
v družbeni reprodukciji in da 
se je z njihovim angažiran jem 
povečal dohodek temeljne or- 
ganizacije (knjigovodsko iz- 
kazana manjša poraba mate- 
riala, živega dela itd.) na eno- 
to proizvoda, seveda denar- 
no realiziranega. 

Osnovne družbenoekonom- 
ske sestavine teh odnosov, ki 
so bistvene za ugotavljanje 
delovnega doprinosa delavca 
na podlagi njegovega minule- 
ga dela in za oblikovanje bru- 
to osebnih dohodkov delavcev 
iz tega naslova, so naslednje: 

— Materialno osnovo za 
ugotavljanje doprinosa delav- 
ca na podlagi njegovega do- 
prinosa z minulim delom se- 
stavljajo sredstva, vložena v 
akumulacijo pod pogojem, da 
je akumulacija funkcionalno 
angažirana v družbeni repro- 
dukcji. 

— Predmet osebnega in 
skupnega prisvajanja na pod 
lagi doprinosa z minulim de- 
lom ne more biti sama 
ustvarjena vrednostna sub- 
stanca, to je akumulacija (le- 
ta je družbena). Predmet 
skupnega in osebnega prisva- 
janja je lahko samo tisti del 
na novo ustvarjenega dohod- 
ka, .ki je bil ustvarjen z an- 
gažiranjem akumulacije v 
procesih dela v kateremkoli 
delu družbene reprodukcije in 
v katerikoli obliki združeva- 
nja dela in sredstev. 

— Del dohodka, ki se 
ustvari na podlagi minulega 
dela, se razporeja na sred- 
stva za osebno in skupno po 
rabo delavcev ter na sklade 
in akumulacijo v enakem raz- 
merju, v kakršnem se razpo- 
reja del dohodka, ustvarjen 
s tekočim živim delom. 

— V delitvi sredstev za 
osebno in skupno porabo de- 
lavcev iz dela dohodka, ki je 
bil ustvarjen na podlagi mi- 
nulega dela, sodelujejo samo 
tisti delavci, ki so neposred- 
no ali posredno sodelovali v 
ustvarjanju dohodka, iz kate- 
rega so bila izločena sredstva 
za akumulacijo. 

Ti delavci sodelujejo v de- 
litvi v enakem razmerju, v 
katerem so v odvisnosti od 
svojega doprinosa v delu 
ustvarjali svoje tekoče bruto 
osebne dohodke. 

— Iz sredstev za osebno in 
skupno porabo delavcev zdru- 
žujejo delavci določen del, ki 
ga sami določijo v skladu s 
samoupravnim ali družbenim 
dogovorom, ki so ga podpisa 
li, za okrepitev materialne 
osnove dela; z njo zagotav 
Ijajo stabilnost delavcev v de- 
lu , pred neugodnimi vplivi 
tehničnega napredka tako, da 
zagotovijo vlaganja v ustrez- 
na nova delovna mesta, v 
strokovno prekvalifikacijo ali 
v došolanje delavcev. Del teh 
sredstev je namenjen tudi za 
vlaganja v pokojninsko zava- 
rovanje delavcev, ki si pri- 
dobivajo pravico iz tega na- 
slova takrat, kadar se — 
pred odhodom v pokoj — za- 
čenja zmanjševati delavčeva 
delovna sposobnost. 

Pravica delavca do dela 
njegovega bruto osebnega do 
hodka iz dohodka, ustvarjene 

ga na podlagi minulega dela, 
preneha, ko se amortizirajo 
sredstva oziroma ko preneha 
življenjska doba sredstev, v 
katerih je vsebovano njego- 
vo minulo delo. Dejansko pri 
dobivanje dela bruto osebne- 
ga dohodka delavca ne ugas 
ne ves čas njegove delovne 
dobe, pod pogojem, da osnov- 
na organizacija, v kateri de 
la, ustvarja akumulacijo, da 
ohranja akumulacijo, angaži- 
rano v družbeni reprodukciji 
in da se z uporabljanjem te 
akumulacije v delovnih pro- 
cesih pridobiva povečani do. 
tiodek. 

— Delavci, ki ustvarjajo 
dohodek v svojih organizaci- 
jah združenega dela na pod- 
lagi neposredne, netržne me- 
njave dela, ustvarjajo de) 
svojega bruto osebnega do- 
hodka na podlagi minulega 
dela v sorazmerju z delom 
bruto osebnega dohodka, ki 
ga ustvarijo na tej podlagi 
delavci z enako zahtevnim 
delom,. s katerimi so poveza- 
ni v neposredni menjavi de- 
la. Del bruto osebnega do- 
hodka pridobivajo na tej 
podlagi za obdobje, za kate- 
ro dobijo svoj del delavci, s 
katerimi so povezani v nepo- 
sredni menjavi dela, seveda 
pod pogojem, da so bili z 
njimi povezani v neposredni 
menjavi dela tudi v obdobju, 
v katerem je bila iz tekoče- 
ga dohodka ustvarjena aku- 
mulacija, ki je podlaga za 
pridobivanje dela bruto oseb- 
nega dohodka iz naslova mi- 
nulega dela. 

— Na podlagi pravice iz 
minulega dela ni mogoče raz- 
porejati akumulacije na sred- 
stva za bruto osebne dohod- 
ke. Na podlagi te pravice ni 
mogoče pridobivati dela bru- 
to osebnega dohodka v pri- 
merih, ko nastanejo v orga- 
nizaciji. ki uporablja v svo- 
jem delu sredstva, izgube. 
Na podlagi te pravice ni mo- 
goče pridobivati dodatkov na 
bruto osebne dohodke, neod 
visno od obsega izločene aku- 
mulacije in dohodka, ki je 
bil ustvarjen z njenim izko- 
riščanjem. 

— Na podlagi opravljene 
razporeditve dohodka na 
sredstva za akumulacijo in 
sklade ter na sredstva za 
osebno in skupno porabo de- 
lavcev je treba slehernemu 
delavcu dati potrdilo o nje- 
govem doprinosu k skupno 
ustvarjeni akumulaciji v tem 
letu. 

Potrdilo mora vsebovat.) 
dva glavna podatka. Najprej 
ie to podatek o doprinosu 

delavca k skupni akumulaci- 
ji in skladom. Ta podatek 
se izračuna tako, da se skup- 
ni ustvarjeni bruto dohodek 
računsko razdeli na vse de 
lavce enako, kakor se deli 
tekoči bruto osebni dohodek 
delavcev. Pozitivna razlika 
med višino bruto osebnega 
dohodka, ki ga je delavec 
prejel na podlagi delitve v 
tekočem letu, in višino bru- 
to osebnega dohodka, ki bi 
ga dobil, če bi se ves ustvar- 
jeni bruto dohodek razpore- 
dil na sredstva za bruto oseb- 
ne dohodke delavcev, je del 
preseženega dela, ki ga de- 
lavec vlaga v čisti dohodek 
temeljne organizacije to je 
v sredstva družbene akumu- 
lacije. Glede na ta del aku- 
mulacije uresničuje delavec 
svojo pravico do pridobiva- 
nja bruto osebnega dohodka 
na podlagi minulega dela, in 
to pod pogojem da so ta 
sredstva v funkciji in da se 
z njihovo uporabo povečuje 
dohodek temeljne organizaci 
je, ki ta sredstva uporablja. 
Drugi podatek je podatek o 
tem, v kakšnem sorazmerju 
je delavec ustvari] svoj bru- 
to osebni dohodek glede na 
bruto osebni dohodek pogoj- 
nega delavca v letu, v kate- 
rem je bilo realizirano izloča- 
nje v akumulacijo. V enakem 
razmerju, v kakršnem je de- 
lavec ustvarjal svoj bruto 
osebni dohodek v letu, v ka- 
terem je bilo realizirano iz- 
ločanje v akumulacijo, sode- 
luje tudi v delitvi sredstev 
za bruto osebne dohodke na 
podlagi minulega dela. 

6.6. Delavci v temeljni or- 
ganizaciji sporazumno odlo- 
čajo v skladu s plani, ki so 
jih sprejeli, in v skladu s 
sporazumi, ki so jih na tej 
podlagi podpisali v okviru 
interesnih skupnosti ter v 
skladu z zakonom, v katere 
namene in v kateri višini bo- 
do iz svojih bruto osebnih 
dohodkov izločili sredstva za 
skupno zadovoljevanje neka- 
terih svojih potreb. 

6.7. Sleherni delavec ima 
pravico do bruto osebnega 
dohodka za zadovoljevanje 
svojih osebnih in skupnih 
potreb. 

Delavcu se zagotovi osebni 
dohodek, do katerega ima 
pravico na podlagi delovne- 
ga doprinosa glede na ve- 
ljavna merila in osnove za 
določanje bruto osebnih do- 
hodkov delavcev in v okvirih 
dohodka, ki ga je na podla- 
gi skupnih rezultatov dela 
denarno ustvarila temeljna 
organizacija. 
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V primeru izgube zaradi 
tega, ker dohodek ni bil 
ustvarjen, se delavcu zagoto 
vi minimalni bruto osebni 
dohodek, ki zagotavlja njego 
vo materialno in socialno 
varnost. 

Višino zajamčenega mini- 
malnega bruto osebnega do- 
hodka določijo delavci teme. 
ljne organizacije s samoup- 
ravnim sporazumom, v skla 
du s sporazumom, ki ga sprej- 
mejo z delavci v drugih te- 
meljnih organizacijah zdru- 
ženega dela, ter v skladu s 
sprejetim družbenim doga 
vorom in zakonom. 

Višina minimalnega oseb- 
nega dohodka se določi za 
slehernega delavca v soraz- 
merju z njegovim osebnim 
dohodkom, ki ga ustvari na 
podlagi svojega delovnega do- 
prinosa, odvisna pa je od 
splošne stopnje produktivno 
sti skupnega družbenega de- 
la in splošnih pogojev okolja, 
v katerem delavec uresniču- 
je svoje osebne in skupne po- 
trebe. 

Zajamčeni minimalni bru- 
to osebni dohodek, določen 
s samoupravnim sporazu- 
mom, je lahko večji od za- 
jamčenega bruto osebnega 
dohodka, ki ga delavec ustva- 
ri na podlagi svojega delov- 
nega doprinosa. 

6.8. V skladu z zakonom 
določa samoupravni spora- 
zum delavcu v temeljni orga 
nizaciji še druge pravice, na 
podlagi katerih zadovoljuje 
nekatere osebne in skupne 
potrebe, ki pa jih ne zado- 
voljuje sleherni delavec sam 
zase, ampak na podlagi zdru- 
ževanja dela bruto osebnega 
dohodka z deli bruto oseb- 
nih dohodkov drugih delav- 
cev v okviru interesnih skup- 
nosti. 

6.9. Delavci temeljne or- 
ganizacije morajo s svojim 
samoupravnim sporazumom 
določiti merila in osnove za 
določanje bruto osebnega do- 
hodka za slehernega posame- 
znega delavca in deliti bruto 
osebne dohodke samo na pod- 
lagi delovnega doprinosa de 
lavca v ustvarjenem skup- 
nem rezultatu dela in iz de- 
litve denarnega dohodka, ki 
ga določijo samo na podlagi 
veljavnih meril in osnov. 

7. »Sredstva akumulacije 
in skladov« (čisti dohodek"* 
so izraz poslovnega uspeha 
temeljne organizacije zdru 
ženega dela. To je tudi pod 
laga za krepitev materialne 
osnove združenega dela (pre- 
sežno delo), ki se z uresniče- 
vanjem pravice delavca do 

dela s sredstvi v družbeni 
lastnini spreminja v sestavni 
del delavčevega potrebnega 
dela, kajti v razmerah soci- 
alističnih samuopravnih od- 
nosov razpolaga s celotnim 
dohodkom in mora sam za- 
gotoviti reprodukcijo osnov 
in pogojev svojega združene- 
ga dela. 

7.1. Za »del dohodka«, ki 
je rezultat izjemnih okoliščin 
(v dnevnem žargonu pravi- 
mo temu »ekstra dohodek«), 
štejemo tisti del1 dohodka, ki 
je rezultat del v izredno ugo- 
dnih vremenskih razmerah ali 
rezultat izjemnih ugodnosti 
na tržišču ali drugih izjem- 
nih ugodnosti, kakor so renta 
v izkoriščanju naravnih bo- 
gastev, položajna renta, po- 
sebno ugodne razmere na 
tujem tržišču in podobno. 

Samoupravni sporazum do- 
loča merila za ugotavljanje 
dela dohodka, ki je rezultat 
izjemnih ugodnosti, v skladu 
z družbenim dogovorom ali 
zakonom. 

Del dohodka, ki je rezul- 
tat izjemnih ugodnosti', gre 
za razvoj materialne osnove 
združenega dela temeljne or- 
ganizacije združenega dela, 
v kateri je bil ustvarjen ta 
del dohodka. Delavci temelj- 
nih organizacij v okviru de- 
lovne ali sestavljene organi- 
zacije se lahko sporazumejo, 
da se del dohodka, ustvarje- 
nega na tej podlagi, uporabi 
za razvoj materialne osnove 
vseh temeljnih organizacij. 

Kadar je tako določeno z 
zakonom, je mogoče del do- 
hodka, ki je rezultat izjem- 
nih ugodnosti, uporabiti v 
celoti ali delno za razvoj ma- 
terialne osnove združenega 
dela v občini in republiki 
oziroma avtonomni pokrajini. 

Dela dohodka, ki je rezul- 
tat izjemnih ugodnosti, ust- 
varjen pa v trajnejšem po- 
slovnem sodelovanju med 
proizvodnimi in trgovinskimi 
organizacijami združenega de- 
la, ni mogoče razporediti v 
trgovinski organizaciji zdru- 
ženega dela. 

Sredstva ža razširjeno rep- 
rodukcijo se uporabijo za 
razširitev materialne osnove 
dela, in sicer v skladu z ob- 
veznostmi, ki so določene v 
planu temeljne organizacije 
združenega dela, in v skladu 
z obveznostmi, ki jih je prev- 
zela s skupnimi plani. 

7.2. »Rezervna sredstva« 
obvezno oblikujejo delavci v 
temeljni organizaciji. Ta sred- 
stva se oblikujejo v višini, 
odvisni od narave dejavnosti, 
ki jo opravlja temeljna orga- 

nizacija združenega dela, in 
od možnih rizikov v njenem 
poslovanju. Rezervna sred- 
stva morajo zagotoviti naj- 
manj v višini, kakor jo dolo- 
ča zakon. 

Rezervna sredstva gredo za 
kritje izgub v poslovanju ka- 
kor tudi za kritje obveznosti 
na podlagi jamstev in drugih 
garancij, ki so jih prevzeli 
delavci temeljne organizacije 
združenega dela s samoup- 
ravnimi sporazumi, sklenje- 
nimi z delavci drugih teme- 
ljnih organizacijah združene- 
ga dela, s katerimi so med 
seboj povezani z obveznostmi 
iz skupnega plana. 

Rezervna sredstva je mogo- 
če porabiti še za druge name- 
ne, pod pogojem, da je za- 
gotovljena stalna likvidnost 
teh sredstev, v skladu z za- 
konom. Rezervna sredstva je 
mogoče uporabiti tudi za 
združevanje v skupna rezerv- 
na sredstva organizacij zdru- 
ženega dela za namene, dolo- 
čene s samoupravnim spora- 
zumom v skladu z zakonom. 

8. Temeljna organizacija je 
ustvarila »pozitiven rezultat 
v poslovanju« tedaj kadar 
je pridobila dohodek ki za- 
gotavlja poleg sredstev za 
skupno osebno in skupno po- 
rabo delavcev tudi sredstva 
za akumulacijo in sklade 
(čisti dohodek). 

9. Temeljna organizacija 
združenega dela »posluje z 
izgubo«; 

— kadar po zaključnem 
računu ne ustvari skupnega 
prihodka v višini, ki je pot- 
rebna za to, da se materialni 

Delavci imajo pravico m ob- 
veznost, da najmanj vsake tri 
mesece in na koncu poslov- 
nega leta ugotavljajo in oce- 
njujejo rezultate svojega de- 
la in poslovanja svoje temelj- 
ne organizacije združenega 
dela. 

1. Delavci ugotavljajo in 
ocenjujejo rezultate svojega 
deia in poslovanja svoje te 
meljne organizacije združe- 
nega dela na podlagi poroči- 
la, ki vsebuje zlasti nasled- 
nje podatke: 

— o višini ustvarjenega 
skupnega prihodka; 

— o virih, iz katerih je bil 
ustvarjen skupni prihodek; 

— o skupnih materialnih 
stroških in vsotah material- 
nih izdatkov po posameznih 
vrstah materialnih stroškov; 

— o višini sredstev, izpla- 
čanih za osebno in skupno 

stroški in stroški amortiza- 
cije lahko nadomestijo v zne- 
skih, ki se nanašajo na po- 
slovanje, iz katerega je bil 
ustvarjen prihodek (izguba 
substance); 

— kadar po zaključnem ra- 
čunu ne ustvari dohodka v 
višini, ki je potrebna, da se 
nadomestijo začasno obraču- 
nani in izplačani osebni do- 
hodki in krijejo z zakonom 
zagotovljeni osebni dohodki 
za čas poslovanja, za katerega 
niso obračunani in izplača- 
ni osebni dohodki (izguba 
zaradi neustvarjenega dohod- 
ka). 

Ce je izguba v poslovanju 
nastala zaradi ukrepov, s ka<- 
terimi je bila temeljna orga- 
nizacija združenega dela po- 
stavljena v neenakopraven 
položaj v pridobivanju dohod- 
ka in razpolaganju z rezultati 
dela, bodisi da so ti ukrepi 
določeni s samoupravnim 
sporazumom med temeljnimi 
organizacijami bodisi da jih 
je določila družbenopolitična 
skupnost, morajo subjekti, ki 
so pripeljali temeljne orga- 
nizacijo v izgubo, zagotoviti 
kompenzacijo v obliki in pod 
pogoji, določenimi v skladu 
s samoupravnim sporazumom 
oziroma zakonom. 

Ce je izguba v poslovanju 
nastala zaradi drugih razlo- 
gov, je temeljna organizaci- 
ja začasno oproščena obvez- 
nosti, da obračunava in pla- 
čuje davek in druge javne 
dajatve, razen prometni da- 
vek za proizvode in storitve, 
pod pogojem, da so bili uve- 
deni ukrepi za sanacijo nje- 
nega poslovanja. 

porabo delavcev, posebno pa 
o višini teh sredstev, izplača- 
nih na podlagi minulega de- 
la delavcev; 

— o višini materialnih stro- 
škov na pogojno enoto pro- 
izvoda; 

— o višini ustvarjenega 
bruto dohodka na pogojnega 
delavca; 

— o višini ustvarjenega 
bruto dohodka na pogojnega 
delavca na podlagi minulega 
dela; 

— o višini ustvarjenega 
bruto osebnega dohodka na 
pogojnega delavca; 

— o višini sredstev akumu- 
lacije in skladov na pogojne- 
ga delavca in na enoto anga- 
žiranih sredstev; 

— o stanju sredstev akumu- 
lacije in skladov ter razpo- 
ložljivih sredstvih po name- 
nu; ' 

V. Izkazovanje dohodka 
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— o stanju dolgov in ter- 
jatev; 

— o višini stroškov, ki jih 
plačujejo s tujimi plačilnimi 
sredstvi in o višini prihodkov, 
ki so bili ustvarjeni s tujimi 
plačilnimi sredstvi, ter o po- 
gojih, pod katerimi plačujejo 
te stroške oziroma pod ka- 
terimi ustvarjajo te prihodke 
s tujimi plačilnimi sredstvi. 

Poročilo mora vsebovati tu- 
di pregled obveznosti, ki so 
bile prevzete s planom dela 
in razvoja ter drugimi sa- 
moupravnimi sporazumi in 
prikaz njihove izvršitve ka- 
kor tudi analizo stanja o po- 
slovanju temeljne organizaci- 
je združenega dela. Podatki 
v poročilu morajo biti zasno- 
vani na knjigovodski in dru- 
gi evidenci poslovanja teme- 
ljne organizacije združenega 
dela. 

2. Na podlagi ugotovljenih 
rezultatov dela in poslova- 
nja ter ocene teh rezultatov 
sprejmejo delavci sklepe, ki 
so podlaga za uresničevanje 
plana dela in razvoja ter za 
usmerjanje poslovanja teme- 
ljne organizacije združenega 
dela. 

L Podlaga za urejanje druž- 
benoekonomskih odnosov v 
sistemu združenega dela v 
družbeni reprodukciji in za 
uresničevanje razvoja mate- 
rialne osnove m delovnih po- 
gojev delavca kakor tudi po- 
gojev za zadovoljevanje nje. 
govih osebnih in skupnih pot 
reb je sistem samoupravnega 
planiranja, ki temelji na sa- 
moupravnih in družbenih pla- 
nih. 

1.1. S samoupravnim pla- 
niranjem zagotavljajo delav- 
ci uresničevanje svoje pra- 
vice do dela s sredstvi v druž- 
beni lastnini. 

Ko delavci uresničujejo svo- 
jo pravico do dela, določajo 
s samoupravnim planom po- 
glavitne naloge, katerih uresni- 
čevanje naj pomaga zboljša- 
ti osnove in pogoje njihove- 
ga dela in rezultate dela, ki 
jih s tem dosegajo, kakor 
tudi obogatiti materialno, kul- 
turno, znanstveno, prosvetno, 
socialno itd. podlago za za- 
dovoljevanje njihovih oseb- 
nih in skupnih potreb. V 
skladu s tem določajo delav- 
ci s samoupravnim planom 
namensko angažiranje dohod- 

Delavci lahko odločijo, da 
bodo pred sprejetjem ustrez- 
nih sklepov zaprosili za mne- 
nje ustrezne strokovne orga- 
nizacije ali strokovne organe 
gospodarske zbornice o po- 
sameznih vprašanjih poslo- 
vanja temeljne organizacije 
združenega dela. 

3. Na podlagi sklepov, ki 
jih sprejmejo delavci, se se- 
stavijo periodični obračuni 
in zaključni račun temeljne 
organizacije združenega dela. 

V zaključnem računu je 
treba poleg podatkov, pred- 
pisanih z zakonom, izkazati 
tudi podatke o povečanem 
dohodku z vlaganjem sred- 
stev in del tega dohodka, 
razporejen na sredstva za 
skupno osebno in skupno po- 
rabo delavcev. 

Zaključni račun temeljne 
organizacije združenega dela 
oceni služba družbenega knji- 
govodstva, kar zadeva zako- 
nitost porabe in razpolaga- 
nja s sredstvi. 

Na podlagi zaključnega ra- 
čuna se dokončno razdelijo 
dohodek in pa sredstva za 
osebno in skupno porabo de- 
lavcev v temeljni organizaci- 
ji združenega dela. 

ka udeležencev v planiranju 
v družbeni reprodukciji in 
sporazumno določajo medse- 
bojne dohodkovne odnose, 
medsebojne obveznosti, pra- 
vice in odgovornosti, ki izha- 
jajo iz sporazumno določene- 
ga razporeda dohodka in op- 
redeljenih nalog, ki jih je 
treba izpolniti. 

S sistemom samoupravne- 
ga planiranja zagotavljajo de- 
lavci svojo odločujočo vlogo 
v upravljanju s sredstvi v 
družbeni lastnini in enako- 
pravnost v medsebojnih od- 
nosih. Na podlagi tega pre- 
magujejo neenakomernosti 
v materialnoekonomskem in 
družbenoekonomskem razvo- 
ju, ustvarjajo osnove zazbolj- 
ševanje splošnih pogojev de- 
la in gospodarjenja, za pove- 
čevanje produktivnosti vsake- 
ga posebej in vseh skupaj, 
za krepitev ustvarjalnosti v 
delu slehernega delavca, za 
kar največjo enakopravnost 
v pridobivanju osebnega do- 
hodka po delu in doprino- 
su k delu ter za stabilnost 
in stanovitnost delavčevega 
delovnega in družbenega po- 
ložaja v združenem delu in 

družbi, kakor tudi za stabil- 
nost in stanovitnost položaja 
delavca in njegove družine 
v kulturnem, prosvetnem, po- 
litičnem, idejnem in social- 
nem življenju in delovanju v 
družbi. 

1.2. Podlaga za sistem sa- 
moupravnega planiranja je 
samoupravni plan temeljne 
organizacije. 

1.3. Samoupravni plan je 
zasnovan na samoupravnem 
sporazumu o družbenoeko- 
nomskih osnovah plana, o 
ciljih in nalogah, ki jih je 
treba na tej podlagi izpolniti, 
in na samoupravno sprejetih 
dolžnostih. 

1.4. Delavci v temeljni or- 
ganizaciji zasnujejo svoje 
skupno delo na samouprav- 
nem planu temeljne organiza- 
cije, ki ga samostojno dola 
čijo in sprejmejo v skladu s 
statutom in zakonom. 

Na podlagi samoupravnega 
plana temeljne organizacije 
delavci temeljne organizacije 
določajo in sprejemajo sa- 
moupravne plane skupaj z 
delavci drugih temeljnih or- 
ganizacij v delovni organiza- 
ciji, sestavljeni organizaciji 
in v vseh drugih oblikah 
združevanja. 

Delavci temeljne organiza- 
cije se lahko združujejo z 
delavci drugih temeljnih or- 
ganizacij, da bi določili in 
sprejeli skupni samoupravni 
plan ter prevzeli medseboj- 
ne obveznosti, pravice in od- 
govornosti za njegovo ures- 
ničenje. 

Delavci temeljne organiza- 
cije morajo samoupravni plan 
svoje temeljne organizacije 
uskaditi z obveznostmi in 
pravicami, ki so jih sprejeli 
s svojo udeležbo pri določa- 
nju in sprejemanju skupnega 
samoupravnega plana. 

Delavci temeljne organiza- 
cije morajo samoupravni plan 
temeljne organizacije uskladi- 
ti z nalogami in obveznost- 
mi, ki izhajajo iz družbenega 
plana družbenopolitične skup- 
nosti v tistem delu, v kate- 
rem je to z zakonom dolo- 
čeno, kakor tudi z nalogami 
in obveznostmi, ki so jih de- 
lavci temeljne organizacije 
sprejeli, ko so sprejeli druž- 
beni plan v celoti ali v po- 
sameznih njegovih delih. 

1.5. S samoupravnim pla- 
nom določajo delavci temelj- 
nih organizacij osnovne nalo- 
ge, ki so povezane s poveča- 
njem njihovega dohodka in 
skupnega narodnega dohod- 
ka. 

Na tej podlagi določajo 
glavne naloge, ki se nanaša- 

jo na krepitev materialne ta 
družbene osnove dela, na po- 
večevanje produktivnosti nji- 
hovega dela, opredeljujejo 
glavne naloge za svoje delo 
ta proizvodnjo, svoje nalo- 
ge v zvezi z organiziranjem 
svojega združenega dela ta 
v tej zvezi z njegovo nadalj- 
njo samoupravno integracijo 
z drugimi organizacijami 
združenega dela, s katerimi 
so delovno, proizvodno ta 
poslovilo povezani in med se- 
boj odvisni ta s katerimi ne- 
posredno ali prek interesnih 
skupnosti neposredno menju- 
jejo delo, da bi zadovoljevali 
svoje izobraževalne, prosvet- 
ne, kulturne, zdravstvene, so- 
cialne, znanstvene in druge 
osebne in družbene potrebe. 

Na teh osnovah določajo 
delavci temeljnih organizacij 
s svojimi samoupravnimi pla- 
ni obseg ta vire sredstev, 
ki jih potrebujejo za uresni- 
čenje družbenoekonomskih 
ciljev ta nalog ter določajo 
osnovne odnose v namen- 
skem razporejanju iohodka 
za plansko obdobje. Skladno 
s tem sporazumno določajo 
obveznosti, pravice In odgo- 
vornosti v okviru dohodkov- 
nih odnosov. 

S samoupravnim planom 
določajo delavci ekonomske, 
organizacijske in druge ukre- 
pe, ki so nujni za uresniče- 
nje pravic ta obveznosti, ki 
so jih sprejeli s samouprav- 
nim planom, kakor tudi za 
uresničevanje planskih ciljev 
in nalog ter organizirajo 
spremljanje in kontrolo nji- - 
hovega uresničevanja. 

1.6. Določanje in spreje- 
manje samoupravnega plana 
sestavljajo: 

— sklenitev samoupravne- 
ga sporazuma o družbeno- 
ekonomskih ciljih, nalogah 
in osnovah samoupravnega 
plana; 

— sprejetje samoupravne- 
ga plana temeljne organiza- 
cije in samoupravnih planov 
delovnih organizacij in se- 
stavljenih organizacij ter pla- 
nov drugih oblik združene- 
ga dela, v katerih delavci 
sprejemajo samoupravne pla- 
ne; 

— usklajevanje samouprav- 
nih planov temeljnih orga- 
nizacij z nalogami, obvezno- 
stmi in pravicami iz samo- 
upravnih planov delovne or- 
ganizacije in sestavljene or- 
ganizacije ter drugih oblik 
združevanja dela, s katerimi 
je temeljna organizacija traj- 
no ta neposredno povezana 
v družbeni reprodukciji ne- 
glede na obseg in stopnjo 

VI. Samoupravno planiranje dohodka na 
podlagi dohodkovnih družbenoekonomskih 
odnosov 
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integriranosti in s katerimi 
je povezana s skupnim samo- 
upravnim planom in pri čigar 
določanju in sprejetju so so- 
delovali delavci temeljne or- 
ganizacije, kakor tudi z druž- 
benimi plani, ki so jih spre- 
jeli delavci temeljne organi- 
zacije. 

1.7. Nihče nima pravice, 
da bi proti volji delavcev te- 
meljne organizacije združene- 
ga dela zahteval izpolnitev 
samoupravnega sporazuma 
ali družbenega dogovora o 
planu, ki ga delavci temeljne 
organizacije niso sprejeli na 
način in po postopku, kakrš- 
na sta določena za njegovo 
sprejetje. Samo z zakonom 
je mogoče predpisati, da so 
določene odredbe družbenega 
dogovora o planu obvezne tu- 
di za tiste temeljne organi- 
zacije, ki! niso sprejele druž- 
benega dogovora. 

1.8. Delavci morajo na na- 
čin, pod pogoji in v rokih, 
ki jih prepisujejo zakon, sta- 
tut temeljne organizacije m 
samoupravni sporazum o 
združevanju, sprejeti samoup- 
ravni plan temeljne, delovne 
in sestavljene organizacije. 

Delavci morajo sprejeti sa- 
moupravni plan pod enakimi 
pogoji in v rokih tudi v dru- 
gih oblikah združevanja de- 
la, kadar so bile takšne ob- 
veznosti sprejete s samoup- 
ravnim sporazumom o zdru- 
ževanju, in to v skladu z 
naravo in obsegom skupnega 
dela ali poslovanja. 

Nesprejetje samoupravnega 
plana organizacije ali druge 
oblike združenega dela se šte- 
je za kršitev delavčeve pra- 
vice do dela z družbenimi 
sredstvi, kadar obstaja za 
njegovo sprejetje zakonska 
obveznost ali obveznost, spre- 
jeta s samoupravnim spora- 
zumom. 

Poslovodni organ temeljne 
organizacije mora zagotoviti, 
da bodo pravočasno končana 
vsa strokovna dela, da bi de- 
lavci lahko pravočasno skle- 
nili samoupravni sporazum 
o družbenoekonomskih ciljih, 
nalogah in osnovah plana, 
kar je pogoj za samo izdela- 
vo in sprejetje samoupravne- 
ga plana, kakor tudi da bodo 
opravljena, vsa potrebna stro- 
kovna dela v zvezi z izdelajo 
plana. 

Z neizpolnitvijo ali z nepra- 
vočasno izpolnitvijo te nalo- 
ge krši poslovodni organ svo- 
je poslovodne delovne dolž- 
nosti in na tej podlagi tudi 
odgovarja. 

Ce delavski svet organiza- 
cije združenega dela ne stori 

potrebnih ukrepov za spre 
jetje samoupravnega plana, 
mora poslovni organ ravnati 
enako, kakor da je delavski 
svet ravnal nezakonito, ven- 
dar s to raziliko, da mora v 
tem primeru opozoriti de- 
lavski svet, da ne izpolnjuje 
svojih zakonskih obveznosti. 

Ce delavski svet tudi po 
takšnem opozorilu ne sprej- 
me ukrepov za sprejetje sa- 
moupravnega plana, mora po- 
slovodni organ o tem obvesti- 
ti delavce v temeljni organi- 
zaciji združenega dela, občin- 
sko skupščino in družbenega 
samoupravnega pravobranil- 
ca. 

1.9. Organizacijo združene- 
ga dela, ki ni sprejela svoje- 
ga samoupravnega plana, bi 
morali šteti za poslovno ne- 
sposobno, da razširja svojo 
dejavnost, da lahko sklepa 
sporazum o združevanju sred- 
stev iz akumulacije in amor- 
tizacije, da bi lahko dajala in 
dobivala kredite, in to vse 
do dneva, ko sprejme sa- 
moupravni sporazum. 

1.10. Delavci temeljne or- 
ganizacije in organi uprarclja- 
n j a v vseh organizaci j ah. zdru- 
ženega dela so v okviru svo- 
jih pravic in dolžnosti odgo- 
vorni za izpolnjevanje plana 
kakor tudi obveznosti, ki so 
bile prevzete s samoupravni- 
mi sporazumi o planih in s 
sprejetimi družbenimi dogo- 
vori. 

Delavci morajo redno iz- 
polnjevati medsebojne obvez- 
nosti, ki so jih prevzeli s 
samoupravnim sporazumom 
p samoupravnem planu orga- 
nizacije združenega dela ali 
z dogovori o družbenem pla- 
nu, in jih ne morejo za čas, 
za katerega je bil plan spre- 
jet, v nasprotju s sporazu- 
mom oziroma dogovorom, ki 
so ga prevzele, preprosto od- 
praviti ali menjati. 

1.11. S samoupravnim pla- 
nom določene obveznosti iz 
dogovora morajo imeti zna- 
čaj pogodbene obveznosti. 

Njegovo neizpolnjevanje 
sproži pravne sankcije in pra^ 
vico do odškodnine tistim, 
ki so bili zaradi neizpolnitve 
pogodbe oškodovani. 

Za neizpolnjevanje teh ob- 
veznosti so odgovorni temelj- 
na organizacija, ki je prevze- 
la obveznosti, kakor tudi de- 
lavski svet in poslovodni or- 
gan v okviru svojih poobla- 
stil in dolžnosti. 

V primeru bistvenejših od- 
stopanj v uresničevanju ci- 
ljev, določenih v planu v zve- 
zi s pridobivanjem dohodka, 
zaradi neustreznih ekonom- 

skotehničnih, organizacijskih 
in drugih rešitev, ki jih je 
predlagal poslovodni organ 
in na podlagi katerih je bil 
plan sprejet oziroma na ka- 
terih je zasnovano njegovo 
uresničevanje, je odgovoren 
poslovodni organ. 

Poslovodni organ je odgo- 
voren za materialno škodo, 
ki nastane zaradi neizpolnje- 
vanja plana, kolikor je pri 
predlaganju rešitev prikril 
dejstva ali zavestno dal de- 
lavskemu svetu netočna ob- 
vestila. 

1.12. Delavski svet organi- 
zacije združenega dela mora 
spremljati uresničevanje sa- 
moupravnega plana kakor tu- 
di izpolnjevanje obveznosti 
iz samoupravnega sporazu 
ma o planu. 

Delavci temeljne organiza- 
cije morajo zahtevati od po- 
slovodnega organa temeljne 
organizacije, da pri obravna- 
vanju periodičnega obračuna 
in zaključnega računa poroča 
o izpolnitvi s planom dolo- 
čenih obveznosti, ciljev in 
nalog. V tem poročilu mora 
opozoriti na vsa odstopanja 
od plansko določenih obvez- 
nosti, ciljev in nalog in na 
vzroke odstopanja. 

Ce se samoupravni plan ne 
uresničuje ali če se obvezno- 
sti iz sporazuma o planu ne 
izpolnjujejo, mora delavski 
svet temeljne organizacije 
proučiti poročilo poslovodne- 
ga organa in oceniti značaj 
odstopanja ter vzroke zanj. 
V skladu s svojo oceno mora 
delavski svet v okviru svojih 
pravic in dolžnosti uvesti uk- 
repe, za katere je pooblaščen 
oziroma predlagati ukrepe, ki 
naj bi bili sprejeti, da bi 
lahko izpolnjevali plan ozi- 
roma obveznosti. 

1.13. Kadar delavski svet 
na podlagi poročila o izpol- 
njevanju plansko določenih 
obveznosti, ciljev in nalog 
oceni, da se ne uresničujejo 
zato, ker to stvarno ni mo- 
goče, zaradi objektivnih po- 
gojev in okoliščin, ki jih pri 
določanju plana ni bilo mo- 
goče ali ni bilo mogoče pra- 
vilno oceniti, mora proučiti 
utemeljenost planskih obvez- 
nosti, ciljev in nalog. 

Delavski svet lahko pred 
sprejetjem svoje odločitve za- 
prosi za mnenje strokovne 
ustanove, ki se ukvarjajo s 
tematiko planiranja, ali stro- 
kovni organ gospodarske 
zbornice. 

Ce oceni, da je potrebno 
storiti ustrezne spremembe v 
samoupravnem planu, sproži 
delavski svet postopek za 

sprejetje ustreznih spre- 
memb v planu po načelu in 
postopku kontinuiranega pla- 
niranja. 

Prevzete obveznosti v sa- 
moupravnem planu je mogo- 
če spremeniti samo v soglas- 
ju s podpisniki samouprav- 
nega plana, v katerem so te 
obveznosti določene. 

1.14. Delavci v temeljni or- 
ganizaciji združenega dela in 
drugih organizacijah združe- 
nega dela sprejmejo samou- 
pravni program razvoja, v 
katerem za daljše obdobje 
določijo cilje in naloge, raz- 
voj dela in poslovanja svoje 
organizacije. S samoupravnim 
sporazumom lahko sprejmejo 
tudi program razvoja z dru- 
gimi organizacijami združe- 
nega dela, s katerimi združu- 
jejo svoje delo in sredstva. 

Temeljne in druge organi- 
zacije združenega dela in dru- 
ge oblike združevanja dela in 
sredstev sprejmejo svoje sa- 
moupravne razvojne progra- 
me, kadar je tako predvide- 
no z zakonom ali kadar je 
sprejetje družbenih planov 
odvisno od razvojnih progra- 
mov organizacij združenega 
dela. 

Razvojni program je dolgo- 
ročen. 

V določanju samoupravne- 
ga sporazuma o ciljih, nalo- 
gah in osnovah samouprav- 
nega plana izhajajo delavci 
iz sprejetega programa dela. 

1.15. Ce družbeni plani 
predvidevajo investicije ali 
druge cilje in naloge na pod- 
lagi planov dela in razvoja 
organizacij združenega dela 
ali drugih oblik združevanja 
dela in sredstev, ni mogoče 
sporazumno določenih vza- 
jemnih pravic in obveznosti, 
ki so jih organizacije združe- 
nega dela prevzele v svojih 
planih, spremeniti brez 
soglasja družbenopolitične 
skupnosti, ki je sprejela 
družbeni plan, še zlasti te- 
daj, kadar je uresničevanje 
družbenega plana pogojeno 
z uresničenjem skupnih sa- 
moupravnih planov organiza- 
cij združenega dela. 

2. To so nekatere izmed 
temeljnih opredelitev, ki si 
nedvoumno prizadevajo opre- 
deliti samoupravno planiranje 
kot funkcijo proizvodnega od- 
nosa in obliko njegovega 
uresničevanja. Poglavitni čle- 
ni teh opredelitev so:' 

Temeljni subjekt planiranja 
so delavci v temeljnih orga- 
nizacijah. Dohodek in medse- 
bojni odnosi " v ustvarjanju 
dohodka ter njihovo usklaje- 
vanje v skladu s skupno do- 



ločenimi interesi in cilji so 
izhodiščna osnova, okvir in 
cilj samoupravnega planira- 
nja. 

Povečanje dohodka in sta- 
bilnost ter Utrjevanje dohod- 
kovnih odnosov in položaja 
delavcev v združenem delu je 
osnova za družbenoekonom- 
sko motivacijo v sistemu sa- 
moupravnega planiranja. 

Planiranje je v svojem bi- 
stvu samoupravni sporazum 
o razporejanju dohodka ude- 
ležencev v planiranju, o ciljih 
in nalogah, ki jih je treba 
na temelju dohodka ustvari- 
ti, kar zadeva zboljšanje ma- 
terialne in družbene osnove 
in pogojev dela združenih de- 
lavcev in kar zadeva zboljša- 
nje pogojev za zadovoljevanje 
njihovih osebnih in skupnih 
potreb. 

Izdelava in sprejetje pla- 
nov ima po teh opredelitvah 
dve bistveni sestavini. 

Prva je družbenoekonom- 
sika, druga pa planimetrična. 

Družbenoekonomsko sesta- 
vino določa nekaj temeljnih 
opredelitev. Družbeni subjekt 
planiranja so samoupravni 
subjekti dohodka. Iz tega iz- 
haja sklep, da nihče drugi 
razen subjektov dohodka ne 
more s pismom razpolagati z 
dohodkom. V svoji družbeno- 
ekonomski sestavini je plan 
»samoupravni sporazum« s 
katerim se subjekti dohodka 
sporazumejo o načinu razpo- 
rejanja dohodka, da bi pove- 
čali dohodek ter okrepili svo- 
jo ekonomsko in družbeno 
stabilnost. 

Planimetrična sestavina pla- 
na vsebuje ekonomske, teh- 
nične itd. projekcije, na tej 
podlagi pa subjekti dohodka 
določajo konkretne planske 
naloge ter ekonomske, tehnič- 
ne, organizacijske itd. rešit- 
ve, ki omogočajo uresničeva- 
nje planskih nalog. 

Za izpolnjevanje obveznosti 
iz dohodka so odgovorni sub- 
jekti dohodka, za izdelavo 
tehnoekonomskih itd. projek- 
cij kakor tudi za tehnoeko- 
nomsko uresničevanje plana, 
za ponujene planimetrične re- 
šitve, za tehnoekonomsko iz- 
vajanje sprejetih planov pa 
so v okviru svojih pravic in 
pooblastil odgovorni strokov- 
ni in poslovodni delavci. 

To je ena izmed najbolj 
bistvenih novosti v celotnem 
konceptu sistema samouprav- 
nega planiranja, ki ga zdaj 
gradimo na ustavnih oprede- 
litvah. 

2. V dohodkovne odnose 
Vgrajuje koncept samouprav- 

nega planiranja štiri glavne 
sestavine: 

Prvič, samoupravni plan je 
samoupravni sporazum o 
strukturiranju dohodka po 
namenu porabe. 

Drugič, samoupravni plan 
je samoupravni sporazum o 
združevanju dohodka da bi 
izpolnili cilje v zvezi z ustvar- 
janjem dohodka kakor tudi, 
da bi izpolnili družbenoeko- 
nomske itd. cilje, katerih 
uresničevanje je povezano z 
dohodkom in njegovim pove- 
čevanjem. 

Tretjič, samoupravni plan 
opredeljuje, kolikšen dohod- 
kovni učinek je mogoče pri- 
čakovati od angažiranja v 
proizvodnji in v družbeni re. 
produkciji dela in sredstev 
združenih delavcev (stopnja 
porasta dohodka). 

Četrtič, samoupravni plan 
opredeljuje medsebojne odno- 
se med udeleženci v planira- 
nju na podlagi njihovega ži- 
vega in minulega dela, ki ga 
angažirajo na podlagi samou- 
pravnega plana. 

Tako koncipiran sistem sa- 
moupravnega planiranja bi 
moral objektivno postaviti 
delavce v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela v po- 
ložaj, da bodo hkrati tvorci 
samoupravnega plana in nje- 
govi realizator ji. 

Samoupravne plane podpi- 
sujejo subjekti združene- 
ga dela na podlagi svojih 
lastnih sklepov. Subjekt 
združenega dela ima pravi- 
co, da ne vstopa v določene 
planske obveznosti, razen v 
primerih, kadar je to z za- 
konom izrecno določeno. 

Glavne, bistvene razlike 
med konceptom samouprav- 
nega planiranja in planira- 
njem v okviru dosedanjih 
konceptov se lahko pokažejo 
že na vsega nekaj točkah. 

Prva razlika se kaže v opre- 
deljevanju planskih obvezno- 
sti. Obveznost samoupravnega 
plana ni zasnovana na zakon- 
ski prisili, ampak na samo- 
upravni odločitvi za določene 
obveznosti. 

Druga razlika je, da plan- 
skih obveznosti ne more do- 
ločati nihče drugi kakor sa- 
moupravni subjekti dohodka 
sami. 

Tretja razlika je v oprede- 
litvi ekonomskega cilja pla- 
niranja. Motiv za plansko 
združevanje dohodka ni go- 
la akumulacija v smislu »pro- 
fita« delovne organizacije, 
marveč skupna na novo 
ustvarjena vrednost, bruto 
dohodek in vsi njegovi agre- 
gati. 

četrta razlika je v temati- 
ki planiranja. Tematika pla- 
niranja je družbena repro- 
dukcija združenega dela. Pod- 
jetniško-lastniško planiranje 
teži v bistvu za planiranjem 
»profita« podjetja. Pri tem 
zanemarja posledice takšne 
usmerjenosti glede na intere- 
se delavcev, ki so v okviru 
družbene reprodukcije med- 
seboj usodno povezani z 
delom, pa so zato tudi med 
seboj odvisni in odgovorni. 

Iz tega izhaja tudi peta 
bistvena razlika. Predlagani 
koncept samoupravnega pla- 
niranja ustvarja družbeno- 
ekonomsko podlago, na kate- 
ri subjekti združenega dela 
združujejo delo (živo in 
opredmeteno minulo) v šir- 
še komplekse združenega de- 
la, ne na podlagi in iz pozi- 
cij obstoječih institucionalizi- 
ranih oblik organizacije, se 
pravi ne iz pćzicij podjetja 
itd., ampak iz pozicij dejan- 
skih delovnih, proizvodnih, 
poslovnih interesov delavcev, 
ki so v družbeni reprodukci- 
ji med seboj delovno poveza- 
ni in odvisni drugi od drugih. 

Šesta razlika samoupravne- 
ga planiranja je, da temelji 
na planski skupnosti subjek- 
tov združenega dela, ki so 
delovno povezani in med se- 
boj odvisni, ne pa na plan- 
ski skupnosti v okviru dejav- 
nosti in panog. 

Poglavitni pogoj za plansko 
skupnost je, da so subjekti 
planiranja delovno med se- 
boj povezani in odvisni. Pro- 
izvajalci istega blaga v 
okviru dejavnosti in panog 
niso medsebojno povezani na 
isti osnovi. Skupno jim je 
to, da proizvajajo blago iste 
ali sorodne vrste. Zato se 
njihov skupni interes kaže 
predvsem v tem, da se spo- 

1. Pogoj za to, da bi se lah- 
ko dejansko uresničili dohod- 
kovni odnosi v organizacijah 
združenega dela, je nujno, da 
povsod, kjer tega še niso sto- 
rili, razporedijo sredstva, ki 
so pri ustanavljanju temelj- 
nih organizacij ostala iz raz- 
nih vzrokov nerazporejena ali 
fiktivno razporejena na te- 
meljne organizacije. Zdaj jih 
vodijo kot »skupna sredstva«, 
kot sredstva »skupnih služb«, 
kot »solidarnostna sredstva« 
itd. O teh predstvih ne od- 
ločajo delavci v temeljnih or- 
ganizacijah kot s sestavnim 

razumevajo za skupno nasto- 
panje proti tretjim. To neiz- 
ogibno potiska takšne obli- 
ke povezovanja v sartelsko 
dogovarjanje. Na temelju 
takšnega povezovanja se ne 
rešujejo glavni problemi v 
družbeni reprodukciji. Pogla- 
vitna naloga je nadaljnji pro- 
ces podružbljanja združene- 
ga dela, to je povezovanje v 
vedno večje reprodukcijske 
celote. Osnovna slabost pa- 
nožnega planiranja je, da ob- 
ravnava panogo iztrgano iz 
njene dejanske vgrajenosti v 
reprodukcijske celote, to pa 
delovne organizacije v plan- 
ski usmerjenosti izloča iz nji- 
hovih delovno dohodkovnih 
zvez in odvisnosti in pušča 
vprašanje usklajevanja raz- 
voja med panogami znotraj 
družbene reprodukcije popol- 
noma nerešeno. 

Sedma razlika je v uvajanju 
načela tako imenovanega 
kontinuiranega planiranja v 
sistem samoupravnega plani- 
ranja. Samoupravni plan ne 
more biti postavljen statično. 
Treba ga je, kakor se reče, 
»prevrščati v gibanju«. Glede 
tega sta pomembni dve se- 
stavini. 

Prva sestavina so novi ele- 
menti, ki se lahko pojavijo 
med uresničevanjem plana, so 
pa bistveni s stališča ciljev, 
nalog in osnov plana. 

Druga sestavina je osnovni 
motiv samoupravnega plana: 
njegov motiv niso goli mate- 
rialnoekonomski učinki »za 
vsako ceno«. Motiv samou- 
pravnega plana je reševanje 
problemov v družbenoeko- 
nomskem razvoju, se pravi 
združenega dela, toda ob 
hkratni krepitvi in utrjeva- 
nju družbenoekonomskih od- 
nosov in položaja delavca v 
združenem delu in družbi. 

delom celote družbenih sred. 
stev temeljne organizacije. 

Razporejanje »sredstev pod- 
jetja« v skladu z ustavnimi 
opredelitvami zahteva reševa- 
nje stvari na podlagi dveh 
osnov. 

1.1. Prva je fizični prenos 
vseh sredstev podjetja na te- 
meljne organizacije. To je 
treba izpeljati na podlagi 
ustavnega načela, da uprav- 
lja sredstva tisti, ki dela z 
njimi. V skladu s tem je 
treba prenesti pod samou- 
pravno oblast delavcev te- 
meljne organizacije vsa sred- 

VII. Razporejanje sredstev, materialna 
odgovornost in jamstvo 
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stva, s katerimi delajo (Vča- 
sili so potrebne razmejitve, 
ker uporaiblja ista sredstva 
več temeljnih organizacij). 
Ker se ta zahteva ne nanaša 
samo na sredstva in pred- 
mete dela, ampak tudi na vse 
vrste družbenih sredstev, po- 
tem je jasno treba fizično 
prenesti na temeljno organi- 
zacijo tudi vsa denarna sred- 
stva, terjatve in dolgove kar 
kor tudi vse pravice, ki so 
povezane s temi sredstvi. 
Glede tega obstaja trenutno 
v praksi še največ neurejenih 
odnoisov. 

1.2. Drugo pa je določa- 
nje in urejanje medsebojnih 
obveznosti in pravic, ki izha- 
jajo iz razporejanja sredstev 
iz prve osnove, povezano pa 
je s pravico delavca na podla- 
gi minulega dela. 

V preteklosti so vsa vlaga- 
nja v obrate šla iz »skupne- 
ga kotla« podjetja, v katere- 
ga se je stekala tudi skup- 
na akumulacija podjetja. 
Sredstva praviloma niso bila 
vložena enakomerno v vse de- 
le podjetja. Zato ni tako re- 
dek pojav, da so v sestavi 

delovne organizacije temeljne 
organizacije, ki so se kot 
obrati v preteklosti razvijali 
zelo različno, vendar iz skup- 
nih sredstev, če bi sedaj raz- 
porejali sredstva samo na 
podlagi prvega načela, bi bi- 
li v tem primeru prizadeti 
delavci, v katerih obrate ni- 
so bila vložena pomembnej- 
ša sredstva, vtem ko so prav 
ti delavci recimo znatno pri- 
spevali v skupno akumula- 
cijo. 

V teh primerih je nujno, 
da dosežejo delavci temeljnih 
organizacij medsebojni spora- 
zum o tem, koliko sredstev, 
v kakšnem roku in v kakšni 
obliki morajo temeljne orga- 
nizacije, v katere so v pre- 
teklosti veliko vlagali, vrniti 
prelito minulo delo delav- 
cem v temeljnih organizaci- 
jah, v katerih niso pomemb- 
neje vlagali. Seveda je to ob- 
veznost količinsko težko mo- 
goče matematično točno izra- 
čunati. Glede tega je treba 
doseči samoupravni dogovor. 
Toda urejanja teh odnosov ne 
gre zamolčevati, ker lahko 
neurejeni odnosi izbruhnejo 
zelo eksplozivno in ogrozijo 

celovitost organizacije zdru- 
ženega dela. V takšnih pri- 
merih ko je družbena at- 
mosfera pregreta, se stvari 
rešujejo z velikimi težavami 
in ne brez »družbenih braz- 
gotin«. 

2. Zelo pomembna sestavi- 
na dohodkovnih odnosov je 
tudi materialna odgovornost 
za svoje obveznosti in jam- 
stvo za obveznosti drugih. 

Iz dosedanje prakse se je 
rutinsko ohranilo načelo, da 
organizacija združenega dela 
odgovarja za svoje obvezno- 
sti z vsemi svojimi sredstvi. 

Takšna oblika materialne 
odgovornosti je v pogojih 
družbenoekonomskih odno- 
sov, kakršni se razvijajo na 
ustavnih osnovah, preprosto 
nevzdržna. Nevzdržna je iz 
praktičnih in tudi iz globljih 
družbenoekonomskih vzro- 
kov. 

Temeljna organizacija je 
glede svojih zvez v sistemu 
združenega dela polivalentna. 
Povezuje se v delovno orga- 
nizacijo, zunaj nje v skup- 
nost temeljnih organizacij, v 
banko, v interesno skupnost 
itd. Popoln nesmisel je, da 

v vseh teh zvezah prevzema 
obveznost, da odgovarja za 
svoje obveznosti s celotnimi 
sredstvi. 

Druga stvar, ki ima globlji 
družbenoekonomski pomen, 
je, da je praktično nesmisel- 
no, da delavci odgovarjajo za 
svoje obveznosti tudi s sred- 
stvi, s katerimi delajo in ki 
so pogoj za njihov obstoj. 
Ta opora materialne odgo- 
vornosti se je v naši praksi 
pokazala kot popolnoma ne- 
realna. Zato je tudi materi- 
alna odgovornost v tem delu 
popolnoma navidezna. 

Realna materialna osnova, 
na kateri naj temelji materi- 
alna odgovornost delavcev za 
svoje obveznosti v medseboj- 
nih odnosih, so: razpoložlji- 
vi denarni dohodek, realno 
pričakovani dohodek, blagov- 
ne vrednosti, ki so v prome- 
tu in jamstvo drugih delav- 
cev. 

To je realna osnova, na ka- 
teri se lahko v dohodkovnih 
odnosih, kakršni se pri nas 
oblikujejo, uresničujeta ma- 
terialna odgovornost in jam- 
stvo za druge. 

Uresničevanje ustavnih načel o 

organiziranosti in pripravah družbe na 

splošni ljudski odpor (ESA 344) 
V uresničevanju ustavnih 

načel o ljudski obrambi se 
morajo vse družbenopolitične 
skupnosti, krajevne skupnosti, 
organizacije združenega de- 
la, samoupravne interesne 
skupnosti in druge samoup- 
ravne organizacije in skupno- 
sti, družbenopolitične in dru- 
ge družbene organizacije ter 
vsi delovni ljudje in občani 
v okviru svojih rednih dejav- 
nosti in funkcij pripravljati, 
da se z oboroženim bojem in 
izvajanjem drugih nalog v 
sistemu splošnega ljudskega 
odpora uprejo morebitnemu 
napadu na svobodo in neod- 
visnost naše dežele ali njeno 
samoupravno družbeno ure- 
ditev. 

Predsedstvo SFRJ je leta 
1972 sprejelo Smernice za 
obrambo SFRJ pred napa- 
dom. V skladu s temi smer- 
nicami in na podlagi načel 
zivezne in republiške ustave 
se izvajajo obrambne pri- 
prave tudi v družbenih 
strukturah tako imenovanega 
civilnega sektorja v SR 
Sloveniji. 

V prvi vrsti je treba ome- 
niti, da je v teku široka 

akcija za ustrezno ureditev 
področja ljudske obrambe v 
statutih krajevnih skupnosti 
in organizacij združenega 
dela, dočim je v statutih 
občin to področje že ure- 
jeno. Predsedstvo SR Slove- 
nije je sprejelo več predpi- 
sov, ki bi stopili v veljavo 
v vojnem času, pripravljen 
pa je tudi že osnutek novega 
republiškega zakona o ljud- 
ski obrambi. 

Obrambne priprave vseh 
družbenih dejavnikov obsega- 
jo: ukrepe za pripravljenost, 
ki se izvajajo v obdobju ne- 
posredne vojne nevarnosti, 
priprave na mobilizacijo in 
prehod v vojno stanje, ter 
priprave za organizacijo in 
delovanje v vojniih razmerah. 
Vse te priprave s® izvajajo na 
podlagi enotnih temeljev ob- 
rambnih priprav in načrtov, 
ki jih določa federacija, in v 
skladu z načrti o uporabi 
oboroženih sil ter potreb dru- 
gih dejavnikov SLO. 

Z inšpekcijskimi in drugimi 
pregledi je ugotovljeno, da je 
stanje obrambnih priprav za- 
dovoljivo, zlasti pa je po- 
membno, da delo na tem po- 

dročju resnično postaja skrb 
in naloga vseh delovnih lju- 
di in občanov ter vseh njiho- 
vih organizacij in skupnosti. 
To je bistvo procesa podmu- 
žbtjanja obrambnih priprav. 

Z nadaljnjimi pripravami 
gospodarstva in družbenih 
dejavnosti je treba zagotovi- 
ti materialno podlago za pre- 
skrbo in oskrbo oboroženih 
sil za vodenje dolgotrajnega 
boja in tudi v najtežjih voj- 
nih pogojih ter delovanja 
organov oblasti in drugih or- 
ganov, katerih dejavnost je 
pomembna za splošni ljudski 
odpor. V tem smislu je tre- 
ba pripravljati in usklajevati 
tudi razvojne načrte družbe- 
nopolitičnih skupnosti in dru- 
gih dejavnikov. 

V okvira obrambnih pri- 
prav struktur civilnega sek- 
torja zavzema pomembno me- 
sto civilna zaščita, ki je or- 
ganizirana v krajevnih skup 
nostih, OZD in občinah. V 

enote civilne zaščite je vklju- 
čeno nad 146.000 občanov. Za 
izvajanje ukrepov civilne za- 
ščite se mora usposabljati 
vsak državljan v okviru sa- 
mozaščite, ki je najmasovnej- 
ša oblika civilne zaščite. 

Obrambna sposobnost druž- 
be je odvisna ob obrambne 
vzgoje in pripravljenosti pre- 
bivalstva. Zato se morata ob- 
rartibna vzgoja in izobraževa- 
nje izvajati načrtno in kvali- 
tetno in to na vseh vrstah 
in stopnjah šol, kakor tudi 
z nerazporejenim prebival- 
stvom. Republika Slovenija 
ima še posebno nalogo za- 
gotoviti oz. glede na druge 
republike zadostno število 
kandidatov za vojaške šole 
in poklice in v tej smeri te- 
čejo intenzivne akcije. , 

Gradivo je pripravil Repub- 
liški sekretariat za ljudsko 
obrambo, predlagatelj pa je 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom 

zakona o ljudski obrambi SR Slovenije 

(ESA 34) 

Po 301. členu to 3. točki 
prvega odstavka 321. člena 
ustave SR Slovenije ureja 

ljudsko Obrambo v republi- 
ki Skupščina SR Slovenija 
z zakonom. Sedanji zakon o 
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splošnem ljudskem odporu 
(Ur. list SRS št. 28/71) mora 
biti usklajen z ustavo SR 
Slovenije do 30/6 — 1976, za- 
radi številnih pooblastil re- 
publikam in pokrajinam v za- 
konu o ljudski obrambi, za- 
konu o službi v oboroženih 
silah in zakonu o vojaški ob- 
veznosti ,(vsi v Ur. listu 
SFRJ št. 22/74) pa je treba 
z uskladitvijo pohiteti. 

Navedene določbe so pod- 
gala in razlog za izdajo za- 
kona o ljudski obrambi SR 
Slovenije. 

Z novim zatonom o ljud- 
ski obrambi SR Slovenije bi 
bilo celovito urejeno področ 
je ljudske obrambe v repub- 
liki, v skladu s VII poglav- 
jem in številnimi drugimi 
določbami ustave SR Slove- 
nije, če posamezne zadeve ni- 
so že uirejene z republiškim 
zakonom drugega področja 
ali so kot temelj sistema ljud- 
ske obrambe urejene z zvez- 
nim zakonom. Tako je v os- 
nutku zakona opuščena pre- 
ambula, ker zadostujejo no- 
va temeljna načela zveznega 
zakona o ljudski obrambi. 

Nosilci ljudske obramabe 
so delovni ljudje in občani, 
ki se v temeljnih združenjih 
— krajevnih skupnostih in 
organizacijah združenega dela 
— pripravljajo na obrambo 
dežele pri redni dejavnosti in 
po usklajenih načrtih ter za 
to zagotavljajo sredstva, v 
primeru napada na SFRJ pa 
se z vsemi silami in sredstvi 
družbe bojujejo proti kate- 
remukoli napadalcu, dokler 
ni dokončno odvrnjena nevair- 
niost. Po tem izhodišču bi se- 
daj tudi krajevna skupnost 
lahko ustanavljala enote te- 
ritorialne obrambe, ki so se- 
stavni del bboroženih sil 
SiPRJ. Delovni ljudje in ob 
čaai izvajajo obrambne pri- 
praive tudi v drugih združe- 
njih, skupnostih in organiza- 
cijah. 

V osnutku zakona so na- 
tančno razmejene pristojnosti 
republiških organov, med ka- 
terimi je kot nov organ Pred- 
sedstvo SR Slovenije z mir- 
nodobskimi in vojnimi nalo- 
gami, kot so v globalu opre- 
deljene z ustavo, vse čiste 
izvršilne zadeve bi bile pre- 
nešene od Izvršnega sveta 
Skupščine SRS na republi- 
ške upravne organe. 

Za občane bi bile s tem za- 
konom urejene le tiste zade- 
ve, ki zagotavljajo enotnost 
organiziranja ljudske obram- 
be v republiki, vse drugo ure- 
jajo občinske skupščine. Ure- 
ditev predsedstva občinske 
skupščine sledi načelo, da tu- 

di v najtežjih vojnih pogojih 
deluje vodstvo SLO v obči- 
ni, čeprav se izjemoma samo 
organizacijsko prilagaja raz- 
meram in kadrovsko obnav- 
lja oziroma sprejema posa- 
mezne ukrepe le predsednik 
predsedstva. Vloga sveta ob- 
činske skupščine za ljudsko 
obrambo je v bistvu nespre- 
menjena, ker so večletne iz 
kušnje potrdile dosedanjo 
dobro ureditev. Pristojnosti 
izvršnega sveta občinske skup. 
ščine so nove in razmejene s 
svetom za ljudsko obrambo. 

Za posebne družbenopoli- 
tične skupnosti (mesito Ljub- 
ljana in obalna skupnost) bi 
se primemo uporabljale od- 
ločbe o občinah. 

Za pokrajinske odbore so 
predvidene le najnujnejše do- 
ločbe v tem zakonu, drugo 
je pridržano za uredbo z za- 
konsko močjo, ki jo izda 
med vojno Predsedstvo SR 
Slovenije. 

Zaradi posebnega položa- 
ja, vloge in narave dela v 
upravnih organih za ljudsko 
obrambo in v specializiranih 
službah za ljudsko obram- 
bo v drugih upravnih orga- 
nih so predvidene ustrezne 
določbe za delavce v teh or- 
ganih glede posebnih obvez- 
nosti in vrednotenja dela. 

Teritorialna obramba je v 
osnutku zakona opredeljena 
kot sestavni del ljudske ob- 
rambe v republiki in oboro- 
ženih sil SFRJ ter najšir- 
ša oblika pripravljanja in or- 
ganiziranja delovnih ljudi in 
občanov za oborožen odpor. 
V republiki je urejena po 
enotnem sistemu. Glavni štab 
SR Slovenije za splošni ljud- 
ski odbor bi se preimenoval 
v Republiški štab za terito- 
rialno obrambo. Več določb 
bi bilo o načrtovanju, nove 
so o zavodih (opuščene so 
službe) in o vključevanju ob- 
čanov v enote teritorialne ob- 
rambe (narodne zaščite). 
Mladina se želi prostovoljno 
vključevati v teritorialno ob- 
rambo in ji je treba to tudi 
pravno omogočiti. Sprejeti 
občani bi imeli vse pravice 
in obveznosti, kakor drugi 
rezervisti, številna vprašanja 
s področja teritorialne ob- 
rambe ureja zavezni zakon za 
oborožene sile kot celoto, 
po osnutku zakona pa bi kar 
največ pravic in obveznosti 
pripadnikov teritorialne ob- 
rambe uredili tako, kakor je 
urejeno za pripadnike JLA. 
Izhodišče za tako ureditev je 
načelo, da ne sme biti raz- 
lik med pripadniki teritori- 
alne obrambe in JLA v enot 
nih oboroženih silah. 

Služba za alarmiranje je 
izločena iz civilne zaščite in 
samostojna, kakor je dolo- 
čeno v zveznem zakonu. Po 
medrepubliškem dogovoru 
je ta služba strbkovno ve- 
zana na uprajvne organe za 
ljudsko obrambo. 

Civilna zaščita ne bo bist- 
veno drugače urejena, ra- 
zen samozaščite, ki je opre- 
deljena v 155. členu in spre- 
menjene stopnje prispevka za 
zaklonišča. Glede srednjega 
velja poudariti, da naj bi in- 
vestitorji predvsem graditi 
zaklonišča in le izjemoma 
plačali prispevek, če grad- 
nja zaklonišča ni mogoča ali 
je na območju gradnje že do- 
volj zaklonišč. Sredstva iz 
prispevkov bi se zbirala na 
posebnem računu v občini in 
bi se brez solidarnostnega 
prelivanja uporabila za grad- 
njo javnih zaklonišč. 

Častna sodišča za rezerv- 
ne vojaške starešine sledijo 
ureditev po odloku o čast 
nih sodiščih za rezervne niž- 
je oficirje, oficirje in vo- 
jaške uslužbence (Uradni 
list SRS št. 13-595/75). 

V osnutku zakona so še 
konkretizirani ukrepi za var- 

nost in zavarovanje tajnosti 
na načelih družbene samoza- 
ščite. 

Financiranje je nujno po- 
trebno natančneje urediti, saj 
obrambne priprave ne more- 
jo temeljiti na finančnih spo- 
sobnih posameznih subjek- 
tov ljudske obrambe, ker je 
uspešna obramba mogoča le 
ob ustrezni pripravljenosti ce- 
lotne SR Slovenije in SFRJ. 
Podlaga za financiranje mo- 
rajo bili usklajeni in ovred- 
noteni razvojni načrti vseh 
subjektov, sredstva pa zago- 
tavljajo tako, kakor za finan- 
ciranje svoje temeljne dejav- 
nosti. Z družbenimi dogovori 
in samoupravnimi sporazumi 
Se zagotavlja solidarnostno 
prelivanje sredstev med OZD 
v občini, z družbenim dogo- 
vorom pa med občinami. 

Novi zakon bo zahteval več 
finančnih sredstev le pri ti- 
stih organizacijah in skupno- 
stih, ki doslej niso vlagale 
v obrambne priprave ustrez- 
nih zneskov ter pri vseh ob 
činah in SR Sloveniji za ust- 
reznejše nagrajevanje delav- 
cev, ki v upravnih organih 
delajo na zadevah ljudske ob 
rambe. 

Predlog za izdajo zakona o spremembi 

in dopolnitvi obrtnega zakona 

(ESA 339) 

Skupščina mesta Ljublja- 
ne je predložila Skupščini 
SR Slovenije naslednji pred- 
log za izdajo zakona o spre- 
membi in dopolnitvi obrtne- 
ga zakona: 

I. Razlogi, ki utemeljujejo 
potrebo po spremembi obrt- 
nega zakona. 

Z ustavo in v okviru za- 
kona je zajamčena svoboda 
samostojnega osebnega dela 
z delovnimi sredstvi, ki so 
lastnina občanov; prav tako 
je zajamčena svoboda zdru- 
ževanja v različnih oblikah. 
V republiškem obrtnem za- 
konu so ustavna načela pod- 
robneje opredeljena, ni pa 
dana zakonska možnost za 
ustrezno organiziranost za- 
sebnih avtaprevoznikov-takr 
sistov, ki praviloma v mestih- 
skupaj z avtoprevozniki-tak- 
sisti v organizacijah združe- 
nega dela-opravljajo navede- 
no dejavnost. 

Z namenom, da bi v Ljub- 
ljani dosegli učinkovitejše in 
kvalitetnejše storitve na pod- 
ročju avtotaksi službe, je 
skupščina mesta Ljubljane 

lani sprejela Odlok o uredit- 
vi nekaterih vprašanj avto- 
taksi storitev na ureditvenem 
območju mesta Ljubljane. S 
tem odlokom je skupščina 
mesta razširila opravljanje 
avtotaksi storitev tudi na 
področju združenega dela (Vi- 
ator). Medsebojno poslovno 
— tehnično sodelovanje pa 
naj bi pripeljalo do enotne- 
ga režima delovanja službe, 
ne glede na sektor lastništ- 
va. Jzvajajnje odloka v praksi 
je pripeljalo zaradi neorga- 
niziranosti zasebnih avtotak- 
sistov do nepremostljivih te- 
žav. Oblikovana je vrsta sku- 
pin, ki vsaka po svoje sku- 
ša dokazati družbeno-politič- 
nim skupnostim pravilnost 
lastnega organiziranega ozi- 
roma neorganiziranega nasto- 
panja. Del zasebnih avtopre- 
voznikov posluje celo pod na- 
zivom Zadruga avtotaksistov 
v ustanavljanju, čeprav za 
to ni zakonske osnove. Vsa 
nesoglasja (parkirni prostori, 
telefonske postaje, razlike v 
ceni storitev itd.), ki se ve- 

..čajo ob razširitvi dejavnosti 
za združeno delo, negativno 



vplivajo na porabnike teh 
storitev in dajejo videz ne- 
urejenosti službe. Menimo, da 
bo pretežni del teh vprašanj, 
ki so v takšni ali drugačni 
obliki prisotna tudi v drugih 
mestih, lahko enotno rešiti 
z dopolnitvijo obrtnega za- 
kona, kjer bi za zasebne avto- 
prevoznike-taksiste dovolili 
poseben režim organizacije. 

Organi skupščine mesta so 
iskali tolmačenja obrtnega 
zakona o možnostih združe- 
vanja zasebnih avtotaksistov 
pri Gospodarski zbornici Slo- 
venije, Republiškem sekreta- 
riatu za gospodarstvo in kon- 
čno pri zakonodajno-pravni 
komisiji Skupščine SR Slo- 
venije. Vsa tolmačenja so bi- 
la negativna. Po našem mne- 
nju je nesprejemljiva razlaga, 
ki pravi, da možnost za usta- 
novitev storitvene zadruge 
zasebnih avtoprevoznikov-tak- 
stistov z zakonom ni izrecno 
prepovedana, da pa se da 
posredno iz drugih zakonskih 
določil sklepati, da na tem 
področju takšna oblika orga- 
niziranosti ni mogoča. 

Menimo, da prav uvedba 
instituta storitvene zadruge 
omogoča na področju avto- 
prevoznikov-taksistov uvelja- 
vitev kvalitetnejših organiza- 
cijskih oblik, seveda, ob ust- 
rezno razširjeni dikciji zakon- 
skega teksta. 

Proučevali smo tudi dru- 
ge oblike organiziranosti, kot 
so: društva, zasebna združe- 
nja, zbornični pododbori, ven- 
dar menimo, da navedene ob- 
like ne omogočajo izvajanja 
načel, ki so navedene tudi 
v 19. členu obrtnega zakona, 
namreč, da se zasebniki zdru- 
žujejo z namenom poenotenja 
pri gospodarjenju, reševanju 
sistemskih vprašanj in po- 
dobno. Te oblike ne rešujejo 
organiziranosti vsakodnevne- 
ga poslovnega življenja, po- 

slovno-tehničnega sodelovanja 
z združenim delom, dogovar- 
janja za celovit sistem dejav- 
nosti, uvajanje notranje kon- 
trole, enoten režim nabave 
vozil, radijskih zvez in dru- 
gih informacijskih sredstev 
itd. 

Tem stališčem skupščine 
mesta Ljubljane je dal vso 
politično podporo tudi izvrš- 
ni odbor SZDL mesta Ljub- 
ljane, ki se zavzema za čim- 
prejšnjo zakonsko rešitev na- 
vedenega problema. Predla- 
gana rešitev bi po našem 
mnenju omogočila enovitejši 
in trdnejši pristop k reševa- 
nju organiziranosti zasebnih 
avtotaksistov v združenem de- 
lu ter zagotovila, enoten in 
kvaliteten nastop do porab- 
nikov teh storitev v mestu, 
od česar bodo imeli koristi 
tudi sami taksisti. 

II. Načela, na katerih naj 
temelje spremembe in dopol- 
nitve obrtnega zakona. 

Iz razlogov, navedenih pod 
I. predlagamo, da se obrtni 
zakon spremeni oziroma do- 
polni tako, da se razširi mož- 
nost ustanavljanja storitve- 
nih zadrug tudi za avtopre- 
voznike za prevoz oseb z avt- 
taksijem. V ta namen naj se 
razširi 43. člen obrtnega za- 
kona. 

V III. poglavju »Obrtne 
zadruge« 1. točka »Splpšne 
določbe o obrtnih zadrugah« 
se za 43. členom Obrtnega 
zakona (Uradni list SRS št. 
26-73) doda nov 43. a člen, 
ki se glasi: 

43. a člen 
»Avtoprevozniki za prevoz 

oseb z avtotaksijem lahko 
združujejo svoje delo in sred- 
stva v smislu tega zakona v 
storitveno zadrugo«. 

III. Za izvajanje predlože- 
nega zakona niso potrebna 
finančna sredstva. 

Predlog za izdajo zakona o spremembi 

zakona o davkih občanov (ESA 315) 

Skupščina občine Piran je 
predložila Skupščini SR Slo- 
venije naslednji predlog za 
izdajo zakona o spremembi 
zakona o davkih občanov: 

I. Razlogi, ki utemeljujejo 
potrebo po spremembi zako- 
na o davkih občanov 

Pri obravnavi vprašanja 
obdavčitve vseh plovnih ob- 
jektov v lasti občanov, je 
bila skupščina mnenja, da 
glede na to, da gre za davek 

od premoženja, obdavčevanje 
čolnov in drugih plovnih ob- 
jektov le po moči motorja 
ne daje zagotovila, da bo 
objektivno obdavčena vred- 
nost premoženja, to še zlasti 
ne pri čolnih in drugih plov- 
nih objektih na vesla in 
jadra. 

V postopku je bilo ugotov- 
ljeno, da je bilo na dan 
27.9.1974 v lasti občanov, ki 
imajo stalno prebivališče na 
območju občine Piran nasled- 
nje število plovnih objektov: 

a) na motorni pogon ... 158 
b) na vesla in jadra... 197 

skupaj ... 355 

Število plovnih objektov v 
lasti občanov iz drugih ob- 
čin, republik in celo tujcev, 
registriranih pri luški izpo- 
stavi v Piranu je nad 300. 

Po sedanjih predpisih pla- 
čujejo davek od premoženja 
le lastniki motornih čolnov, 
medtem ko se davek na po 
sest čolnov na vesla in jadra 
ne plačuje, čeprav tudi last- 
niki teh čolnov dosegajo do- 
hodek s prevažanjem turi- 
stov in z oddajanjem čolnov 
v najem. Zaradi različnega 
obravnavanja lastnikov čol- 
nov je med občani precej 
negodovanja, zlasti še zato, 
ker so motorji prenosljivi 
in jih lahko zlahka montira- 
jo, takoj ko se oddaljijo od 
obale. Glede na to, da lastni- 
ki čolnov iz drugih občin, re- 
publik in tujine ne plačujejo 
redno davka na posest in da 
se odmera tega davka zaradi 
nerednih davčnih napovedi 
zavlačuje, bi bilo potrebno 
postopek odmere davka od 
premoženja na posest plov- 
nih objektov poenostaviti in 
pospešiti tako, da se ukine- 
jo napovedi s strani zavezan- 
cev tega davka. Odmera bi 
se lahko opravila na podlagi 
seznama luške kapetanije. 

Z ozirom na to, da so stro- 
ški za vzdrževanje obale in 
čistoče morja razmeroma vi- 
soki, je vsak dohodek v te 
namene pomemben. Zato se 
predlaga naj se davki na po- 
sest plovnih objektov plaču- 
jejo občini, v kateri so re- 
gistrirani. S tem bi se znat- 
no manjše število lastnikov 
čolnov izognilo obveznosti 
plačila davka na posest, kar 
je ob sedanji ureditvi pogost 
pojav. 

II. Načela, na katerih naj 
sprememba temelji, oziro- 
ma predlog konkretnih spre- 
memb 

a) Vsi občani naj bi bili 
ob enakih pogojih enako ob- 
remenjeni z davki, zato se 
predlaga uvedba davka tudi 
na nlovne obiekte, ki nimajo 
motornega pogona; 

b) predpisovanje olajšav in 
oprostitev glede plačevanja 
davka na posest plovnega ob- 
jekta nai bi biilo v pristoj- 
nosti občinskih sfcuipščin; 

c! krajevno pristojen za 
obdavčitev naj bi bil davčni 
organ občine, na območju 
katere je Plovni objekt re- 
gistriran; davek na posest 
nlovneea oblekta naj bi bil 
dohodek občine, katere davč- 

ni organ je pristojen za od- 
mero; 

d) ukinila naj bi se obvez- 
nost vlaganja napovedi za 
odmero davka od premoženja 
na posest plovnih objektov. 

V zvezi z navedenim pred- 
lagamo spremembo nasled- 
njih členov zakona, in sicer: 

a) 2. točka 120. člena se na- 
domesti z novo, ki se glasi: 

»Če gre za premičnine, 
davčni organ občine, v ka- 
teri ima zavezanec stalno pre- 
bivališče, razen davka na do- 
hodek, ki se dosega s plov- 
nimi objekti, za odmero ka- 
terega je pristojen odmemi 
organ občine, v kateri je 
plovni objekt registriran.« 

b) 3. točka 134. člena se na- 
domesti z novo, ki se glasi: 

»čolne in druge plovne ob- 
jekte;« 

c) 139. člen se nadomesti z 
novim besedilom, ki se glasi: 

»Zavezanec za davek iz 
3. točke 134. člena tega za- 
kona je občan, ki poseduje 
plovni objekt. 

Davek se določi v letnih 
zneskih ob pogojih, ki jih 
določi občinska skupščina. 
Davek iz prvega odstavka 
tega člena odmerja in pobira 
davčni organ občine, v ka- 
teri ima zavezanec plovni 
objekt registriran in je do- 
hodek te občine. Občinska 
skupščina lahko oprosti pla- 
čila davka na posest plovne- 
ga objekta, ki nima lastnega 
pogona ob pogojih, ki jih 
sama predpiše. 

d) V 161. členu v tretji vrsti 
prvega odstavka je za bese- 
dama »kombi vozila« posta- 
viti vejico in dodati: »zave- 
zanci za davek na čolne in 
druge plovne objekte«; 

e) K 163. členu se doda 
nov tretji odstavek, ki se 
glasi: 

»Luška kapitanija mora ob- 
močnemu davčnemu organu 
do 15. februarja v letu, pred- 
ložiti seznam vseh lastnikov, 
ki imajo registrirane čolne 
in druge plovne objekte; pri 
plovnih objektih na motorni 
pogon je navesti tudi moč 
motorja«; 

f) V 171. členu se drugi od- 
stavek nadomesti z novim, 
ki se glasi: 

»Davek na čolne in druge 
plovne objekte se odmerja 
na podlagi podatkov, ki jih 
odmernemu organu posredu- 
je območna luška kapita- 
nija.« 

III. Ocena finančnih posle- 
dic sprememb zakona 

Spremembe, ki se predla- 
gajo ne pomenijo za občana 
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bistvene obremenitve, za ob- 
činski proračun pa okrog 
50.000 din več sredstev, name- 
njenih za vzdrževanje obale 
in čistoče morja. Vsekakor 
bo ta znesek nekoliko višji, 

ker trenutno še ni znano 
število lastnikov plovnih ob- 
jektov, glede na vrsto plov- 
nih objektov iz drugih ob- 
čin, republik in tujine, niti 
davčna politika v prihodnje. 

Osnutek zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o starostnem 

zavarovanju kmetov (ESA 346) 

L UVOD 

Veljavni zakon je Skupšči- 
na SR Slovenije sprejela 
marca 1972. 

Zaikon je bdi že v letu 1873 
dvakrat noveliran (žena je 
postala osebni zavarovanec, 
prej je bila družinski, razši- 
ritev pojma »preužitkar«, re- 
publika prevzame v celoti kri- 
tje izdatkov za borce-kmete). 

Obe spremembi s sistem- 
skega vidika nista pomem- 
bni. 

Predlagatelj meni, da je 
treba sistem starostnega za- 
varovanja kmetov Izpopolnje- 
vati in dograjevati predvsem 
po samoupravni poti in na te- 
melju samoupravnih sociali- 
stičnih odnosov. Glede na to 
izhaja iz pTedpostaivike, da je 
revizija tega sistema dolgo- 
trajnejši proces družbenega 
dogovarjanja in samouprav- 
nega sporazumevanja in da 
naj se zato opravlja v eta- 
pah teir hkrati z revizijo si- 
stema pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja. Pr- 
va etapa, torej sprememba 
zakona v letu 1975 naj odpre 
in utre pot takšni reviziji. 

II. POGLAVITNE ZNAČIL- 
NOSTI (NOVOSTI) OSNUT- 
KA 

Predloženi osnutek zakona 
vsebuje spremembe, ki naj 
se opravijo v prvi etapi. 

V prvi etapi naj bi se se- 
danjemu krogu na »čistih« 
kmetijah (»kmečki gospodaT« 
in njegova žena ter bivši go- 
spodar — sedaj preužitkar in 
njegova žena) in pri seda- 
njem načelu »ena kmetija — 
ena pokojnina« utrla pot, da 
se začne problematika ureja- 
ti in reševati v krogu zainte- 
resiranih družbenih dejavni- 
kov, predvsem v krogu zava- 
rovancev pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 

Te spremembe lahko razvr- 
stimo v dve skupini: spre- 
membe glede sistema financi- 
ranja in spremembe glede do- 
ločanja zneska pokojnine. 

a) spremembe glede sistema 
financiranja 

1. Veljavni zakon uzako- 
njuje načelo solidarnosti 
pri pokrivanju izdatkov za 
pokojnine sedanjega kroga 
upravičencev: Kmetje sami 
zagotove kritje ene polovice 
letnih izdatkov, drugo polo- 
vico pa pokrivajo republika 
in občine (2/3 od polovice 
republika, 1/3 pa občine). 

Po osnutku zakona sicer to 
načelo velja še naprej, ven- 
dar je realizacija bistveno 
drugačna; novosti so nasled- 
nje: 

a) nosilec družbene soli- 
darnosti ni već republika in 
občine, temveč delovni lju- 
dje, združeni v skupnosti po- 
kojninskega in invalidskega 
zavarovanja v SR Sloveniji. 

b) načelo solidarnosti de- 
lovnih ljudi in obseg njiho- 
ve solidarnosti se opredelju- 
jeta z vsakoletnim družbenim 
dogovorom o združevanju 
sredstev za skupne potrebe 
in interese. Skupnost staro- 
stnega zavarovanja kmetov 
postane udeleženka tega do- 
govora. Glede na to naj bi 
ta družbeni dogovor vsebo- 
val tudi norme o tej solidar- 
nosti. 
c) doslej je bila solidarnost- 
na udeležba družbe sestavni 
dej splošne oz. proračunske 
porabe. S to spremembo po- 
stane sestavni del skupne po- 
rabe. Namesto razmerja re- 
publika—skupnost, nastane 
razmerje med udeleženci 
družbenega dogovarjanja o 
združevanju sredstev za skup- 
ne potrebe in interese. Na- 
mesto s proračuni družbeno- 
političnih i^kupnosti naj bi se 
solidarnostna udeležba opre- 
deljevala z omenjenim druž- 
benim dogovorom. 
č) načelo, da družba pokri- 
va polovico izdatkov, je sedaj 
v zakonu opredeljeno kotne- 
slprejemljivo. V bodoče naj 
bi bil ta obseg solidarnosti 
družbe določen v zakonu le 
kot minimum; udeleženci 
omenjenega dogovora lahko 
določijo večji obseg te soli- 

darnosti, torej ve*, kot polo- 
vico. 

2. Družbena solidarnostna 
udeležba v pokrivanju izdat- 
kov za starostne pokojnine 
kmetov se torej iz proraču- 
nov družbenopolitičnih skup- 
nosti prenese na skupnost 
pokojninskega in invalidske- 
ga zavarovanja v SR Slove- 
niji. Neogibna naravna posle, 
dica te spremembe je seve- 
da tudi to, da si bo mora- 
la ta skupnost zagotoviti no- 
va (poleg sredstev za pokoj- 
nine svojih zavarovancev) 
sredstva za pokrivanje te svo- 
je solidarnostne udeležbe. V 
globalu skupne in splošne 
porabe ta prenos ne pomeni 
povečanja tega globala, tem- 
več le prenos iz splošne v 
skupno porabo. 

3. Po veljavnem zakonu fi- 
nancerji v tekočem letu (pro- 
računu) zagotavljajo in pla- 
čujejo skupnosti finančna 
sredstva za izdatke, nasta- 
le in realizirane v naslednjem 
letu, torej za eno leto vna- 
prej (anticipativno). 

Osnutek zakona razveljav- 
lja določbe sedanjega zako- 
na, ki uzakonjuje to antici- 
paltivnost (37. do 52. in 69. 
do 72. člen) tako, da bosta, 
način plačevanja uredili skup- 
nost pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja ter 
skupnost starostnega zavaro- 
vanja kmetov sporazumno. 

4. • Zaradi anticipativnosti 
plačevanja se doslej v vsa- 
koletnih dohodkih in izdat- 
kih sklada kumulirajo oziro- 
ma prepletajo dohodki in iz- 
datki tekočega (obračunske- 
ga), preteklega in naslednje- 
ga leta — prepleta se torej 
realizacija in predvidevanja. 
To dejstvo je doslej onemo- 
gočalo vsekoletni obračun ob- 
veznosti financerjev, ki pa je 
neogibno potreben za ugoto- 
vitev stanja sklada in obvez- 
nosti. 

Ker se po osnutku zakona 
opravlja anticipativnost in 
ker se spremeni nosilec so- 
lidarnostne udeležbe, osnu- 
tek zakona terja obračun za 
vse dosedanje obdobje, torej 
1972—1975, in s tem dokonč- 
no ugotovitev obveznosti se- 
danjih nosilcev solidarnosti . 
(republike in občin). Ker so 
bih realizirani izdatki večji, 
kot so bili predvideli po fi- 
nančnih načrtih skupnosti, bo 
obračun pokazal še dolg re- 
publike, ki ga ootenjujemo 
na oca 17 mio in ki naj bi 
ga poravnala v treh mesecih 
po potrditvi obračuna. 

5. Republika tudi v bodoče 
zadrži svoje obveznosti za 

pokrivanje izdatkov, nastalih 
zaradi ugodnosti, ki jih za- 
kon priznava kmetom-borcem 
(pokojnina pri starosti 60 let 
in varstveni dodatek socialno 
ogroženih kmetov-borcev), ki 
jih za leto 1976 ocenjujemo 
na cca. 22 mio. 

6. Po veljavnem zakonu 
kmetje plačujejo prispevek, 
sestavljen iz prispevka v pav- 
šalu (za vse enak znesek) in 
iz prispevka v odstotku od-' 
meme osnove (odvisen od 
odmerne osnove). Sedaj za- 
kon določa razmerje med 
obema deloma prispevka in 
s tem velikost pavšala (pav- 
šal znaša 75 odst. poprečne- 
ga letnega zneska stroškov 
na kmetijo). Po osnutku za- 
kona skupnost sama določa 
velikost pavšala. 

7. Sedaj po zakonu občin- 
ske davčne uprave odmerja- 
jo, pobirajo in izterjujejo 
prispevke od kmetov-zavaro- 
vancev. Po osnutku zakona 
to vprašanje uredi skupnost 
sama; davčne uprave po os- 
nutku le še v letu 1976 op 
ravljajo te naloge. 

b) določanje zneska pokoj- 
nine 

Znesek pokojnine je sedaj 
s fiksnim zneskom (250 din 
mesečno) zapisan v samem 
zakonu. Skupnost in Skupščd- 
na SRS lahko ta znesek spo- 
razumno zvišujeta; na ta na- 
čin je bil ta znesek od 1. 7. 
1974 zvišan na 300 din meseč- 
no in velja še danes. Osnutek 
zakona prinaša bistvene no- 
vosti glede določanja zneska 
pokojnine. 

1. Po osnutku se znesek po- 
kojnine ne določa več s fik- 
snim zneskom, po osnutku 
zakona: 
— pokojnina znaša 30 odst. 
mejnega zneska najnižjih po- 
kojninskih prejemkov iz pre- 
teklega leta; 
— ta odstotek (30 odst.) še z 
omenjenim družbenim dogo- 
vorom lahko zviša. 

Mejni znesek vsako leto do- 
loča skupščina skupnosti po- 
kojninskega in invalidskega 
zavarovanja v SR Sloveniji 
predvsem glede na gibanje 
življenjskih stroškov. Od 1. 
1. 1975 je ta mejni znesek 
določen v višini 1.358 din. 
Glede na to bi znesek pokoj- 
nine po osnutku zakona za 
leto 1976 znašal 30 odst. od 
1.358 din t. j. cca. 407 din. 
V primerjavi z letom 1975, ko 
je znašal 300 din bi bil zne- 
sek pokojnine v letu 1976 za 
cca 107 din ali za 35,6 odst. 
večji. 
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Pri tem znesku pokojnine 
bi izdatki v letu 1976 znaša- 
li (36.700 uživalcev x 407 x 
12) cca. 180 mio to je za cca. 
48 mio ali 36 odst. več kot 
v letu 1975 (cca. 132 mio). 

2. Nova ureditev pomeni po- 
membno zvišanje sedanjega 
zneska pokojnine (cca. 35,6 
odstotka) ob štartu (s 1. 1. 
1976). 

Znesek pokojnine se vsako 
leto obvezno in avtomatično 
zvišuje ustrezno zvišanju 
mejnega zneska (za delavce) 
oziroma ustrezno zvišanju 
življenjskih stroškov. Zaradi 
tega odpade potreba po do- 
ločbah zakona, ki urejajo 
zviševanje zneska pokojnine 
glede na gibanje življenjskih 
stroškov. 

Poleg tega udeleženci ome- 
njenega družbenega dogovora 
lahko še bolj zvišajo znesek 
pokojine s tem, da namesto 
zakonskega odstotka (30 od- 
stotkov) določijo višji odsto- 
tek mejnega zneska, kateri 
odstotek pomeni znesek po- 
kojnine (recimo: namesto 30 
odstotkov določijo 35, 40 od- 
stotkov itd.). 

Nov način določanja zne- 
ska pokojnine je pomemben 
premik v smeri uvajanja na- 
čel pravega zavarovanja v to 
zavarovanje in s tem v pro- 
cesu približevanja pokojnin- 
skemu zavarovanju. 

3. Finančni efekt nove ure 
ditve za solidarnostnega ude 
leženca (skupnost pokojnin- 
skega in invalidskega zava- 
rovanja v SR Sloveniji). 

Dokler: 
—velja načelo, da solidarnost- 
ni udeleženec pokriva polovi- 
co izdatkov; 
— velja sedanji krog upra- 
vičencev; 
— je pokojnina 30 odst. mej- 
nega zneska in mejni znesek 
znaša 1.358 din; 
— ter da znaša masa oseb- 
nih dohodkov kot osnova za 
odmero prispevka v i. 1976 
41.035 mio din, bi moral so- 
lidarnostni udeleženec prispe- 
vati 90 mio (polovico od 180 
mio; drugo polovico zberejo 
kmetje-zavarovanci sami). V 
tem primeru bi prispevna 
stopnja iz OD solidarnostne 
ga udeleženca morala biti za 
oca. 0,22 odst. večja, kot 
bi bila, če bi skupnost ne bi- 
la solidarnostni udeleženec. 
Ker naj bi po programu te 
skupnosti za leto 1976 pris- 
pevna stopnja iz OD znašala 
11,80 odst. naj bi iz tega raz- 
loga povečana stopnja torej 
znašala 12,02 odst.. 

Će se spremeni načelo o 
polovični udeležbi solidar- 

nostnega udeleženca, 6e se 
spremeni (poveča) krog upra- 
vičencev ali zviša znesek po- 
kojnine, se seveda spremeni 
(poveča) tudi obveznost soli- 
darnostnega udeleženca in po- 
trebna prispevna stopnja za 
kritje te obveznosti. 

III. NADALJNJE DOGRAJE- 
VANJE SISTEMA 

1. V prvi etapi naj se pred- 
vsem v sedanjem krogu za- 
varovancev, z drugimi bese- 
dami predvsem »čistim« kme- 
tom zagotoviti ustreznejši po- 
ložaj in zanje odpre, utre in 
spodbuja proces, ki vodi k 
združevanju zavarovanja s 
težnjo po postopnem izena- 
čevanju. To pa je zaradi us- 
tavnih načei omejenih eko- 
nomskih možnosti in specifi- 
čnosti predmet družbenega 
dogovarjanja in samouprav- 
nega sporazumevanja ter za- 
radi tega postopni in daljši 
proces, ki ga ni možno ures- 
ničiti in dokončati z enim 
aktom. In po naši oceni spre- 
membe prve etape oziroma 
spremembe po osnutku zako- 
na odpirajo in pospešujejo 
ta proces. 

Kmetje, ki so hkrati delav- 
ci v združenem delu, imajo v 
pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju že enak položaj 
kot drugi delavci. 

2. V nadaljnjem dograjeva 
nju sistema naj bi se najpre.j 
uredilo vprašanje stimulativ 
ne j šega načina določanja zne- 
ska pokojnine (fleksibilna 
osnova, dodatno individual- 
no povečevanje zneska, od- 
kup zemlje, odprava dispa- 
ritete ipd.), nadalje morebit- 
ne spremembe načela »eni 
kmetiji — ena pokojnina« v 
načelo »vsak upravičenec svo- 
jo pokojnino« in končno, 
vprašanje zavarovanja za pri- 
mer invalidnosti. 

3. Temu bi sledilo reševa- 
nje vprašanja razširitve kro- 
ga zavarovancev na idealne 
solastnike na čistih kmetijah 
in preužitkarje na kmetijah 
delavcev ter pritegnitev no- 
vih virov dohodkov za po- 
krivanje izdatkov za pokoj- 
nine razširjenega dela — no- 
vih upravičencev. 

K temu nas silijo zlasti na- 
slednja dejstva: 

a) 2e nov način določanja 
zneska pokojnine za sedanji 
krog zavarovancev povečuje 
v letu 1976 izdatke za 48 mio 
ali 36 odst. v primerjavi z le 
tam 1975 (leta 1975 cca. 132 
mio, leta 1976 cca. 180 mio) 

Ce bi že v letu 1976 vklju- 
čili tudi idealne solastnike 
na »čistih«, kmetijah in preu- 
žitkarje na kmetijah delav- 
cev, tji to terjalo še znatno 
več novih sredstev in s tem 
veliko povečanje obremenit 
ve financerjev. 

Po naši oceni to ne bi bilo 
v skladu s stališči in sklepi 
razširjene seje Izvršnega ko- 
miteja predsedstva CK ZKS 
z dne 23. junija 1975. 

b) V letu 1975 praktično 
niti ni mogoča kolikor toliko 
zanesljiva finančna kvantifi- 
kacija razširitve kroga. To 
pa iz preprostega razloga, 
ker nihče ne ve, na kolikem 
številu kmetij so idealni so- 
lastniki in kolikšen je nji- 
hov idealni delež; prav tako 
nihče ne ve, na kolikšnem 
številu kmetij delavcev so 
preužitkarji in kolikemu šte- 
vilu teh preužitkarjev je že 
na drug način zagotovljena 
socialna varnost. 

Prav zaradi tega so ocene 
o finančnih posledicah raz- 
širitve kroga sila različne. Po 
naši oceni bi to terjalo vsaj 
še — poleg 180 mio —- 500 
mdo dinarjev; strokovna služ- 
ba skupnosti Jih ocenjuje 
mnogo niže. 

Zanesljiva finančna kvanti- 
fikacija pa je predpostavka 
za spremembo zakona v sme- 
ri razširitve kroga. V letu 
1976 se predvideva popis 
kmečkega prebivalstva, ki bo 
verjetno dala tudi odgovor 
na gornja vprašanja in s tem 
omogočila finančno kvantifi- 
kacijo. 

c) Razširitev kroga terja 
nove finančne vire dohodkov 

1. Zakon o komunalnih de- 
javnostih bo nadomestil do- 
sedanji zakon o komunalnih 
delovnih organizacijah, tti 
opravljajo komunalno dejav- 
nost posebnega družbenega 
pomena (iz leta 1967). To je 
bil pretežno statusni zakon 
ki je uveljavljal za komu- 
nalne organizacije: ki oprav 
ljajo komunalne dejavnosti 
posebnega družbenega pome- 
na, poseben režim Bistvo te 
ga režima je v rem, da za 
interesirana družbena skup- 
nost — to je občina — v 
določeni meri sodeluje v ta 
Kih organizacijah pri odloča 
nju o posameznih vprašanjih 
upravljanja, ki so širšega 

za kritje novih, povečanih Iz- 
datkov. Od kod nova finančna 
sredstva? Kmetje sodijo, da 
njihove sedanje obremenitve 
ni možno povečati. Struktu- 
ra drugih (kmetov-delavcev, 
tistih imetnikov kmetijskih 
zemljišč, kmetijskih tn dru- 
gih objektov, ki niso kmet- 
je) pa je takšna, da ne zago- 
tavlja oziroma ne prenese 
tolikšnih novih obremenitev. 
Ali v sedanji situaciji lahko 
tako povečujemo družbeno 
solidarnost? 

č) Razširitev kroga bi moč- 
no ot-eževala spremembe, ki 
jih uveljavlja prva etapa za 
sedanji krog zavarovancev- 
kmetov, še bolj pa bi ovirala, 
proces izenačevanja pravic 
sedanjemu krogu zavarovan, 
cev. 

4. Ko govorimo o etapni re- 
viziji sistema starostnega za- 
varovanja kmetov je upošte- 
vati dejstvo, da smo prav se- 
daj tudi v fazi revizije siste- 
ma pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. In etapna 
revizija starostnega zavaro- 
vanja kmetov bi se morala 
odražati tudi v reviziji si- 
stema pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja. Zaradi 
tega ne bi bilo umestno oba 
sistema ločeno revidirati, kot, 
da med njima ni povezanosti. 

5. Končno je treba upo- 
števati tudi dejstvo, da je 
starostno' zavarovanje kme- 
tov zaenkrat uzakonjeno sa- 
mo v SR Sloveniji; v drugih 
republikah in pokrajinah ga 
še nimajo. Tudi to dejstvo 
narekuje postopnost v dogra- 
jevanju sistema v naši repub- 
liki. 

pomena in presegajo hori- 
zont neposrednih podjetni, 
ških interesov delovnih ko- 
lektivov teh organizacij. To 
sodelovanje se odvija pred- 
vsem v okviru institucije 
»ustanoviteljskih pravic«, ki 
jih vršijo organi občinske 
skupščine. Zunanje interven- 
cije v okviru organov občin- 
ske skupščine naj oi zago- 
tavljale, da bodo komunalne 
organizacije, ki ne poslujejo 
v pogojih in pod pritiskom 
tržne konkurence, delovale v 
interesu občanov kot upo. 
rabnikov komunalnih storitev 
in seveda tudi v mteresu 
razvoja občine kot celote. 
Dosedanji režim zakona je 

Predlog zakona o komunalnih 

dejavnostih posebnega družbenega 

pomena (ESA 260/73) 
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temeljil na določbah repub. 
liške ustave iz leta 1963 in 
na določbah temeljnega za 
kona o podjetjih iz leta 1965, 
ki je predvidel možnost po 
sebne ureditve nekaterih 
vprašanj za komunalne orga 
nizacije. 

Osnovna poteza dosedanje 
ureditve odnosov med komu 
nalnimi organizacijami in 
družbeno skupnostjo je ta 
da ji je mogoče očitati eta 
tistični značaj intervencij 
ustanovitelja, to je občinske 
skupščine; kajti ti odnosi so 
se odvijali skoraj izključno 
na liniji: komunalne organi 
zacije — organi občinske 
skupščine. 

Na tej liniji ni prihajalo 
zmeraj do sporazumevanja 
in sodelovanja pri reševanju 
skupnih problemov, pač pa 
pogosto do polarizacije izra- 
zito nasprotujočih si intere- 
sov. Komunalne organizacije 
so izražale svoje očitke na- 
sproti občinskim skupščinam, 
češ da postavljajo nasproti 
njim le zahteve, ne zagotav- 
Ijajo pa jim splošnih — zla- 
sti materialnih — pogojev za 
delo; občinske skupščine pa 
so se pritoževale nad komu 
nalnimi organizacijami, ćeš 
da uveljavljajo predvsem svo- 
je podjetniške interese pred 
interesi občinske skupnosti. 
Tudi občani so se m* svojih 
zborih volilcev pogosto pri. 
toževali nad delom komunal- 
nih organizacij. 

2. Določbe nove republi- 
ške ustave močno razširjajo 
ustanovnopravne temelje za 
bolj adekvatno urejanje od 
nosov med dejavniki ki na- 
stopajo na področju komu- 
nalnih dejavnosti. Zato tudi 
pri novem zakonu ne gre več 
le za posebno ureditev sta 
tusnih vprašanj komunalnih 
delovnih organizacij, ampak 
za nov širši koncept organi 
zacije m opravljanja komu 
nalnih dejavnosti sploh, kjei 
nastopajo v ustreznih pove 
zavah zlasti tudi neposredni 
uporabniki komunalnih stori 
tev kot odločujoč dejavnik 
delovanja in razvoja teh de- 
javnosti. Zakon ima pred se- 
boj dve situaciji, ki ju pred. 
videva ustava, izhajajoč iz 
dejanskih razmer na področ. 
ju komunalnih dejavnosti; 
ena možnost je ta, da delov- 
ni .ljudje m občani sami or- 
ganizirajo posamezne komu 
nalne dejavnosti neposredno 
v svoji krajevni skupnosti in 
da tudi sami po organih 
krajevnih skupnosti ali po 
posebnih organih v krajevnih 
skupnostih odločajo o vseh 

vprašanjih na področju ko- 
munalnih dejavnosti; druga 
možnost pa je ta, da komu- 
nalne dejavnosti opravljajo 
komunalne organizacije zdru. 
ženega dela (komunalne or 
ganizacije). Dočim v prvem 
primeru ne prihaja do pro- 
blematike, ki bi jo posebej 
moral urejevati zakonodaja 
lec, pa nastopi v drugem 
primeru problem, kako naj 
uporabniki komunalnih stori- 
tev zagotovijo svoje interese 
pri odločanju o zadevah, ki 
se jih najbolj neposredno ti- 
čejo. Teža predloženega za- 
kona je prav v tem da pre- 
cizira zadeve, ki so bistvene- 
ga pomena tako za uporab 
nike komunalnih storitev, ka 
kor tudi za razvoj celotne 
občinske skupnosti; to so 
t.i. zadeve skupnega odloča 
nja; o teh zadevah uporabni 
ki komunalnih storitev so. 
odločajo z delavci komunal 
nih organizacij. Obenem pa 
zakon ureja tudi organiza 
cijske oblike, v katerih na 
stopajo uporabniki komunal- 
nih storitev, kadar soodloča- 
jo o navedenih zadevah; to 
pa so: sami organi upravlja- 
nja komunalnih organizacij, 
v katere se vključujejo dele 
gati uporabnikov komunalnih 
storitev, krajevne skupnosti, 
skupnosti krajevnih skupno 
sti, komunalne samoupravne 
interesne skupnosti in or- 
gani občinske skupščine. 

Zakon sam seveda ne mo- 
re postaviti fiksne strukture 
organizacije uporabnikov ko- 
munalnih storitev, ker mora 
računati t: veliko pestrostjo 
situacije v posameznih obči- 
nah; določi lahko ie ključne 
postavke sistema, ki ga bo 
treba izdelati v vsaki občini 
posebej z družbenimi dogo- 
vori in samoupravnimi spora 
zumi med vsemi prizadetimi 
partnerji. V občinah samih 
bo morala torej biti dogo 
vorjena in postavljena struk- 
tura organizacijskih oblik, v 
katerih bodo nastopali izva- 
jalci in uporabniki, kakor tu- 
di razdelitev pravic in dolž- 
nosti msd posameznimi or- 
ganizacijskimi oblikami. Za- 
kon torej v tem delu ne bo 
neposredno uporabljiv; pome. 
ni zgolj izhodišče in pomoč 
za ustrezno izdelavo v obči- 
nah, pri čemer omogoča naj- 
različnejše variante rešitev, v 
skladu s potrebami in mož- 
nostmi v posameznih obči- 
nah. 

3. Temeljna oblika za sa 
moupravno urejanje odnosov 
na področju komunalnih de 
javnosti v zadevah skupne 

ga pomena je neposredno so- 
delovanje uporabnikov ko 
munalnih storitev v organih 
upravljanja samih komunal- 
nih organizacij. 2e doslej so 
sicer predstavniki družbeno 
politične skupnosti kot za- 
stopniki uporabnikov komu- 
nalnih storitev sodelovali v 
organih upravljanja komu 
nalnih organizacij, vendar je 
po zakonskem predlogu pred. 
videna ureditev po vsebini 
povsem nova. Zakon namreč 
sam daje predstavnikom 
uporabnikov enakopraven po- 
ložaj z delavci komunalne 
organizacije pri odločanju o 
zadevah skupnega odločanja; 
prepušča pa statutom komu- 
nalnih organizacij, da uredi- 
jo način tega sodelovanja in 
seveda tudi način razreševa- 
nja morebitnih nesoglasij, ki 
lahko nastanejo pri takem 
sodelovanju. Tako pride do 
izraza oblika svobodne me 
njave dela in sistem nepo- 
srednega samoupravnega spo 
razumevanja že v sami ko 
munalni organizaciji. To je 
tudi baza za delo posamez 
nih komunalnih skupnosti in 
za njihove povezovalne obli- 
ke, ki jih predvideva zakon. 

Druga samoupravna insti- 
tucija, v okviru katere skup 
no nastopajo izvajalci ter 
uporabniki komunalnih stori- 
tev, so samoupravne interes 
ne skupnosti; te naj bi prev- 
zele v zvezi z delovanjem 
komunalnih organizacij v 
skladu z družbenim dogOvo 
rom v občini del funkcij, ki 
jih je doslej opravljala, ozi 
roma naj bi jih opravljala, 
po svojih organih občinska 
skupščina. Pri tem ne bi šlo 
zgolj. za prenos istih funkcij 
na drugo organizacijo, am- 
pak za nov način reševanja 
skupnih problemov. Samo 
upravna interesna skupnost 
namreč ne bo mogla nasto- 
pati s položaja državne or- 
ganizacije in s sredstvi eno- 
stranskega odločanja, ker 
predstavlja sama po sebi ko 
alicijo zainteresiranih in pri 
zadetih; njeni sklepi bodo 
nujno posledica sporazuma 
ne glede na zunanjo obliko 
Glede na tak značaj interes- 
nih skupnosti je opravičeno 
pričakovati, da se bodo za 
deve na tem področju obrav- 
navale bolj zavzeto in bolj 
objektivno, kot pa so se do- 
slej obravnavale v organih 
občinskih skupščin. 

Pomembno vlogo na ko- 
munalnem področju imajo 
tudi krajevne skupnosti ta- 
ko po svoji naravni vlogi ka- 
kor tudi po ustavi (4 od- 

stavek 56. člena ustave SRS). 
Posebno velja to za pode- 
želske krajevne skupnosti, ki 
se največ ukvarjajo s komu. 
nalnimi problemi Take kra- 
jevne skupnosti nastopajo 
praviloma kot osnovni orga- 
nizator, deloma pa tudi kot 
neposredni izvrševalec komu- 
nalne dejavnosti; kajti na 
podeželju je to naibolj ne- 
posredno občutena potreba 
občanov, za katero občine 
pogosto nimajo rut: dovolj 
materialnih niti organizacij- 
skih in drugih strokovnih 
možnosti. Izhajajoč iz real- 
ne vloge krajevnih skupnosti 
na podeželju je mogoče 
predpostavljati, da bodo kra- 
jevne skupnosti v posamez. 
nih krajih same neposredno 
vršile svojo vlogo na področ- 
ju komunale, brez vsake ko- 
munalne skupnosti. Ker gre 
za naloge, ki jih bo pravi- 
loma treba izvajati na šir- 
šem območju, kot pa je ob- 
močje posamezne krajevne 
skupnosti, navaja predlagani 
zakon na novo ustavno insti- 
tucijo — skupnost krajevnih 
skupnosti (141. člen republi- 
ška ustave)- kot obliko po- 
vezovanja krajevnih skupno- 
sti. 

Čeprav prevzamejo samo- 
upravne komunalne skupno- 
sti in krajevne skupnosti po- 
membne naloge na komunal- 
nem področju, organi občin- 
ske skupščine ne morejo bi- 
ti izločeni iz vrste dejavni- 
kov, ki soodločajo o zadevah 
v zvezi z delovanjem komu- 
nalnih organizacij. Občina 
po svojih organih še vedno 
mora nastopati v zadevah, 
ki ne morejo biti predmet 
pogajanja in sporazumevanja 
med partnerji, ampak mora 
biti uveljavljena zaradi šir- 
ših interesov (npr. določa- 
nje obvezne uporabe posa- 
meznih komunalnih storitev, 
kot so: obvezni priključki 
na kanalizacijo, obveznost 
uporabe storitev službe jav. 
ne snage itd.) ; nastopati 
morajo seveda tudi v vseh 
odločitvah, ki so povezane z 
njeno politiko razvoja v ob- 
čini, to je z njeno urbani- 
stično, gospodarsko in so- 
cialno politiko (npr. pri do- 
ločanju dolgoročnih in sred- 
njeročnih planov razvoja po- 
sameznih komunalnih dejav- 
nosti itd.). 

Tako se dosedanji premo- 
črtni odnos med komunalni- 
mi organizacijami in občin- 
sko skupščino na podlagi no- 
vih ustavnih določil bistve- 
no razširja na vse v pogtev 
prihajajoče partnerje ki so 
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po naravi stvari neposredno 
zainteresirani za ustrezno 
delovanje komunalnih orga- 
nizacij oziroma komunalnih 
dejavnosti. Odločilno besedo 
v teh odnosih dobivajo tudi 
uporabniki komunalnih stori- 
tev, kar je prav na tem 
področju najbolj bistvenega 
pomena glede na realne in- 
terese delovnih ljudi in ob- 
čanov v zvezi z opravlja- 
njem komunalnih dejavnosti. 

4. V ostalem zakon ne pri 
naša bistvenih novosti; do- 
polnjene pa so določbe o 
sredstvih komunalnih delov, 
nih organizacij in deloma 
določbe o naomenklaturi ko- 
munalnih dejavnosti. 

Določbe o sredstvih (ma- 
terialnih) komunalnih delov- 
nih organizacij so v doseda- 
njem zakonu razmeroma ne- 
jasne. Osnutek ne dela več 
razlike med sredstvi, s ka- 
terimi komunalna delovna 
organizacija gospodari, in 
sredstvi, ki jih ima ta orga. 
nizacija le v oskrbovanju 
Komunalna delovna organi- 
zacija gospodari z vsemi svo- 
jimi sredstvi, pač pa ne mo- 
re z vsemi v enaki meri raz- 
polagati. Osnutek predvide- 
va tri kategorije srestev — 
po obsegu pooblastil glede 
razpolaganja, in sicer: 

— sredstva, s katerimi ko- 
munalna organizacija glede 
na njihovo naravo sploh ne 
more razpolagati (npr. par. 
ki, javni nasadi, naprave ka- 
nalizacije itd.), 

— sredstva, s katerimi lah- 
ko razpolaga s soglasjem 
partnerjev (npr. vozila mest- 
nega prometa, posamezni ko- 
munalni objekti), 

— sredstva, s katerimi lah- 
ko prosto razpolaga kot vsa- 
ka gospodarska organizacija 
(npr. delovna sredstva itd.). 

Predlog zakona lahko po. 
stavlja le kategorije; konkret. 
no razvrstitev sredstev v te 
kategorije prepušča statutom 
komunalnih organizacij, za 
katere pa je potrebno soglas- 
je. 

Pri nomenklaturi komunal- 
nih dejavnosti gre za vpra- 
šanje, glede katerih dejav 
nosti naj velja poseben re- 
žim tega zakona, pa tudi 
drugih zakonov, ki govore o 
komunalnih dejavnostih. Do. 
sedanja nomenklatura je bi- 
la deloma sporna, ker dru- 
gi predpisi niso spoštovali 
nomenklature tega zakona 
(npr. zakon o skladih skup- 
nih rezerv, ki oprošča pla- 
čevanja prispevkov v te skla- 
de delovne organizacije s 
področja družbenih služb, ne 

oprošča pa komunalnih de- 
lovnih organizacij). 

Glavna novost predlagane 
nove nomenklature je v tem, 
da je v bistvu enotna za vso 
republiko, dočim v doseda 
njem zakonu vrsta dejavno 
sti ni bila neposredno raz- 
glašena za komunalne, pač 
pa so jih lahko za take raz- 
glasile občinske skupščine 
(npr. urejanje in vzdrževa- 
nje parkov, nasadov, drevo- 
redov, preskrba s plinom in 
toplotno energijo). Vendar 
pa taka raznolikost v repub- 
liki povzroča težave, ker je 
osnova za različen tretman 
posameznih dejavnosti. Je 
pa v zakonu pooblastilo, po 
katerem občinska skupščina 
lahko s svojim odlokom raz- 
glasi za komunalno dejavnost 
še posamezno drugo dejav- 
nost, ki je takega pomena za 
življenje in delo v občini ozi- 
roma v naseljih, kot so z 
zakonom določene komunal- 
ne dejavnosti. Samo v obči. 
nah je mogoča tudi razmeji- 
tev med področjem komunal- 
ne in telesne kulture glede 
upravljanja objektov, ki so 
namenjeni rekreaciji in te- 
lesni kulturi; zato zakon iz- 
pušča upravljanje takih ob- 
jektov in s tem prepušča 
ureditev občinam. 

5. Končno je treba opozori, 
ti tudi na novo določbo, po 
kateri za komunalne dejav- 
nosti upravljanja in ureja- 
nja stavbnega zemljišča ve- 
ljajo določbe tega zakona sa- 
mo, kolikor ni s posebnimi 
predpisi drugače določeno. 
Gre za določene specifične 
odnose v zvezi z zemljiško 
politiko na urbanih območ- 
jih, ki terjajo ustrezne od- 
mike od osnutka zakona, za- 
devajo pa vprašanja komu- 
nalnega urejanja in oddaja- 
nja stavbnega zemljišča, nje- 
govega financiranja in samo- 
upravne organizacije Uredi- 
tev teh vprašanj je program- 
sko načrtovana pod delov 
nim nazivom »zakon o go- 
spodarjenju s stavbnim zem- 
ljiščem«, s katerim naj se 
nadomesti sedanji republiški 
zakon o urejanju in odda- 
janju stavbnega zemljišča in 
zakon o prispevku za upo- 
rabo mestnega zemljišča. 

6. Osnutek zakona je bil v 
javni razpravi nekaj manj 
kot dve leti. Obravnavan je 
bil v gospodarski zbornici 
SRS (31. 5. 1973), poslovnem 
združenju komunalnih orga- 
nizacij Slovenije (19. 9.1973), 
na svetu storitvenih dejav- 
nosti Gospodarske zbornice 

SRS z delegati komunalnih 
in stanovanjskih OZD iz vse 
Slovenije na plenarnem se- 
stanku (13. 11. 1973), v po- 
slovnem združenju TOZD 
Slovenije (26. 11. 1973) in na 
posvetu skupnosti slovenskih 
občin, kateremu so prisost- 
vovali tudi predstavniki ko- 
munalnih organizacij iz vse 
Slovenije v Celju (19.4.1974). 

Predlog zakona je obrav- 
navala tudi sekcija za stano 
vanjsko politiko in gospo 
darstvo Skupnosti slovenskih 
občin (12. 5. 1975) zbor de 
legatov združenja TOZD ko- 
munalnega in stanovanjskega 
gospodarstva pri Gospodar 
ski zbornici SRS (14. 5.1975); 
predlog zakona ie obravna- 
val tudi posvet v Kranjski 
gori (19. in 20. 6. 1975), ki 
so ga organizirali skupnost 
slovenskih občin, Gospodar- 
ska zbornica SRS in Repub- 

Osnutek zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona 
o kmetijskih zemljiščih je 
bil obravnavan in sprejet na 
17. seji zbora združenega de- 
la in zbora občin Skupščine 
SR Slovenije dne 11. junija 
1975. Na seji je bilo nalože- 
no Izvršnemu svetu Skupšči- 
ne SR Slovenije, da na podla- 
gi stališč odborov in zaikono- 
dajnopravne komisije ter 
razprav v zborih pripravi 
predlog zakona. 

Predlagatelj je preučil vsa 
stališča, pripombe in predlo- 
ge, ki so bili podani k os- 
nutku zalkona. Vsi predlogi 
in pripombe odborov zdru- 
ženega dela, odborov zbora 
občin in zakonodajnopravne 
komisije SR Slovenije ter 
predlogi delegacije skupščin 
občin Ljubljana-Vič-Rudnik 
in Ljubljana-šiška so bili 
upoštevam pri sestavi pred- 
loga zakona. 

Glede na osnutek zakona so 
v predlogu dodane nekatere 
nove določbe. V 2. členu pred- 
loga je dodana določba, da 
izda doikazilo, da zemljiška 
parcela izpolnjuje predpisa- 
ne pogoje za povečanje ma- 
ksimama, občinski upravni 
organ, pristojen za geodet- 
ske zadeve. V 5. členu je 
predlagano zaradi pomanjka- 
nja kartnega materiala po- 
daljšanje roka za vris 600 m 
nadmorske višine v katastr- 
ske načrte od 6 na 18 mese- 
cem. V prehodnih določbah 

liški sekretariat za urbani- 
zem, udeležili pa so se ga 
predstavniki občinskih skup. 
ščin, komunalnih organizacij 
in družbenopolitičnih organi- 
zacij. 

17. Zakonski predlog upošte- 
va predloge in pripombe, ki 
so bile dane v številnih raz- 
pravah v teku njegove pri- 
prave, in zlasti predloge in 
pripombe, ki so bile dane v 
organih Skupščine SRS ob 
obravnavi osnutka. Seveda je 
treba upoštevati, da je skup- 
ščina obravnavala le osnu- 
tek še pred sprejemom nove 
ustave, ki je prav glede tega 
področja sprejela vrsto no- 
vih načel. Ker je moral biti 
predlog zakona v določenem 
obsegu predelan v skladu z 
novimi ustavnimi določbami, 
so nekatere pripombe, ki te- 
melje na prvotnem tekstu os- 
nutka, same po sebi odpadle. 

je predlagana nova določlba, 
da lahko ugotavlja nadmor- 
sko višino 600 m občinski up- 
ravni organ, pristojen za ge- 
odetske zadeve, tudi v času, 
dokler ni vrisana meja 600 
metrov v katastrske načrte, 
na zahtevo stranke in na nje- 
ne stroške, kar omogoča ta- 
kojšnje uresničevanje zaiko- 
na. 

V obrazložitvi predloga je 
tudi razčiščeno, kaJko je bdlo 
predlagano v Skupščini, vpra- 
šanje stroškov za vris meje 
600 m v katastrske načrte. 
Po izračunu pristojnih orga- 
HS a amoqo asA ez oudrojs 
PJSO.EIS i? ipBseuz opoq aou 
Sloveniji okrog 3 milijone 
din. 

Pri sestavljanju predloga 
zakona niso bile upoštevane 
in vključene nekatere pri- 
pombe in predlogi delegacij 
skupščin občin, bodisi ker še 
ni dovolj proučeno, za kak- 
šen obseg problematike gre, 
bodisi ker gre za vprašanja, 
ki so sicer že rešena v ve- 
ljavnem i zakonu o kmetijsikijh 
zemljiščih, ali v drugih pred- 
pisih. Glede na to, da je Iz- 
vršni svet sprejel v svoj pro- 
gram obravnavo analize o iz- 
vanjanju zakona o kmetijsikih 
zemljiščih, bo večina naka- 
zanih vprašanj razčiščena po 
končani analizi, kjer se bo tu- 
di pokazalo, ali je veljavni 
zakon potrebno spreminjati 
oziroma dopolnjevati. 

Predlog zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o kmetijskih 

zemljiščih (ESA 262) 
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Predlog zakona o samoupravnih 

interesnih skupnostih za PTT promet 

(ESA81) 

Predlog zakona je izdelal 
republiški komite za promet 
in zveze na podlagi sklepa 
zbora združenega dela in zbo- 
ra občin SR Slovenije z dne 
11. 6. 1975, s katerim sta zbo- 
ra. sprejela osnutek zakona 
z nalogo, da predlagatelj v 
predlog zakona vključi pri- 
pombe in predloge skupščin- 
skih teles, in komisij, ki so 
osnutek obravnavali. 

Zakon o samoupravnih in- 
teresnih skupnostih za PTT 
promet je nov zakon, ki slo- 
ni na ustavnih načelih: da 
interesno skupnost ustanav- 
ljajo delovni ljudje za za- 
dovoljevanje svojih osebnih 
in skupnih potreb in intere- 
sov ter za usklajevanje teh 
potreb in interesov na po- 
dročju PTT prometa; da se 
interesne skupnosti s po- 
dročja PTT prometa lahko 
ustanovijo, če je trajno op- 
ravljanje teh dejavnosti nuj- 
no zadovoljevanje potreb 
uporabnikov PTT storitev; ter 
da so na področju PTT pro- 
meta nekatere zadeve poseb- 
nega družbenega pomena, za- 
radi česar je tudi potrebno 
na tem področju predvideti 
ustanovitev interesnih skup- 
nosti ter osnovna načela nji- 
hove organizacije in notranja 
razmerja. 

Kot bistveno velja ob pred- 
logu zakona poudariti, da se 
v nekaterih osnovnih načelih 
razlikuje od osnutka zakona. 
Tu gre predvsem za nače- 
lo ali obvezna ustanovitev in- 
teresne skupnosti z obveznim 
članstvom ali pa samo ob- 
vezna ustanovitev z neobvez- 
nim ćlanstvom. Predlagatelj 
se je končno odločil za pred- 
log zakonodajno-pravne komi- 
sije skupščine SR Slovenije, 
ki se je bolj nagibala k pro- 
stovoljnemu članstvu. Tako 
sedaj predlog zakona pred- 
videva le obveznost ustano- 
vitve interesnih skupnosti za 
PTT promet; člani pa naj bi 
bili, glede na svojo zaintere- 
siranost in potreb po PTT sto- 
ritvah, delavci v TOZD in de- 
lovnih skupnostih ter delov- 
ni ljudje in občani v KS in 
samoupravnih interesnih 
skupnostih, skupaj z delavci, 
ki opravljajo PIT storitve. 

Predlog zakona nadalje ure- 
ja še dve za nadaljnji samo- 
upravni razvoj na tem po- 
dročju važni vprašanji. Pr- 
vo je določite«? zadev poseb- 

nega družbenega pomena, ki 
so na področju PTT prome- 
ta: 
— programiranje razvoja PTT 
zmogljivosti in 
— financiranje gradnje, re- 
konstrukcije in vzdrževanja 
PTT prometa, 

drugo pa je določitev, da 
so interesne skupnosti; 
— območne; območje pa je 
zaokroženo tehnično tehnolo- 
loška celota ; 
— in skupnost PTT prometa 
Slovenije, ki zajema območ- 
je vse republike. 

Območno skupnost ustano- 
vijo s samoupravnim spora- 
zumom neposredno uporab- 
niki in izvajalci PTT stori- 
tev na posameznem območ- 
ju z namenom, da ugotavlja- 
jo in določajo svoje skupne 
interese in zagotavljajo po- 
goje za njihovo uresničeva- 
nje. To naj bi skupno dose- 
gli tako, da bodo določali po- 
litiko razvoja PTT prometa 
na svojem območju; spreje- 
mali dolgoročne programe 
razvoja PTT prometa in za- 
gotavljali materialne pogoje 
za njihovo realizacijo, skr- 
beli za usklajen razvoj PTT 
prometa v manj razvitih in 
obmejnih predelih, vplivali 
na oblikovanje cen, ki naj bi 
veljale samo na njihovem ob- 
močju in urejali druge, s sa- 
moupravnim sp or azumom in 
statutom določene zadeve. 

V skupnost PTT prometa 
Slovenije pa bi se združili 
in bili njeni elani predvsem 
tisti, ki so že člani območ- 
nih skupnosti, kakor tudi no- 
silci splošnih (RTV) in po- 
membnejših funkcionalnih si- 
stemov TT (ŽG Elektro) ter 
organizacije za katere PIT 
organizacije opravljajo sto- 
ritve po posebnih pogodbah 
(Skupnost Invalidnega in 
pokojninskega zavarovanja, 
banka). V Skupnosti PTT 
prometa Slovenije naj bi se 
predvsem določala globalna 
politika razvoja PTT prome- 
ta naše republike, sprejema- 
la izhodišča in smernice za 
izdelavo dolgoročnih progra- 
mov razvoja in sprejemali 
programi razvoja tranzitnih, 
magistralnih in mednarodnih 
TT kapacitet, usklajeval raz- 
voj m delovanje* sistemov TT 
zvez v Sloveniji, kakor tudi 
zagotavljala sredstva za re- 
alizacijo sprejetih progra- 
mov in druge zadeve. 

Nadalje predlog zakona 
vsebuje osnovne določbe o 
organizaciji in naičinu dela 
skupščin interesnih skupno- 
sti, pravic in dolžnosti druž- 
beno političnih skupnosti 
(njihovih skupščin oz. izvr- 
šnih svetov) zlasti v zvezi z 
dolgoročnim planiranjem PTT 
prometa in opustitvijo od- 
ločanja o vprašanjih, ki so 
za nadaljnje delovanje skup- 
nosti bistvena. 

Končno predlog zakona 
vsebuje tudi določbe do kdaj 
se območne skupnosti mora- 
jo ustanoviti. Glede na se- 

Izvršni svet je predložil 
Skupščini SR Slovenije »Po- 
ročilo o izvajanju priporočil 
Skupščine SR Slovenije ter 
o stanju na področju organi- 
zacije sodišč združenega de- 
la v SR Sloveniji« (z dne 10. 
julija 1975). S tem je izvršni 
svet izpolnil obveznost, ki iz- 
haja iz točke III. sklepov in 
priporočil za nadaljnje delo 
pri organizaciji in delovanju 
sodišč združenega dela v SR 
Sloveniji, ki so bili sprejeti 
na zasedanju vseh treh zbo- 
rov Skupščine SR Slovenije 
dne 11. 6. 1975 ter objavlje- 
ni v Poročevalcu št. 13. dne 
23. 6 .1975. 

Poročilo navaja, da so Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slo- 
venije, Republiški sekretariat 
za pravosodje, organizacijo 
uprave in proračun in Sodi- 
šče združenega dela SR Slo- 
venije okrepili sodelovanje s 
splošnimi sodišči združenega 
dela ter s skupščinami tistih 
občin, kjer sodišča združe- 
nega dela pred junijem 1975 
še niso pričela poslovati ter 
jim dali v okviru svojih pri- 
stojnosti in možnosti vso po- 
trebno strokovno pomoč, kar 
je tudi prispevalo k temu, da 
so vsa splošna sodišča zdru- 
ženega dela v SR Sloveniji, 
razen sodišča združenega de- 
la v Kopru, že pričela poslo- 
vati. 

Tudi pri sodišču združene- 
ga dela v Kopru so bili že iz- 
voljeni vsi sodniki ter so po- 
dali slovesno izjavo 7. 7. 1975. 
Kljub temu sodišče še ni pri- 
čelo z reševanjem zadev, ker 
sodišču namenjeni prostori še 

znanjenost, tako uporabni- 
kov kot izvajalcev PTT sto- 
ritev, o formiranju posebnih 
interesnih skupnosti za PTT 
promet v TOZD in KS, je 
možno območne interesne 
skupnosti ustanoviti do 31. 
decembra 1975. Skupnost 
PTT prometa Slovenije pa 
bi bilo možno ustanoviti do 
31. marca 1976. Vse, kar je 
potrebno v zvezi z ustanovit- 
vijo območnih skupnosti, naj 
bi oprav® iniciativni odbo- 
ri, sestavljeni iz delegatov 
uporabnikov in izvajalcev 
PTT storitev. 

niso izpraznjeni oziroma 
adaptirani. Predvideno je, da 
bi sodišče začelo obravnava- 
ti zadeve v mesecu septem- 
bru 1975. 

Iz poročila tudi izhaja, da 
večina sodišč združenega de- 
la trenutno deluje v začasnih 
prostorih, vendar pa so že 
tudi predvidene trajnejše 
prostorske rešitve. 

Po stanju z dne 10. 7. 1975 
so sodišča združenega dela 
prejela v delo 302 zadevi, re- 
šila 49 zadev, nerešenih pa 
je bilo 253 zadev, od tega na 
sodišču združenega dela v 
Ljubljani 115 zadev, vendar 
pa so bile že v mesecu juli- 
ju 1975 razpisane obravnave. 

Postopki za imenovanje 
družbenih pravobranilcev sa- 
moupravljanja sicer tečejo, 
vendar prepočasi. Doslej so 
družbene pravobranilce samo- 
upravljanja imenovale na- 
slednje občinske skupščine: 
Ljubi jana-Bežigrad za območ- 
je te občine, Ravne za ob- 
močje občin Ravne, Radije m 
Dravograd, Maribor za ob- 
močje te občane in Celje za 
območje občin Celje, Laško, 
Mozirje, Šmarje in Žalec. 

V nekaterih drugih obči- 
nah tečejo kandidacijski po- 
stopki za imenovanje druž- 
benih pravobranilcev samo- 
upravljanja, vendar jih je 
treba pospešiti ob vestran- 
skem angažiranju družbeno- 
političnih organizacij. Ime- 
novanje in delovanje družbe- 
nih pravobranilcev samoup- 
ravljanja je namreč tudi po- 
goj za normalno delo sodišč 
združenega dela. 

Poročilo o izvajanju sklepov in 

priporočil Skupščine SRS ter o stanju 

na področju organizacije sodišč 

združenega dela v SR Sloveniji (z dne 

10. julija 1975) 
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Poročilo o izvajanju skle- 
pov in priporočil Skupščine 
SR Slovenije ter o stanju na 
področju organizacije sodišč 
združenega dela v SR Slove- 

Predsedstvo skupščine SR 
Slovenije je 25. julija letos 
razpravljalo o poročilu o obi- 
sku delegacije skupščine SR 
Slovenije v sovjetski sociali- 
stični republiki Estoniji, ki 
je bil v času od 21. do 28. ma- 
ja letos. Odločilo je, da bo s 
tem poročilom seznanilo 
družbeno-politične organizaci- 
je in druge dejavnike v Slo- 
veniji. 

Predsedstvo skupščine kot 
tudi komisija za mednarod- 
ne odnose skupščine SR Slo- 
venije sta poročilo o obisku 
naše delagacije v SSR Estoni- 
ji z odobravanjem sprejeli. 
Ocenili so, da so bili naveza- 
ni stiki zelo -koristni in da 
bodo lahko služili kot dobra 
osnova za nadaljnje poglab- 
ljanje odnosov med SR Slo- 
venijo in SSR Estonijo, kot 
tudi med obema državama, 
Jugoslavijo in Sovjetsko zve- 
zo. 

Do obiska je prišlo na os- 
novi načelnega dogovora 
predstavnikov zvezne skup- 
ščine in vrhovnega sovjeta 
SSSR pred tremi leti o tes- 
nejšem medsebojnem sodelo- 
vanju, v okviru katerega naj 
bi vključevali tudi neposred- 
ne stike skupščin posamez- 
nih jugoslovanskih socialisti- 
čnih republik in vrhovnih 
sovjetov republik SSSR. Ta 
dogovor se je začel uresniče- 
vati z obiskom delegacije vr- 
hovnega sovjeta Kazahstan- 
ske SSR v SR Bosni in Her- 
cegovini decembra pretekle- 
ga leta. Delegacija slovenske 
skupščine je bila prva od 
republiških skupščin, ki je 
odpotovala v Sovjetsko zve- 
zo na povabilo vrhovnega sov- 
jeta Estonske SSR. Takoj za- 
tem je tudi delegacija skup- 
ščine BiH vrnila obisk Kaza- 
hstanski SSR. 

Delegacijo slovenske skup- 
ščine je vodil njen predsed- 

niji, dopolnjeno s še novej- 
šimi podatki, bo na prvi je- 
senski seji obravnavala ko- 
misija za pravosodje Skup- 
ščine SR Slovenije. 

nik Marijan Brecelj. 
Estonska SSR šteje 

1.400.000 prebivalcev, po po- 
vršini pa je približno dvakrat 
večja od Slovenije. Po naci- 
onalnosti so prebivalci 68,2 
odstodka Estonci, 24,7 odstot- 
ka Rusi, 2,1 Ukrajinci, 1,4 od- 
stotka Finci, 1,4 odstotka 
Belorusi, 17 odstotkov prebi- 
valcev je starih 60 ali več 
let, 288.000 je upokojencev. 

Imajo 6 univerz in visokih 
šol, s 155 študenti na 10.000 
prebivalcev. Od 1.000 delav- 
cev jih ima 661 višjo ali sred- 
njo izobrazbo. V deželi je 
72 znanstvenih inštitutov s 
170 doktorji znanosti in 1900 
kandidati znanosti. 

Letno tiskajo 2.000 knjig v 
14 milijonih izvodov, kar zna- 
ša 10 knjig letno na prebi- 
valca. V Tallinu ima 82 od- 
stotkov prebivalstva domačo 
biblioteko z najmanj 250 
knjigami. 

Estonija nima posebnih na- 
ravnih bogastev, razen goz- 
dov (bor, smreka, breza) in 
oljnih skrilavcev, katerih re- 
zerve cenijo na 6-8 milijard 
ton, letni izkop pa na 23,7 mi- 
lijona ton. Iz skrilavcev, ki 
imajo od 1.400 do 4.000 kalo- 
rij, pridobivajo plin, vse naft- 
ne derivate, vključno bencin, 
bitumen, fenole, kleje, lake, 
ostanek iz predelave pa upo- 
rabljajo kot gradbeni mate- 
rial in umetno gnojilo. V glav- 
nem na tej osnovi Estonija 
proizvaja letno 17 milijard 
kwh ter preskrbuje celo Le- 
ningrad z električno energijo 
in plinom. 

Kljub slabim naravnim po- 
gojem je estonska kmetijska 
proizvodnja po prebivalcu bi- 
stveno večja od sovjetskega 
povprečja. Estonija je izvoz- 
nik mesa, mleka in mlečnih 
proizvodov ter žita in krom- 
pirja v druge dele ZSSR. 
Sovjetski viri navajajo, da je 

estonska kmetijska proizvod- 
nja po prebivalcu med naj- 
višjimi na svetu. Navajajo, 
da je 1971 znašala 750 kg 
mleka in 100 kg mesa na 
prebivalca. V poljedelstvu de- 
la 3.300 agronomov in speci- 
alistov. Povprečen pridelek 
žitaric znaša 26,7 metrskih 
centov na ha. Povprečen kol- 
hoz ima 2.300 ha; na tej po- 
vršini uporablja 50-70 trak- 
torjev, 7-8 kombajnov in 20 
tovornjakov. Kmetijsko pro- 
izvodnjo so v zadnjih 10 le- 
tih povečali za 2,5-krat, in- 
dustrijsko pa od leta 1940 za 
43-krat. 

Glavne industrije so elek- 
troindustrija, proizvodnja ek- 
skavatorjev, farmacevtska, 
celuloza in papirna, tekstilna, 
lesnopredelovalna, prehram- 
bena ter proizvodnja opreme 
za predelavo nafte. V Esto- 
niji izdelujejo tudi zelo kva- 
litetne pianine. ZSSR ni slu- 
čajno izbral Estonsko SSR 
kot partnerja v izmenjavi in 
stikih s SR Slovenijo. Esto- 
nija je nedvomno najbolj raz- 
vita sovjetska republika po 
vrsti pokazateljev — energet- 
ski potrošnji, stanovanjskem 
standardu, visoki produktiv- 
nosti v industriji in kmetij- 
stvu, visokih dosežkih na 
področju znanosti, kultu- 
re, itd. Ima pomembno zgo- 
dovinsko in kulturno tradi- 
cijo. V nacionalnem pogledu 
je estonski narod v okviru 
ZSSR še vnaprej razvil in 
očuval svoje nacionalne ka- 
rakteristike, jezik in kulturo, 
na katere je zelo ponosen. 
Lahko rečemo, da kljub zna- 
nju in delno tudi rabi rus- 
skega ježka, v vsakodnev- 
nem življenju, v uradih, na 
šolah, tovarnah, itd. obstoja 
skoraj popolna dominacija 
estonskega jezika. Čeprav je 
glavno mesto Tallin že pre- 
cej mešano po etnični sesta- 
vi (57 odstotkov Estoncev) 
je v mestu večina uličnih na- 
pisov, napisov na trgovinah 
in podobno skoraj izključno 
na estonskem jeziku. Po do- 
sežkih kulturnega življenja 
lahko rečemo, da je estonski 
narod še posebej v zadnjem 
desetletju doživel pravi raz- 
mah kulture. 

Delegacije je bila sprejeta 
povsem korektno, dobro in 
prijateljsko. Odnosi številnih 
predstavnikov oblasti, partij- 
skega, gospodarskega in kul- 
turnega življenja, s katerimi 
smo se srečali, so bili prija- 
teljski, odkriti in ljubeznivi. 
Očitno je bilo, da so naši 
gostitelji bili temeljito infor- 
mirani o jugoslovansko-sov- 
jetskih odnosih in so v celo- 
ti izhajali iz sprejetih doku- 

mentov, poudarjali pomen 
srečanj predsednika Tita z 
generalnim sekretajem L. I. 
Brežnjevim, ter ob vsaki pri- 
ložnosti izražali želje in pri- 
pravljenost za nadaljnoe po- 
glabljanje in razširitev sode- 
lovanja. K temu je prispeval 
tudi nedavni obisk predsed- 
nika ZIS tov. Djemala Bijedi- 
ča. 

Program obiska je bil vse- 
binski ter zelo intenziven. Go- 
stitelji so pokazali priprav- 
ljenost program prilagoditi 
našim željam ter so naknad- 
no vključili tudi obisk mesta 
in univerze v Tartuju, stare- 
ga zgodovinskega centra. Pro- 
gram je omogočil v kratkem 
času ogled vrste krajev in 
institucij, tako da smo v re- 
lativno kratkem času dobili 
presek dežele. Na republi- 
škem nivoju je delegacija bi- 
la sprejeta in imela razgovo- 
re v prezidiju in vrhovnem 
sovjetu v CK Estonske KP, 
v ministrstvu kulture, v ta- 
llinskem mestnem sovjetu in 
izvršnem komiteju, z več ra- 
jonskimi sovjeti in kolhozi 
itd. Posebno impozanten je 
bil miting sovjetsko-jugoslo- 
vanskega prijateljstva v to- 
varni industrijskih hladilnih 
naprav Lauristina v Tallinu. 
V prepolni dvorani so delav- 
ci govornikom sledili z veli- 
kim zanimanjem. 

V teh razgovorih so bile 
identificirane določene mož- 
nosti, ki bi bile obojestran- 
sko zanimive in perspektivne 
glede razvoja medsebojnega 
sodelovanja: 

1. V razgovoru v ministr- 
stvu kulture, kakor tudi v 
direktnih srečanjih s kultur- 
nimi delavci, so bile ugotov- 
ljene številne možnosti za 
razvoj sodelovanja. 

Estonija je že začela vklju- 
čevati tuje zborske ansamble 
na svoj tradicionalni festival 
pevskih zborov »pevski praz- 
nik«, ki se odvija vsako peto 
leto ter predstavlja edinstve- 
no svojevrstno manifestacijo 
v svetu (25.000 izvajalcev, 
250.000—300.000 gledalcev) ter 
ima izrazita obeležja tudi na- 
cionalne manifestacije. Zain- 
teresirani so v bodoče za ude- 
ležbo naših pevskih zborov, 
kakor tudi za to, da bi na- 
ša TV morebiti posnela do- 
kumentarni film. Prav tako 
bi prišlo v poštev sodelova- 
nje njihovih zborov na po- 
dobnih festivalih pri nas (na 
pr. festival »Umetnost in re- 
volucija«), kakor tudi izme- 
njava dirigentov in drugih 
glasbenih poustvarjalcev, še 
posebej z ozirom na visok 
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umetniški nivo estonskih 
ustvarjalcev. Prav tako je bi- 
la obojestransko izražena že- 
lja, da se v sodelovanje 
vključi založniška dejavnost 
s prevodi slovenske, odnosno 
estonske književnosti, kakor 
tudi na področju likovnih 
umetnosti. 

2. Na področju znanosti 
Estonci smatrajo, da so do- 
segli pomembne znanstvene 
dosežke v agrokulturi, še po- 
sebej v mlekarstvu in sirar- 
stvu, govedoreji in prašičere- 
ji. Bili bi zainteresirani za iz- 
menjavo strokovno-znanstve- 
nih dosežkov. 

Opravljajo velike investici- 
je na področju melioracije 
zemljišč, za kar uporabljajo 
cevi iz opeke (zaradi pomanj- 
kanja plastičnih). 

Univerza v Tartuju je iz- 
redno zainteresirana za stro- 
kovno-znanstveno izmenjavo. 

3. V gradbeništvu občutijo 
izredno pomanjkanje delovne 
sile, pa tudi izkušenj o so- 
dobnih gradnjah. Največji 
hotel v Tallinu so zgradili 
Finci. Je možnost, da bi naša 
gradbena podjetja dobila v 
Estoniji določene večje grad- 
nje, vendar bi bilo nujno te 
pobude urediti po redni ko- 
mercialni poti in v okvi- 
ru jugoslovansko-sovjetske- 
ga mešanega komiteja za go- 
spodarsko sodelovanje. 

4. Estonija ima relativno 
razvito lesno-predelovalno in 
pohištveno industrijo, ki je 

V predlogu dokumenta o 
temeljih dolgoročnega raz- 
voja Jugoslavije do leta 1985 
so vsebinsko uveljavljene vse 
pripombe in predlogi, ki jih 
je sprejela skupščina SR 
Slovenije. 

Predlog dokumenta so do- 
ločili odbori Zbora republik 
in pokrajin potem, ko so v 
večdnevnem usklajevalnem 
postopfcu (od 1.—3. julija in 
8. ter 9. julija) člani delega- 

nedvomno po svojih proiz- 
vodih nad sovjetskim popreč- 
jem. Znani so jim dosežki 
slovenske lesno-predelovalne 
in pohištvene industrije. Žele- 
li bi medsebojno izmenjavo 
izkušenj. 

Estonski partijski in držav- 
ni voditelji so v razgovorih 
z delegacijo pozitivno ocenili 
perspektive razvoja sodelova- 
nja dveh republik ter še po- 
sebej poudarjali možnosti 
kulturnih stikov in izmenjav, 
stikov družbenopolitičnih or- 
ganizacij. Glede gospodarske- 
ga sodelovanja so menili, da 
prav tako so določene mož- 
nosti (gradbeništvo), vendar 
so poudarili, da bi bilo po- 
trebno te ideje realizirati in 
oblikovati v okviru načrtov 
gospodarskega sodelovanja 
dveh držav. 

Naše povabilo, naj delega- 
cija vrhovnega sovjeta Eston- 
ske SSR obišče SR Sloveni- 
jo, je bilo z zadovoljstvom 
sprejeto. Načelno je bilo do- 
govorjeno, da bi primeren 
čas za tak obisk bil v drugi 
polovici septembra 1975. 

Po obisku estonske delega- 
cije v Sloveniji bi se lahko 
konkretizirale možnosti za 
neposredno sodelovanje dveh 
republik, ki nedvomno so in 
ki bi nedvomno bile vzajem- 
no koristne. Takšno sodelo- 
vanje bi predstavljalo tudi 
pomemben prispevek k utr- 
ditvi odnosov in sodelovanja 
med ZSSR in SFRJ. 

caij uskladili stališča repub- 
liških in pokrajinskih skup- 
ščin. 

Naša delegacija je uveljav- 
ljala več amandmajev, ki jih 
je pripravila na podlagi 
mnenj, stališč in predlogov 
Skupščine SR Slovenije. 

1. Predvsem si je prizade- 
vala za to, da se v uvodu 
jasneje izrazi, kakšne nara- 
ve je ta listina. Sprejeta so 
bila stališča, ki jih je pred- 

lagala Skupščina SR Sloveni- 
je, in sicer: 
— da listina pomeni osnovo 
skupne politike dolgoročne- 
ga razvoja do Jugoslavije do 
leta 1985: 
— da vsebuje dolgoročne 
smotre in smeri razvoja — 
siplošno usmeritev razvoja 
gospodarstva in družbe, ka- 
kor smo jih skupno določili 
in se o njih dogovorili, 
— in je zato izhodišče in us- 
meritev vseh nosilcev samo- 
upravnega planiranja, ko le- 
ti pripravljajo svoje dolgo- 
ročne načrte ter samouprav- 
no sporazumevajo in dogo- 
varjajo o temeljih teh načr- 
tov in jih med seboj uskla- 
jujejo. 

2. Nobena delegacija se ni 
strinjala z oceno dosedanje- 
ga razvoja, kakršna je bila 
predložena v osoultku doku- 
menta. Nobeni delegaciji ni 
ustrezala niti ocena, ki jo 
je predlagal zvezni izvršni 
svet v usklajevalnem postop- 
ku. Delegacije so sprejele 
besedilo ocene, ki ga je pred- 
lagala delegacija Skupščine 
SR Slovenije in ga z nekate- 
rimi manjšimi spremembami 
vnesle v listino. 

3. V poglavju listine, ki se 
nanaša na temeljna vpraša- 
nja materialnega razvoja, 
pomembna za vso državo, je 
bila uveljavljena vsebina 
vseh amandmajev, ki jih je 
dala naša delegacija, s tem 
pa tudi stališča Skupščine SR 
Slovenije, (npr. glede krite- 
rijev za določanje prednosti 
razvoja proizvodnje energi- 
je, hrane in surovin; upošte- 
vanja držav v razvoju v na- 
ši razvojni strategiji; upošte- 
vanja, v kolikšni meri je raz- 
voj proizvodnje aluminija 
odvisen od proizvodnje elek- 
trične energije; da ni nuj- 
no, da bi bile vse rafinerije 
nafte vezane na enoten ju- 
goslovanski naftovod itd.) 

Tako so bila v usklajeval- 
nem postopku usklajena vsa 
stališča, ki so jih republiš- 
ke in pokrajinske skupščine 
zavzele o osnutku temeljev 
skupne politike dolgoročnega 
razvoja Jugoslavije. Ni pa bi- 
lo doseženo soglasje o nasled- 
njem besedilu, ki naj bi ga 
na predlog SAP Kosovo vne- 
sli v listino: »Zaradi izrazi- 
tega zaostajanja v splošni in 
skupni porabi bodo SAP Ko- 
sovo v tem obdobju zagoto- 
vili poprečje splošne in skup- 
ne porabe na prebivalca, ka- 
kršno imajo manj razvite re- 
publike, ter namenska dopoi- 
nilna sredstva za razvoj druž- 
benih dejavnosti.« 

Nobena delegacija se ni 
strinjala s predlogom Koso- 
va. Delegacije so navajale, 
da takšna rešitev ni sprejem- 
ljiva, kajti pomenila bi vna- 
prej določiti obseg porabe 
— razprava o tem in o de- 
litvi dopolnilnih sredstev so- 
di namreč v priprave sred- 
njeročnega načrta. S tem v 
zvezi se je naša delegacija 
zavzela za to, da bi se po- 
litiko in ukrepe za pospeše- 
vanje razvoja manj razvitih 
republik in pokrajin določa- 
lo za vsaik srednjeročni na- 
črt razvoja države posebej. 
V te odnose pa naj bi vgra- 
dili tudi tak položaj združe- 
nega dela kot ga določa us- 
tava (obvladovanje celotne 
družbene reprodukcije, sa- 
moupravno sporazumevanje 
in dogovarjanje o združeva- 
nju sredstev, o izkoriščanju 
surovinskih virov in podob- 
no) ter da se pri tem pouda- 
ri nujnost hitrejšega razvoja 
SAP Kosova. 

Na seji odbora za plan in 
razvojno politiko dne 15. ju- 
lija je delegacija skupščine 
SAP Kosovo svoj predlog 
umaknila. Zvezni izvršni svet 
in delegacija kosovske skup- 
ščine sta zatem skupno pred- 
ložila novo besedilo o tem 
vprašanju. Glasi se: »S temi 
ukrepi in dopolnilnimi pos- 
peševalnimi ukrepi, ki bodo 
določeni ob upoštevanju za- 
ostajanja SAP Kosovo v go- 
spodarskem razvoju in raz- 
voju družbenih služb, z druž- 
benimi dogovori republik in 
avtonomnih pokrajin, bo tre- 
ba ustvarjati razmere za hi- 
trejši razvoj SAP Kosovo, ta- 
ko da se bodo zmanjševale 
razlike glede ekonomske raz- 
vitosti in glede zadovoljeva- 
nja splošne in skupne porar 
be SAP Kosovo v primeru z 
ravnijo te porabe v najbolj 
nerazviti republika, ter zago- 
toviti tudi namenska dopol- 
nilna sredstva za razvoj 
družbenih dejavnosti«. To be- 
sedilo so sprejele vse dele- 
gacije. 

Tako so bila stališča re- 
publiških in pokrajinskih 
skupščin docela usklajena jn 
je Zbor republik in pokra- 
jin na seji 18. julija, lahko 
določil besediilo predloga do- 
kumenta o skupni politika 
dolgoročnega razvoja Jugo- 
slavije do leta 1985. Predlog 
bo poslan skupščinam repub- 
lik in pokrajin, da ga bi do- 
končno potrdile in sprejele. 

Ob obravnavi treh zakon- 
skih predlogov (predlog za- 
kona o dopolnitvi zakona o 
Narodni banki Jugoslavije in 
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enotnem monetarnem poslo- 
vanju narodnih bank repub- 
lik in narodnih bank avto- 
nomnih pokrajin; predlog 
zakona o dopolnitvi zakona 
o deviznem poslovanju; pred- 
log zakona o dopolnitvah za- 
kona o kreditnih poslih s tu- 
jino), katerih namen je do- 
sedanji skilad za kreditira- 
nje izvoza opreme in ladij 
spremeniti v specializirano 
banko, je delegacija Skupšči- 
ne SR Slovenije uveljavljala 
naslednja stališča, ki so jih 
zavzeli zbori slovenske skup- 
ščine 2. julija: 

— predvideti eno samo tak- 
šno banko je v nasprotju z 
ustavo; 
— treba je opredeliti posto- 
pek za določanje namena in 
višine kreditov v inozemstvu, 
za katere se odobri oprosti- 
tev glede depozitov in da ga- 
rancijo Narodne banke Ju- 
goslavije. 

Amandma delegacije slo- 
venske skupščine je bil spre- 
jet, tako da se bo 3. člen za- 
kona o dopolnitvah zakona o 
kreditnih poslih s tujino gla- 
sil: »V člen 31. zakona se do- 
da nov 2. odstavek, ki se gla- 
si: Narodna banka Jugosla- 
vije lahko daje poroštvo za 
kredite iz člena 24. a tega za- 
kona, ki jih uporabljajo ban- 
ke, specializirane za krediti- 
ranje izvoza in zavarovanje 
izvoznih poslov — na podla- 
gi odlokov zveznega izvršne- 
ga sveta, ki ga Zvezni izvršni 
svet sprejme v soglasju z iz. 
vršnimi sveti republik in av- 
tonomnih pokrajin. Vsoto, do 
katere narodna banka labiko 
daje ta poroštva, in namen 
kredita določi za vsako leto 
Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ v okviru de- 
vizne bilance«. 

Zaupna gradiva 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje 29. oko- 
liša (Ljubljana-Bežigrad) je 

Zahtevali so, naj se pouda- 
ri, da je ta zakon začasen — 
da bo veljal le dokler ne bo 
sprejet nov sistemski zakon 
o kreditnih poslih s tujino, 
ki ga zvezni izvršni svet na- 
ja/vlja do 30. junija 1976. 

Na seji zveznega zbora 18. 
julija je Zvezni izvršni svet 
predlagal, da se da na dnev- 
ni red predlog zakona o do- 
polnitvah zakona o bankah 
ter kreditnem in bančnem 
poslovanju, ter da se ga 
sprejme po skrajšanem po- 
stopku. Delegat dr- Joža Vil- 
fan in ing, Ivica Kavčič sta 
izrazila resne pomisleke o tem 
predlogu ter poudarila, da 
ni nobenih razlogov za skraj- 
šani postopek, (ing. Ivica 
Kavčič: »Mi smo subjekti, 
nikakor pa ne objekt, ki bi 
dvignil roko, kadar kdo pri- 
tisne na gumb.«) ZIS je pred- 
log umajknil. 

Kot so se delegati iz SR 
Slovenije v zveznem zboru 
dogovorili na pogovoru 14. 
julija, so uveljavili tudi: 
— da je bil umaknjen pred- 
log za izdajo zakona o popi- 
su kmetijstva. Popis kakršen 
je bil predviden v tem aktu, 
bd stal več kot 300 milijonov 
dinarjev. Željene podatke pa 
je mogoče dobiti — brez po- 
sebnega popisa — iz rednih 
statističnih podatkov. SR 
Slovenija glede tega nima 
problemov. 
— da je bil predlog zakona 
o polaganju depozitov na ne- 
gospodarske in neproizvodne 
investicije spremenjen taiko, 
da zakon ne bo veljal za na- 
zaj. Uveljavljen je tudi aman- 
dma, ki določa, da kriterije, 
po katerih se bo posamezne 
vrste investicij oprostilo po- 
loga, odreja ZIS v dogovoru 
z izvršnimi sveti republik in 
pokrajin. 

pismeno postavila delegatsko 
vprašanje, ki se nanaša na 
obravnavo gradiv strogo za 

upnega značaja v skupinah 
delegatov. 

Odgovor je podal sekretar 
zbora združenega dela Janez 
Zaje: Novi poslovnik Skup- 
ščine SR Slovenije ureja ob- 
ravnavo gradiv zaupnega in 
strogo zaupnega značaja v 
členih 39, 398, 399 in 400. 

Najpomembnejši za ureja- 
nje te materije je 39. člen, 
ki govori o tem, da so dele- 
gati dolžni varovati uradno 
tajnost in da bo podrobnejše 
ravnanje z gradivom, ki velja 
za uradno tajnost, uredil po- 
seben pravilnik, ki ga bo 
predpisal predsednik skup- 
ščine. 

V dosedanji praksi so sku- 
pine delegatov prejele le to- 
liko izvodov gradiva zaupne- 
ga ali strogo zaupnega zna- 
čaja, kolikor je v skupini de- 
legatskih mest. Tako so se 
lahko delegati, ki so bili do- 
ločeni za sejo zbora, temelji- 
to seznanili z gradivom, osta- 
li delegati v skupini pa so 
ga obravnavali na podlagi 
ustnih informacij v skupini 
ali pa tako, da so izvodi, ki 
so bili poslani v skupino, 
krožili med delegati. Ker de- 
legate veže dolžnost, da va- 
rujejo uradno tajnost, je bilo 

Razvoj PTT prometa 

Delegat Stanko Jaki je bil 
v imenu skupine delegatov za 
gospodarsko področje 30. oko- 
liša (s sedežem v Ljubljani- 
Cemter) vprašal, kakšni ukre- 
pi so predvideni ter kdo in 
kdaj jih bo izvedel, da bi 
v Sloveniji omogočili pospe- 
šen razvoj zmogljivosti PTT 
prometa. Republiški komite 
za tržišče in cene mu je od- 
govoril na seji Zbora zdru- 
ženega dela 11.6.1975. K ti- 
stemu delu odgovora, ki se 
je nanašal na cene PTT sto- 
ritev, delegat ni imel pri- 
pomb, zahteval pa je pono- 
ven odgovor na tisti del 
vprašanja, ki se nanaša na 
povsem finančno plat zadeve. 

člani izvršnega sveta in 
predsednik republiškega ko- 
miteja za promet in zveze Li- 
vij Jakocnin je odgovoril: »V 
resoluciji o družbenoeko- 
nomski politiki in razvoju 
SR Slovenije ter neposrednih 
nalogah v 1.1975 je bilo dolo- 
čeno, da bo treba na področ- 
ju prometa in zvez nadalje- 
vati s programom moderni- 
zacije in rekonstrukcije zla- 
sti železnice in cestnega 
omrežja, obenem pa pospe- 
šeno razvijati zmogljivosti 
PTT prometa. 

varovanje uradne tajnosti za- 
gotovljeno. Ker so gradiva 
strogo zaupnega značaja le 
izjemna, verjetnost v takih 
primerih ne bo težko v sku- 
pini organizirati razprave na 
podlagi omejenega števila iz- 
vodov. Zato tudi v bodoče ne 
bi kazalo širiti števila izvo- 
dov takšnega gradiva. 

V zvezi z ostalimi določba- 
mi našega poslovnika bi opo- 
zoril še na 398. člen, ki do- 
loča, da javnosti niso na raz- 
polago gradiva, ki pomenijo 
uradno tajnost. Kadar skup- 
ščina obravnava takšno gra- 
divo določi (po členu 399), 
da ga ofciravnava brez na- 
vzočnosti javnosti. V takšnim 
primerih se tudi siklene, v 
kakšnem obsegu in na kak- 
šen način je lahko o obrav- 
navi teh vprašanj obveščena 
javnost. 

Upam, da sem na postavlje- 
no vprašanje odgovoril, pro- 
sim pa delegate, da dajo 
svoje pripombe in predloge 
v zvezi z načinom obravnave 
takšnih gradiv tako, da jih 
bo mogoče upoštevati pri 
izdelavi pravilnika, ki bo ure- 
jal to materijo, kot predvi- 
deva 39. člen poslovnika. 

Skupščina SR Slovenije je 
že 17. maja 1972 sprejela od- 
lok o načinu uporabe sred- 
stev hranilnih vlog pri Poštni 
hranilnici. Po tem odloku se 
sredstva Poštne hranilnice, 
po izločitvi dveh odstotkov 
rezerve za likvidnost, upora- 
bijo med drugim tudi za kre- 
dite za pospeševanje PTT 
prometa na razpolago 50 od- 
stotkov sredstev, ki se smejo 
uporabiti za modernizacijo in 
razširitev PTT omrežja. 

Združeno PTT podjetje 
Ljubljana in PTT podjetje v 
SR Sloveniji pa so že prejela 
v letih 1973 in 1974 skupno 
283 milijonov dinarjev. 

Tudi v preteklosti PTT 
podjetja niso dobivala bene- 
ficiranih obresti za najete 
kredite, sedaj ta instrumen- 
tarij ni več v veljavi in po- 
trebna sredstva zagotavlja 
združeno delo na podlagi 
samoupravnega sporazume- 
vanja. 

Zaradi potreb, ki se kaže- 
jo za modernizacijo PTT pro- 
meta, je treba nadaljevati 
predvsem z akcijo, da bi 
lahko PTT podjetja še na, 
prej razpolagala s sredstvi, 
ki se zbirajo s hranilnimi 
vlogami pri Pgštni hranil- 
nici.« 
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Mariborsko prometno vozlišče Lokacijski postopki 

Delegat Franjo Lampelj je 
v imenu skupine delegatov 
za gospodarsko področje 
13. okoliša (s sedežem v Ma- 
riboru) zastavil naslednji 
vprašanji: »Kaj namerava Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slo- 
venije ukreniti za reševanje 
cestne problematike na ob- 
močju prometnega vozlišča 
Maribor in obmejnega pre- 
hoda Šentilj, glede na po- 
večan cestni promet? Kaj 
meni Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije o postopku v 
zvezi s programiranjem reše- 
vanja cestno prometnih prob- 
lemov mariborskega vozlišča 
v okviru srednjeročnega pro- 
grama izgradnje cest v SR 
Sloveniji?« 

Član izvršnega sveta in 
predsednik republiškega ko- 
miteja za promet in zveze Li- 
vij Jakomin je najprej posre- 
doval odgovor strokovne služ- 
be republiške skupnosti za 
ceste: »Za območje maribor- 
skega prometnega vozlišča je 
že od 1.1969 v izdelavi pro- 
jektno-tehnična dokumentaci- 
ja.-Zlasti intenzivno potekajo 
dela na projektih od 1.1973 
dalje, ko je bil oddan v iz- 
delavo idejni projekt hitre 
mestne ceste na odseku Pes- 
nica—Hoče skozi ožje mari- 
borsko urbano središče in 
avtoceste na odseku Šentilj 
(državna meja)—Hoče, ki ob- 
ide ožjo mariborsko mestno 
aglomeracijo. Projekti ome- 
njenih cest zajemajo širši 
prostor te regije, vključujejo 
tudi ostalo cestno infrastruk- 
turo, v katero so vključene 
tako mednarodne kot med- 
urbane cestne zveze. 

Osnutek srednjeročnega 
programa vzdrževanja, rekon- 
strukcij, modernizacij gra- 
denj magistralnih in regio- 
nalnih cest je v fazi javne 
razprave. Na tej osnovi in 
na osnovi strokovnih presoj 
bo sprejet koncept za do- 
govor o ureditvi mariborske- 
ga cestnega vozlišča, kar bo 
v končni fazi tudi osnova 
vlaganju sredstev v cestno 
infrastrukturo na tem pod- 
ročju. 

Kakor za mariborsko 
mestno regijo je v - izdelavi 
tudi investicijsko-tehnična 
dokumentacija za mejni pre- 
hod v Šentilju. Mešana stro- 
kovna jugoslovansko-avstrij- 
ska komisija rešuje na red- 
nih sestankih tehnične prob- 
leme ureditv^ državnega mej- 
nega prehoda in ostale teh- 

nične podrobnosti v zvezi s 
to mednarodno problematiko. 
Tako kakor za cestno infra- 
strukturo v Mariboru velja 
isti postopek sprejemanja 
plana, njegove ' potrditve in 
realizacije tudi za to pod- 
ročje. 

Mnogovrstne zahteve po iz- 
boljšanju obstoječega cestne- 
ga omrežja in iz teh izhaja- 
joče potrebe so danes, kakor 
verjetno tudi v bodoče pred 
vprašanjem omejenih finanč- 
nih sredstev za pokritje po- 
treb. Vpričo te neusklajeno- 
sti med potrebami in finanč- 
nimi zmožnostmi se pojavlja 
potreba po izbiri postopka, 
ki naj bi omogočal oceno 
ustreznosti posameznega od- 
seka ali celotnega cestnega 
omrežja nepristransko in po 
enotnih kriterijih ter s tem 
zagotovil: redno oceno po- 
treb, izvedenih ukrepov in 
prednostnega reda. 

Realizacija programa je ne- 
posredno odvisna od razpo- 
ložljivih finančnih sredstev. 
V okviru 13 milijard dinar- 
jev, kolikor jih bo predvido- 
ma na voljo v obravnavanem 
obdobju, bo nujno rešiti vse 
tiste najbolj pereče cestne 
probleme v SR Sloveniji, ki 
že danes obremanjujejo za- 
radi slabega stanja cest in 
velike množine še vedno na- 
raščajočega prometa, cestno 
in ostalo gospodarstvo.« 

Zatem je Livij Jakomin po- 
sredoval še odgovor republi- 
škega komiteja za promet in 
zveze: »Komite za promet in 
zveze bo razpravljal o sred- 
njeročnem programu razvoja 
cestnega omrežja za obdobje 
1976— i980 med javno razpra- 
vo in se bo tako vključil v 
razpravo, ki. bo jjotekala v 
jesenskem obdobju. 

Srednjeročni plam in pro- 
gram razvoja cestnega omrež- 
ja ne sprejema Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije niti 
Komite za promet in zveze, 
temveč ga na samoupravni 
podlagi sprejme Skupščina 
Republiške skupnosti za ce- 
ste, kjer ima Maribor svoje 
delegate, ki zastopajo intere- 
se mariborske regije. 

Glede na omejena sredstva, 
ki so na razpolago, ter še 
vedno nejasni perspektivi, 
kako zagotoviti stalne j ši in 
trajnejši vir sredstev, je tež- 
ko pričakovati, da bi bilo 
možno v obdobju 1976—80 
realizirati program, za kate- 
rega so bili že sprejeti skle- 
pi v skupščini Republiške 
skupnosti za ceste.« 

Delegat Štefan Mišanovič 
je. v imenu skupin delega- 
tov za gospodarsko področ- 
je 8. 9., 10., 11. in 12. okoli- 
ša (Kranj, Jesenice, Radov- 
ljica, Tržič in Škofja Loka) 
postavil vprašanje: Ali je 
možno, da Republiški sekre- 
tariat , :za urbanizem pospeši 
izdajanje, dovoljenj iz svoje 
pristojnosti in s tem prispe- 
va k tekoči realizaciji sred- 
njeročnega programa moder- 
nizacije in rekonstrukcije 
cest Republiške skupnosti za 
ceste? će pospešitev uprav- 
nega postopka pri izdajanju 
ustreznih dovoljenj ni mož- 
na v okviru sedanje organi- 
zacije republiškega sekretari- 
ata za urbanizem, predlaga- 
mo, da se del sedanjih pri- 
stojnosti sekretariata prene- 
se . na. ustrezne občinske or- 
gane. će veljavni predpisi 
to onemogočajo, predlagamo 
njihovo spremembo. 

Odgovoril je član izvršne- 
ga sveta in republiški sekre- 
tar za urbanizem Boris Mi- 
koš: Republiški sekretariat 
za urbanizem v okviru svo- 
jih možnosti vodi lokacijske 
postopke tako, da ne pred- 
stavlja ovire v prizadevanjih 
investitorjev, da v določenih 
rokih realizirajo svoje pro- 
grame. V teh svojih priza- 
devanjih sekretariat ni ved- 
no uspešen . zaradi objektiv- 
nih pogojev, predvsem tudi 
iz naslednjih treh razlogov: 
število zahtevkov za lokacij- 
ska dovoljenja je močno od- 
visno od sezone. Zato so ob- 
remenitve delavcev v sekre- 
tariatu močno nesorazmerne 
in neusklajene z zasedbo se- 
kretariata. Predložena loka- 

Delegat Jože Pahor je v 
imenu skupine delegatov za 
prosvetno-kulturno< področje 
1. okoliša (s sedežem v 
Ljubljana-Vič-Rudnik) zasta- 
vil vprašanje y zvezi z 
upravljanjem visokošolskih 
zavodov in kdaj bo Izvršni 
svet skupščine SR Slovenije 
v skladu s 30. členom zako 
na o visokem šolstvu imeno- 
val eno tretjino članov habi- 
litacijske komisije, ki se ob- 
likuje pri univerzah na pod- 
lagi novega zakona o viso- 
kem šolstvu? 

Članica izvršnega sveta in 
predsednica republiškega ko- 
miteja za vzgojo in izobraže 

cijska dokumentacija je pra- 
viloma nepopolna, kar zelo 
otežuje pa tudi zavlačuje 
delo v sekretariatu. V letoš- 
njem letu izjemoma vodimo 
nekatere zelo zahtevne loka- 
cijske postopke na daljnovo- 
dih, na plinovodih ter neka- 
terih energetskih objektih, 
ki zaradi obsežnega teren- 
skega dela zahtevajo nepri- 
merno več časa kot je obi- 
čajno. 

Glede prenosa ' upravnega 
postopka iz pristojnosti Re- 
publiškega sekretariata za 
urbanizem na občinske up- 
ravne organe moramo ugo- 
toviti, da so z odlokom do- 
ločeni objekti regionalnega 
pomena, na katerih opravlja 
lokacijske postopke Repub- 
liški sekretariat za urbani- 
zem in le-ta sam po sebi ne 
more prenesti pristojnosti 
na občinske upravne organe. 
Doslej sekretariat tudi še ni 
prejel nobenega konkretnega 
predloga za spremembo te- 
ga odloka, katere vrste ob- 
jekti naj bi prešli v pristoj- 
nost občinskih upravnih or- 
ganov. V zvezi z novim re- 
publiškim zakonom o urba- 
nističnem planiranju pa bo 
revidiran tudi ta odlok. V 
zakonodajnem programu de- 
la skupščine je predvideno, 
da je treba osnutek zakona 
o urbanističnem planiranju 
pripraviti neposredno po 
sprejetju zakona o družbe- 
nem načrtovanju. Takrat bo 
mogoče na novih osnovah 
odlok tudi spremeniti in po 
potrebi ustreči željam občin- 
skih skupščin, da se nekate- 
re pristojnosti prenesejo v 
pristojnost občinskih uprav- 
nih organov. 

vanje Ela Ulrib je odgovo- 
rila: 

30. člen zakona o visokem 
šolstvu določa, da je pri 
univerzi habilitacijska komi- 
sija, ki daje pred izvolitvijo 
v nazive visokošolskih uči- 
teljev, znanstvenih delavcev 
in sodelavcev stališče o tem, 
ali so izpolnjena z zakonom 
določena merila za izvolitev 
v naziv. 

število članov habilitacij- 
ske komisije se določi s sa- 
moupravnim sporazumom o 
združitvi z univerzo. 

Člane komisije voli organ 
upravljanja univerze na pred- 
log RK SZDL iz vrst visoko- 
šolskih in drugih znanstve- 

Habilitacijska komisija pri univerzi 
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nih, strokovnih in javnih 
delavcev ter študentov. 

Tretjino članov habilitacij- 
ske komisije imenuje IS 
skupščine SRS izmed svojih 
članov, članov republiških 
komitejev in funkcionarjev 
republiških upravnih orga- 
nov. 

Izvršni svet bo imenoval 
člane habilitacijske komisije 
takoj, . ko bosta sklenjena 
samoupravna sporazuma o 
združitvi v univerzo v LJub- 
ljani in Mariboru, ki mora- 
ta med drugim vsebovati tu- 
di določbo o številu članov 
habilitacijske komisije. 

Svete visokošolskih organi- 
zacij sestavljajo delegati de- 
lavcev visokošolskih organi- 
zacij, delegati študentov in 
delegati uporabnikov. 

Skupščina SR Slovenije 
kot ustanovitelj naj bi dala 
pobudo, da uporabniki kad- 
rov sklenejo samoupravni 

Delegat Jože Kert je v 
imenu skupine delegatov za 
gospodarsko področje 21. oko- 
liša (s sedežem na Ravnah 
na Koroškem) zastavil isto 
vprašanje o uvozu reproduk- 
cijskega materiala za »Rud- 

ZBOR OBČIN 

Delegat Jože Seme (obči- 
na Ljubljana-Bežigrad) je 
zastavil naslednje vprašanje: 
»Belinka«, Ljubljana je edi- 
ni proizvajalec natrijevega 
perborata in vodikovega pe- 
roksida v Jugoslaviji, ki jih 
potrebuje detergentska in- 
dustrija. Veliko ga je tudi 
izvažala. Ko pa je lani za- 
čelo v svetu močno pri- 
manjkovati natrijevega per- 
borata, je bil januarja 1975 
sklenjen poseben dogovor 
med gospodarsko zbornico 
Jugoslavije, zveiznim sekre- 
tariatom za tržišče in cene 
ter proizvajalci surovin za 
detergentsko industrijo. Po 
tem dogovoru je treba s te- 
mi surovinami najprej pre- 
skrbeti domačo industrijo, 
preostale surovine pa se 
lahko izvozi. »Belinka« je 
tako znatno zmanjšala izvoz. 
Posledica pa je, da so jo 
hudo prizadeli zdajšnji uk- 
repi za zmanjšanje uvoza — 
ne more namreč uvoziti na- 

sporazum, s katerim bi do- 
ločili način delegiranja in 
število delegatov v svetih. 

O tem bo v teh dneh raz- 
pravljalo predsedstvo skup- 
ščine in dalo pobudo visoko- 
šolskim organizacijam, da 
ugotovijo, kdo so uporabni- 
ki njihovih kadrov in jim 
v sodelovanju z ustanovite- 
ljem ponudijo sklenitev sa- 
moupravnih sporazumov. V 
naslednjih mesecih naj bi 
stekla akcija za organizacijo 
uporabnikov, da bi ti lahko 
ugotovili svoj interes in si 
zagotovili udeležbo pri up- 
ravljanju visokošolskih zavo- 
dov. To bo storjeno v zako- 
nitem roku. Zakon o viso- 
kem šolstvu namreč določa, 
da se morajo visokošolske 
organizacije organizirati v 
skladu z novim zakonom v 
šestih mesecih po sprejemu 
zakona, to je do decembra 
1975. 

nike in topilnico svinca«, Me- 
žica, kot je bilo zastavljeno 
v Zboru občin. Tudi na to 
vprašanje je odgovoril na- 
mestnik republiškega sekre- 
tarja za mednarodno sode- 
lovanje Milan Samec. 

24. 7. 1975 

ravnih boratov, ki jih v Ju- 
goslaviji ni, brez njih pa tu- 
di ni proizvodnje natrijeve- 
ga peroksida. 

Celotna industrija deter- 
gentov v Jugoslaviji bi le- 
tos potrebovala 15 tisoč ton 
natrijevega perborata, ki bi 
ga »Belinka« lahko proizved- 
la, če bi ji za uvoz surovin 
odobrili približno 3,6 milijo- 
na dolarjev. Ce se to ne bo 
zgodilo, bo treba uvoziti za 
8—10 milijonov dolarjev na- 
trijevega perborata, sicer bo 
zastoj v jugoslovanski in- 
dustriji detergentov. 

Skupina delegatov meni, 
da bi morali biti ukrepi za 
omejitev uvoza selektvni. Od 
izvršnega sveta pa skupina 
zahteva pojasnilo,* kakšne 
ukrepe in do kdaj. jih bo 
sprejel, da ne bi bilo. izpada 
proizvodnje v »Belinki«,, s 
tem pa tudi v vseh OZD, ki 
potrebujejo njene surovine. 

Skupina delegatov iz obči- 
ne Ravne na Koroškem je 

prav tako zastavila vpraša- 
nje v zvezi s težavami pri 
uvozu reprodukcijskega ma- 
teriala. Podjetje »Rudnik in 
topilnica svinca«, Mežica je 
velik izvoznik svinčenih aku- 
mulatorjev. Vanje vgrajuje 
nekatere dele, ki Jih mora 
uvažati (vrednost teh uvo- 
ženih delov znaša četrtino 
vrednosti izvoza — podjetje 
pa pripravlja lastno proiz- 
vodnjo tega materiala, in si- 
cer v naslednjem letu). Uk- 
repi za omejitev uvoza so 
jih zdaj tako prizadeli, da 
jim preti ustavitev proizvod- 
nje za izvoz. 

Skupina delegatov vprašu- 
je, kateri republiški organ 
je pristojen za urejanje ta- 
kih vprašanj. 

Na obe vprašanji je od- 
govoril namestnik republi- 
škega sekretarja za medna- 
rodno sodelovanje Milan Sa- 
mec: 

Res je, da so sedanji uk- 
repi linearno prizadeli dolo- 
čena podjetja. Med njimi 
sta »Belinka« in »Mežiški 
rudniki«. Takih podjetij, ki 
imajo upravičene ugovore na 
sprejete ukrepe je v naši re- 
publiki približno 20. Pri tem 
bi omenil, da imamo v naši 
republiki približno 400 pod- 
jetij, ki so nosilci menjave 
s tujino in ki zajemajo 90 
odstotkov naše celotne me- 
njave s tujino. Ce pri tej 
številki upoštevamo, da ima 
na ukrepe zveznega izvršne- 
ga sveta upravičene ugovo- 
re v naši republiki le okrog 
20 podjetij, moramo ugoto- 
viti, da je to majhen pro- 
cent, ki kaže na to, da so 
bili sprejeti ukrepi pravilni 
in potrebni. Jasno pa je, da 
moramo v upravičenih pri- 
merih narediti določene iz- 
jeme in izpopolniti doseda- 
nje predpise ter na ta na- 
čin tem podjetjem tudi po- 
magati. V naši republiki 
smo na tem področju, koli- 
kor mi je znano, naredili 
največ, saj smo edina repub- 
lika, ki je formirala tako 
imenovano interevencijsko 
skupino, sestavljeno iz pred- 
stavnikov gospodarske zbor- 
nice Slovenije, našega sekre- 
tariata za mednarodno so- 
delovanje in Narodne banke 
Slovenije, ki vse primere, 
katere jim podjetja javljajo, 
obravnavajo in tudi predla- 
gajo ustrezne ukrepe zvez- 
nim organom oziroma kon- 
kretneje zveznemu sekreta- 
riatu za zunanjo trgovino. 
To smo storili tudi v pri- 

meru »Belinke« in to tova- 
riši iz tega podjetja vedo. 
Njen primer smo obravna- 
vali v delovnih telesih in 
skupinah v našem izvršnem 
svetu in primer posredovali 
zveznemu sekretariatu za 
zunanjo trgovino s predlo- 
gom, da se primer »Belinke« 
prouči, ker so zahteve upra- 
vičene. 

V tem primeru pa bi rad 
opozoril na dvoje: 

1. »Belinka« je v prvih pe- 
tih mesecih letošnjega leta 
uvozila reprodukcijskega ma- 
teriala za 70 odstotkov kvo- 
te lanskega leta, kar je 
kvota za približno tri kvar- 
tale letošnjega leta. 

2. Zvezni sekretariat za 
zunanjo trgovino bo seveda 
preveril dogovor med Go- 
spodarsko zbornico Jugosla- 
vije in zveznim sekretaria- 
tom za tržišče in cene, po 
katerem naj bi »Belinka« 
svoje proizvode oziroma po- 
trebe pretežno plasirala na 
domači trg oziroma preskr- 
bovala domače potrošnike s 
to surovino, zato pa naj bi 
manj izvažala. Po resoluciji, 
ki je bila sprejeta za letoš- 
nje leto, bi morala »Belin- 
ka« izvoziti v letošnjem le- 
tu 20 odstotkov več svojih 
izdelkov kot v lanskem le- 
tu, dosedanji njen izvoz pa 
kaže, da bo ob takem tren- 
du izvozila v letošnjem letu 
komaj 50 odstotkov lanske- 
ga izvoza. 

Predloge »Belinke« smo 
pri nas podprli in dali pis- 
meni predlog zveznemu se- 
kretariatu za zunanjo trgo- 
vino, ki bo verjetno naše 
predloge akceptiral, vendar 
je potrebno, da se tudi v 
podjetju na to pripravijo. V 
»Belinki« je bilo rečeno, da 
obstoja možnost, da bo pod- 
jetje ostalo brez reproduk- 
cijskega materiala in da to- 
rej ne bo moglo nadaljeva- 
ti svoje proizvodnje. Tako 
stališče v podjetju je treba 
skrbno analizirati in prou- 
čiti, saj obstoja možnost 
manjše prodaje domačim 
potrošnikom in preorientaci- 
je na večji izvoz da bi ta- 
ko dobili dodatno odobritev 
za uvoz repromateriala. 

Rudnik svinca v Mežici je 
v podobni situaciji, ko so 
ga prizadeli linearni ukrepi, 
katerih namen je bil in je 
še, da se domača podjetja 
preorientirajo na domače 
reprodukcijske materiale in 
surovine. 

Za rudnik moram prav 
tako povedati, da smo nje- 

Uvoz reprodukcijskega materiala 

Uvoz reprodukcijskega materiala 
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gov predlog proučili in ga 
posredovali zveznemu sek- 
retariatu za zunanjo trgovi- 
no ter ga prosili, da čimprej 
in poglobljeno prouči nasta- 
lo situacijo iu pozitivno re- 
ši vlogo. Tak predlog smo 
dali zaradi tega, ker meni- 
mo, da je rudnik upravičen 
v svojih zahtevah. Pri tem 
pa naj opozorim, da bo zvez- 
ni sekretariat za zunanjo 
trgovino ocenil višino letnega 
uvoza reprodukcijskega ma- 
teriala v primerjavi z lan- 
skim letom, ki je v tem pri- 
meru dosegel že 80 odstot- 
kov lanskega uvoza (rudnik 
to pojasnjuje z dvigom cen 
na zunanjem trgu in z zni- 
žanjem cen akumulatorjev, 
ki jih izvaža) in razmerje 
izvoza na konvertibilno 
in nekonvertibilno področje. 
Rudnik svinca v Mežici je 
letos pretežni del, torej pre- 
ko 50 odstotkov svojega iz- 
voza usmeril oziroma reali- 
ziral na nekonvertibilnem 
tržišču, uvaža pa s konverti- 
bilnega. Ta odnos bo zvez- 
ni sekretariat za zunanjo 
trgovino prav gotovo skrbno 
proučil in ga tudi ocenil. 
Verjetno bo zavezal rudnik, 
da poveča izvoz na konverti- 
bilno področje, pa tudi na 
ostala področja, saj je do 
sedaj dosegel šele 7 odstot- 
no povišanje v odnosu na 
lansko leto, čeprav smo z 
resolucijo predvideli 20 od- 

stotno povečanje izvoza. Tu 
ima rudnik sicer obrazloži- 
tev, da so cene akumulator- 
jev na zunanjem trgu pad- 
le in da bi se mu moral 
zato priznati fizični obseg 
izvoza, ki pa je še vedno 
samo 7 odstotkov večji - kot 
v lanskem letu. Zvezni se- 
kretariat za zunanjo trgovino 
bo seveda ocenil tudi kak- 
šen del proizvodnje gre za 
preskrbo domačega tržišča in 
s tem za zmanjšanje uvoza 
za potrebe domačega trga. 
Zato tudi ne morem z za- 
nesljivostjo odgovoriti, kakš- 
na bo odločitev zveznega se- 
kretariata za zunanjo trgo- 
vino. 

Mislim, da sem s tem od- 
govorom odgovoril tudi na 
vprašanje, kaj je naš izvrš- 
ni svet naredil za rešitev 
obravnavanih dveh primerov. 
Povedati moram še to, da 
smo se v zadnjih dveh ali 
treh letih bolj kakor kate- 
rakoli druga republika ali 
pokrajina vključili v kreira- 
nje zunanje-trgovinskega in 
deviznega režima in da smo 
v naši republiki izdelali do- 
ločene predloge za stimula- 
cijo izvoza, ki so pravzaprav 
bili predlogi, ki so jih spre- 
jeli tudi v federaciji. To je 
prav gotovo velika aktiv- 
nost našega izvršnega sveta, 
kakor tudi ostalih organov 
v republiki, tudi gospodar- 
ske zbornice«. 

navali. S tem sklepom so 
bili seznanjeni tudi pred- 
stavniki občine Logatec, ki 
so bili na seji navzoči. Po 
sprejetju tega sklepa je od- 
bor pričakoval, da bo obči- 
na v najkrajšem možnem 
času sprejela svoj proračun. 
Na seji odbora 12. juni- 
ja 1975 je bilo ugotovljeno, 
da občina ni sprejela pro- 
računa, niti ni obvestila od- 
bora o ukrepih za uskladi- 
tev proračunske porabe z 
družbenim dogovorom. Za- 
to je odbor zahteval od 
Službe družbenega knjigo- 
vodstva, da v skladu z za- 
konom o financiranju sploš- 
nih družbenih potreb v SR 
Sloveniji ustavi proračunsko 
financiranje občine Logatec 
za tako dolgo, da bo občina 
sprejela svoj proračun. Ob- 
čina je sprejela proračun 
26. junija 1975 v. okviru 
dovoljene porabe. Na podla- 
gi sprejetega proračuna v 
okviru dovoljene porabe 
občina Logatec ugotavlja, 
da je v izredno težkem 
položaju, saj z dovoljeno po- 
rabo za leto 1975 pokriva le 
71,74 odstotka tistih potreb, 
ki se po zakonu o financi- 
ranju splošnih potreb v druž- 
benopolitični skupnosti fi- 
nancirajo iz proračuna. 

Za razrešitev nastale situ- 
acije v občin Logatec je re- 
publiški sekretariat za pra- 
vosodje, organizacijo uprave 

in proračun že skušal ugo- 
tavljati ali je prišlo do dolo- 
čenih prekoračitev sredstev 
na področju redne dejavnosti. 
Na podlagi prvih pavšalnih 
ugotovitev, ki niso bile de- 
tajlnejše, pa ni mogoče spre- 
jeti nobenih zaključkov. Za- 
to bo potrebno izdelati kom- 
pleksno analizo, ki bo zaje- 
la tako učinkovitost zbira- 
nja sredstev kot tudi racio- 
nalnost trošenja proračuna, 
ter šele na podlagi detajl- 
nejše proučitve dejanskega 
stanja ugotoviti, kaj bi bilo 
potrebno ukrepati. V ta na- 
men bo republiški sekrata- 
riat za pravosodje, organiza- 
cijo uprave in proračun v 
soglasju z občino Logatec, 
določil posebno komisijo, ki 
naj bi v zadnji dekadi me- 
seca julija proučila proble- 
matiko v občini Logatec in 
v skladu z ugotovljenim sta- 
njem predlagala ustrezno 
rešitev Izvršnemu svetu. 

Opozoriti bi bilo treba, da 
bi vsaka prenagljena in ne- 
pretehtana rešitev imela iz- 
redno škodljive posledice za 
vse podpisnike družbenega 
dogovora, šele na podlugi 
argumentiranih dejstev bo 
lahko Izvršni svet skupšči- 
ne SR Slovenije po potrebi 
sprejel ustrezno odločitev, ki 
naj bi razrešila proračunsko 
problematiko v občini Loga- 
tec. 

Proračun občine Logatec Mariborsko prometno vozlišče 

Skupščina občine Logatec 
je postavila naslednje dele- 
gatsko vprašanje: Kaj je Iz- 
vršni svet Skupščine SR 
Slovenije kot podpisnik druž- 
žbenega dogovora o splošni 
porabi že ukrenil in kaj še 
namerava ukreniti za reši- 
tev proračunske problemati- 
ke občine Logatec, glede na 
to, da je takojšna rešitev 
nujna za normalno delova- 
nje občine? 

Pomočnik republiškega se- 
kretarja za pravosodje, or- 
ganizacijo uprave in prora- 
čun Ivan Rau je posredoval 
naslednje pojasnilo: Delov- 
na skupina predstavnikov 13 
občin in republiških uprav- 
nih organov, ki je pripravi- 
la družbeni dogovor o sploš- 
ni porabi za 1. 1975, je sku- 
šala rešiti tudi problem ob- 
čine Logatec. Ta občina je 
nasprotovala letošnjemu do- 
govoru z utemeljitvijo, da 
ni rešena njena zahteva, saj 
se ji dovoli v 1. 1974 popreč- 
na proračunska poraba na 

prebivalca v SR Sloveniji. 
Delovna skupina in kasneje 
odbor podpisnikov taki iz- 
jemni zahtevi nista mogla 
ugoditi brez soglasja ostalih 
občin, in odbor podpisnikov 
tega tudi zdaj ne more. 

Izjemoma je odbor pod- 
pisnikov omogočil skupščini 
občine Logatec, da je začas- 
no podaljšala financiranje, 
po katerem je občina lahko 
porabila vsak mesec največ 
dvartajstino porabe pretekle- 
ga leta do takrat, ko bo od- 
bor podpisnikov sprejel svoj 
dokončni sklep. Na podlagi 
zbranega gradiva (del tega 
gradiva je pripravil republi- 
ški sekretariat za pravosod- 
je, organizacijo uprave in 
proračun, del pa republiški 
sekretariat za finance) in 
glede primerjalnih podatkov 
o porabi v podobnih obči- 
nah (Metlika, Dravograd) se 
je odbor podpisnikov 9. ma- 
ja 1975 soglasno odločil, da 
ni razlogov za to, da bi ob- 
čino Logatec izjemno obrav- 

Delegat Matija Pajhkaher 
(občina Maribor) je zastavil 
v zvezi z urejanjem cestnega 
prometa na področju Maribo- 
ra enako vprašanje kot dele- 
gat Franjo Lampelj v Zboru 

POPFfAVEK 

združenega dela. Predstavni- 
ca republiškega komiteja za 
promet in zveze Marija Fabi- 
jamčič mu je posredovala isti 
odgovor kot je bil podan v 
Zboru združenega dela. 

V 14. št. Poročevalca na 
str. 35 se oznaka besedila 
»Temeljni skupni cilji in na- 
loge razvoja pravilno glasi: 
ZVEZNI IZVRŠNI SVET — 

OSNUTEK TEMELJEV ZA 
DOGOVOR O DRUŽBENEM 
NACRTU JUGOSLAVIJE ZA 
RAZDOBJE OD L. 1976 DO 
1980 — AS 141« 
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