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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA: 

SKLICANE SEJE ZBOROV 

SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

Seje Zbora združenega de- 
la Skupščine SR Slovenije, 
Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije in Družbenopolitič- 
nega zbora Skupščine SR Slo- 
venije so sklicane za sredo, 
20. aprila 1977. 

Vsi trije zbori bodo obrav- 
navali: 

— delovanje sodišč združe- 
nega dela v SR Sloveniji pri 
uresničevanju varstva samo-. 
upravnih pravic in zakonito- 
sti v letu 1977 (ESA 792); 

— poročilo družbenega pra- 
vobranilca samoupravljanja 
SR Slovenije (ESA 803); 

— predlog zakona o samo- 
upravnih središčih (ESA 539); 

— predlog zakona o rednih 
sodiščih (ESA 537); 
— predlog zakona o javnem 
tožilstvu (ESA 541); 
— predlog zakona o dopolnit- 
vi 60. člena obrtnega zakona 
(ESA 339). 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravnavala: 

— predlog zakona o zdrav- 
stvenih ukrepih pri uresniče. 
vanju pravice do svobonega 
odločanja o rojstvu otrok 
(ESA 617); 

— samoupravni sporazum o 
ustanovitvi posebne izobra- 
ževalne skupnosti za izobra- 
ževanje in vzgojo delavcev go- 
stinskih in turističnih pokli- 
cev (ESA 782); 

— samoupravni sporazum o 
ustanovitvi posebne izobraže- 
valne skupnosti za usnjarsko 

in usnj arsko-predelovnalno 
stroko (ESA 546); 

— predlog za spremembo 
16. člena zakona o gospodar- 
jenju s stanovanjskimi hiša- 
mi v družbeni lastnini (ESA 
791); 

— predlog razdelitve pre- 
sežka dohodkov po zaključ- 
nem računu za leto 1976, ki 
pripada organizacijam iz 15. 
člena zakona o Loterijskem 
zavodu Slovenije (ESA 801); 

— osnutek zakona o določit- 
vi skupnega zneska sredstev 
za financiranje programa 
graditve in modernizacije teh- 
nične baze Radia Jugoslavije 
od leta 1976 do leta 1980 (ESA 
402). 

Zbor združenega dela bo 
obravnaval tudi: 

— finančni načrt Narodne 
banke Jugoslavije za leto 1977 
(ESA 795); 

— zaključni račun prihod- 
kov in izdatkov Narodne ban- 
ke Slovenije za leto 1976 
(ESA 796); 

— finančni načrt prihodkov 
in izdatkov Narodne banke 
Slovenije za leto 1977 (ESA 
797); 

— poročilo o delu Službe 
družbenega knjigovodstva v 
SR Sloveniji za leto 1976 

— predlog programa dela 
Službe družbenega knjigovod- 
stva v SR Sloveniji za leto 
1977. 

IZ VSEBINE: 

Informacija o gospodarskih gibanjih 

na začetku leta 1977 
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Predlog zakona o rednih sodiščih 
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ZAVOD SR SLOVENIJE 
ZA DRUŽBENO PLANIRANJE 

INFORMACIJA 

o gospodarskih gibanjih na začetka leta 1977 

1. Osnovne značilnosti gospodarskih gibanj v zadnjih me- 
secih 1976. leta in ob začetku leta 1977 v SR Sloveniji in SFR 
Jugoslaviji so zelo podobne, čeprav je intenzivnost nekaterih 
sprememb v Sloveniji bolj izrazita kot v celotni Jugoslaviji. 

Vzpon industrijske proizvodnje, ki se je začel v drugi po- 
lovici lanskega leta pod vplivom hitre rasti izvoza in močne 
monetarne ekspanzije, ki je zlasti povečala kupno moč pre- 
bivalstva, se nadaljuje tudi v januarju 1977 — vendar je v 
Slovenji njegova intenzivnost nekoliko nižja kot v celotni Ju- 
goslaviji. Januarska industrijska proizvodnja je v SiR Slove- 
niji za 6,2 odst., v celotni Jugoslaviji pa za 8 odst. vašja kot v 
istem obdobju lanskega leta. Prirast proizvodnje v januarju 
glede na december (po desezoniranih podatkih) znaša v SRS 
1,2 odst., v SFRJ pa prek 2 odst., oziroma že v januarju je 
raven proizvodnje tako v Jugoslaviji kot v Sloveniji za okoli 
7 odst. višja od poprečja preteklega leta. K rasti industrijske 
proizvodnje prispeva zlasti proizvodnja blaga za široko po- 
trošnjo, nekoliko manj proizvodnja reprodukcijskega mate- 
riala, medtem ko proizvodnja sredstev za delo ponovno upada. 

2. Predvidevanja organizacij združenega dela o položaju 
na tržišču v prihodnjih treh meseoih so sicer še optimistična, 
vendar pa bi nadaljevanje sedanjih tendenc v razvoju povpra- 
ševanja lahko privedlo v teku leta 1977 do bistvenega po- 
slabšanja konjunkture. 

Na to opozarjajo zlasti naslednje ugotovitve: 
Dinamika osebnih prejemkov prebivalstva in v tem zlasti 

sredstev za osebne dohodke zaposlenih je v letu 1976 postop 
no upadala; ob zadržani in bolj obvladani rasti cen pa je 
njihov realni obseg zlasti v drugem polletju razmeroma moč- 
no porasel. Podatki za januar, ki so sicer predhodni in bodo 
lahko še bistveno spremenjeni, kažejo, da je prišlo do zniža- 
nja rasti nominalnih osebnih dohodkov in do ponovnega pad- 
ca realnih osebnih dohodkov na zaposlenega. Na kupno moč 
prebivalstva so v preteklem letu močno vplivala potrošniška 
posojila. Njihova raven je tudi v januarju visoka, toda zaradi 
obremenjenosti osebnih dohodkov z odplačili potrošniških po- 
sojil1 in zaradi upadanja dinamike rasti ošebnih dohodkov, 
slabi intenzivnost povpraševanja prebivalstva, kar se že kaže 
v upadanju rasti naročil za blago široke potrošnje. 

Dinamika izvoza blaga je v preteklem let« postopno upa- 
dala, čeprav je gledano v globalu za vse leto, izvoz pomenil 
enega najmočnejših impulzov za rast proizvodnje. V janu- 
arju 1977 je bil izwoz blaga tudi absolutno manjši tako glede 
na januar 1976 (v SRS za okoli 8 odst., v vsej SFRJ pa celo 
za okoli 23 odst.), zlasti pa glede na predhodni mesec. 

Poleg seaonskih faktorjev je na taka gibanja vplivala večja 
preusmerjenosit proizvodnje na prodajo na domači trg, kjer 
je povečano domače povpraševanje nadomestilo prodajo v 
izvoz, zlasti pri tisti proizvodnji, ki je v preteklem obdobju 
Izvažala ne glede na ekonomsko upravičenost. Glede na to, 
da je priliv naročil za izvoz na področju industrije tako 
konec leta 1976 kot tudi v januarju 1977 manj intenziven ter 
upoštevaje negotovosti na mednarodnem trgu, hitrejšo rast 
cen in reprodukcijskih stroškov na domačem trgu, kar vse 
zmanjšuje zainteresiranost za izvoz in konkurenčno sposob- 
nost našega izvoznega gospodarstva, je ob sedanjih izvoznih 
pogojih težko pričakovati bistvene premike in impulze za 
rast proizvodnje s strani izvoznih usmeritev v letu 1977. 

V letu 1976 je uvoz močno upadeJ, kar je sicer ugodno 
vplivalo na zmanjšanje deficita v blagovni menjavi s tujino, 
ob nizki proizvodnji pa tudi ni povzročalo večjih problemov 

1 V letu 1975 so znašala odplačila posojil (potrošniških in stanovanj- 
skih) 19,8 odst. od sredstev za osebne dohodke, v letu 1976 so pora- 
sla na 22,1 odst., v začetku leta 1977 pa po predhodnih ocenah že prek 
25 odst. 

in zastojev v praskrbljenosti proizvodnje. Konec leta 1976 se 
je močan padec uvoza le nekoliko ublažil, v januarju 1977 pa 
je v primerjavi z januarjem 1976 porasel za okoli 15 odst. v 
SR Sloveniji in okoli 11 odlst. v SFRJ. Najmočneje je porasel 
uvoz opreme (v SRS za okdli 20 odst.). Vzrok za takšno po- 
večanje je izredno nizek absolutni uvoz opreme v lanskem 
letu, ki negativno vpliva na tehnično-tehnološki razvoj go- 
spodarstva. 

V januarju 1977 je prišel močneje do izraza problem pre- 
skrbljenosti industrije s surovinami in reprodukcijskim ma- 
terialom. Ob intenzivnejšem porastu industrijske proizvodnje 
ter glede na izčrpane zaloge uvoznega reprodukcijskega mate- 
riala v industriji, lahko v letu 1977 pričakujemo nadaljevanje 
umirjenega naraščanja uvoza surovin in reprodukcijskega ma- 
teriala. 

Čeprav podatki za en mesec še ne morejo zanesljivo 
kazati sprememb v razvoju odnosov v zunanjetrgovinski me- 
njavi, zlasti ker kaže izvoz v februarju po predhodnih podat- 
kih zopet ugodnejšo sliko, pa vendar opozarjajo na to, da bo 
v letu 1977 treba tekoče spremljati zunanjetrgovinska gibanja, 
ker nailog dogovorjenih z resolucijo (rast izvoza za 7,5 odst.) 
ob sedanjih pogojih ne bo lahko izpolniti. 

3. Rast plačil za investicije je skozi vse leto 1976 upadala 
tako v SR Sloveniji kot v vsej Jugoslaviji. V vsem letu 1976 
je bil obseg plačil za investicije nominalno večji za 20,6 odst. 
v SRS in 32,8 odst. v vsej Jugoslaviji; ocenjuje pa se, da je 
realni obseg investicij v osnovna sredstva v Sloveniji večji le 
za okoli 3 odst. 

V strukturi virov sredstev za investicije je v letu 1976 pri- 
šlo v SR Sloveniji do zmanjšanja deleža sredstev organizacij 
združenega dela od 44 odst. na 40,2 odst., dvignil pa se je 
delež sredstev združenih v bankah od 39,6 odst. v letu 1975 
na 44,5 odst. v letu 1976. Podobni, čeprav manj intenzivni, so 
bili tudi premiki v strukturi virov sredstev za investicijska 
plačila v celotni Jugoslaviji: delež prvih je padel od 36,8 odst. 
na 35,3 odst., delež drugih se je povečal od 36,5 odst. na 
37,8 odst., medtem ko je delež ostalih sredstev (druge organi- 
zacije in družbenopolitične skupnosti) ostal v glavnem nespre- 
menjen. Ob tem pa je v skupnih sredstvih združenih v ban- 
kah v SR Sloveniji delež sredstev organizacij združenega dela 
s področja materialne proizvodnje porasel od 52,7 odst. v letu 
1975 na 56,2 odst. ob konou leta 1976, zmanjšal pa se je delež 
sredstev drugih organizacij združenega dela in sredstev pre- 
bivalstva. 

Zmanjšanje reprodukcijske sposobnosti organizacij zdru- 
ženega dela s področja materialne proizvodnje bo ob seda- 
njih omejenih možnostih na področju zadolževanja v tujini 
vplivalo na zaostajanje investicijske aktivnosti za planirano.^ 

4. Ocene delitve dohodka na podlagi podatkov iz devet- 
mesečnih obračunov; in gibanja vseh oblik porabe v letu 1976 
kažejo, da v letu 1976 ni bila realizirana ena od osnovnih nalog 
razvoja, to je povečanje reprodukoijske sposobnosti organi- 
zacij združenega dela s področja materialne proizvodnje, ozi- 
roma počasnejša rast osebne, skupne in splošne porabe od 
rasti dohodka. Ob ocenjenem nominalnem porastu družbenega 
proizvoda v SRS za 15 odst. so porasli osebni dohodki (neto) 
za 20 odst., sredstva za skupno porabo vključno s sredstvi po- 
kojninskega in invalidskega zaivarovanja za 25,8 odst. ter sred- 
stva za splošno porabo (brez prispevkov federaciji) za 11,2 od- 
stotka.2 

V vsej Jugoslaviji so sredstva osebnih dohodkov v letu 
1976 porasla za 19,5 odst., sredstva za splošno porabo za 17,7 

'Proračunski izdatki pa so porasli močneje — za 18,4 odst. zaradi 
nadomestitve izpadlega dohodka s krediti. 

2 poročevalec 



odstotka ter sredstva za skupno porabo za 26,2 odst.1 ob oce- 
njenem porastu družbenega proizvoda za 14 odst. 

Predhodne ocene kažejo, da bodo znašale izgube v gospo- 
darstvu okoli 18 milijard dinarjev v celotni Jugoslaviji, od 
tega v SE Sloveniji okoli 1,8 milijarde din.4 Nujnost sanira- 
nja znatno povečanih izgub bo zahtevala angažiranje pomemb- 
nega dela akumulacije organizacij združenega dela, kar bo še 
nadalje zmanjšalo njihovo reprodukcijsko sposobnost. 

5. Na področju cen je bila dogovorjena politika v letu 1976 
tudi realizirana, porast cen je bil znatno niižji kot v preteklih 
letih in je znašal v SR Sloveniji pri cenah industrijskih iz- 
delkov 5,8 odst. (SFRJ 6,1 odst.), pri cenah na drobno 9,5 od- 
stotka (SFRJ 9,4 odist.) ter pri življenjskih stroških 13,2 odst. 
(SFRJ 10,0 odst.). Vendar pa so proti koncu leta vse bolj pri- 
hajale do izraza tendence po hitrejšem naraščanju cen, ki se 
še okrepljeno nadaljujejo tudi v začetku leta 1977 in sicer 
znatno bolj intenzivno v SR Sloveniji kot v SFR Jugoslaviji. 
Realizirana porast cen v januarju pomeni eno tretjino rasti 
cen predvidene za celo leto 1077 v resoluciji. Pritisk za po- 
večanje cen proizvajalcev bo tudi v prihodnjih mesecih močan, 
saj pričakuje v SR Sloveniji 30 odst., v celotni Jugoslaviji pa 
20 odst. anketiranih organizacij združenega dela s področja, in- 
dustrije povečanje cen v naslednjih mesecih.5 Poleg tega so v 
teku dogovori in sporazumi o povečanju cen nekaterih vrst 
storitev (stanarine, kulturne storitve), kar bo vplivalo na na- 
daljnjo porast cen na drobno, zlasti pa še na povečanje živ- 
ljenjskih stroškov. 

Pričakovati je, da bodo skušale nekatere organizacije 
združenega dela povečanje materialnih stroškov in pokritje 
izgub, nastalih v letu 1976, nadomestiti s porastom cen v letu 
1OT7. Vse to kaže, da bodo potrebni veliki napori za uresniče- 
vanje nalog na področju dogovorjene politike cen. 

6. V prvem polletju leta 1976 so organizacije združenega 
dela zlasti na področju materialne proizvodnje, previdno in 
smotrneje zaposlovale nove delavce, v naslednjih mesecih pa 
je število zaposlenih ponovno začelo hitreje naraščati. Ta ten- 
denca se nadaljuje tudi v januarju letošnjega leta; število vseh 
zaposlenih je v januarju letos po prvih ocenah za 3,5 cdst. 
(SFRJ 4,1 odst.) višje kot v januarju preteklega leta, oziroma 
za 0,3 odst. višje kot v decembru, čeprav je to obdobje, ko 
običajno zaposlenost stagnira. V gospodarstvu je število zapo- 
slenih v januarju večje za 3,0 odst., v družbenih dejavnostih 
pa za 6 odst. kot v januarju lani. 

V koliko bo število zaposlenih tudi v naslednjih mesecih 
naraščalo z dosedanjo dinamiko, bodo predvidevanja o zapo- 
slovanju v letu 1977 znatno prekoračena, kar se utegne nega- 
tivno odraziti na rast produktivnosti dela in uveljavljanje kva- 
litetnih dejavnikov razvoja. 

7. Z razvojnega vidika, zlasti z vidika izvajanja srednje- 
ročnega plana in politike ekonomske stabilizacije, je eden 
temeljnih problemov upadanje reprodukcijske sposobnosti or- 
ganizacij združenega dela v poveesavi z nezadovoljivo rastjo 
produktivnosti dela in dohodka ter z avtonomnim gibanjem 
znatnega dela porabe, tako skupne, kot tudi splošne in oseb- 
ne, neodvisno od možnosti, ki jih daje realni dohodek, kot 
tudi v povezavi z velikimi premiki v cenah na začetku letoš- 
njega leta in nadaljnjimi pritiski na rast cen v prihodnjih me- 
secih. Takšna ocena položaja v SR Sloveniji se povsem ujema 
z ocenami in stališči, ki jih je sprejel Izvršni komite pred- 
sedstva CK ZKJ glede tekočih gospodarskih gibanj v celotni 
Jugoslaviji 

Nadaljevanje takih gibanj bi pomenilo resno oviro za na- 
daljnji razvoj, ker 

— zmanjšuje rezultate stabilizacijskih prizadevanj 
— zmanjšuje obseg sredstev za razširjeno reprodukcijo 
— omejuje program prestrukturiranja gospodarstva. 
Vse to pa so temeljne naloge družbenega plana, ki smo 

ga sprejeli v lanskem letu. Zato je potrebno: 
— da se vsi nosilci razvoja od temeljnih organizacij zdru- 

ženega dela, njihovih asociacij, Gospodarske zbornice Slove- 
nije, samoupravnih interesnih skupnosti do družbenopolitičnih 
skupnosti intenzivneje vključijo v izvajanje nalog, dogovorje- 

3 Vir: Informacija o privrednim kretanjima u januaru 1977, Beograd, 
24. februar ISTI. 

' Vir: Informacija o izgubah v TOZD v letu 1976. 1 Vir: Konjunkturni barometer št. 2. 

nih z resolucijo o politiki izvajanja družbenega plana SR Slo- 
venije v letu 1977. Pristojni republiški sekretariati in repub- 
liški komiteji morajo pripraviti v začetku maja poročilo o 
izvajanju konkretnih zadolžitev na svojem področju; 

— pospešiti uveljavljanje samoupravnih družbenih od- 
nosov na osnovi zakona o združenem delu, zlasti pa uveljav- 
ljati družbenoekonomske osnove dohodkovnih odnosov v ce- 
lotni družbeni reprodukciji in intezivirati proces združevanja 
dela in sredstev ter proces svobodne menjave dela; 

— pospešiti delo na usklajevanju še odprtih vprašanj v 
zvezi z dogovori o temeljih družbenega plana SFRJ, zilasti na 
področju energetike, črne metalurgije, agroživilskega kom- 
pleksa in zadolževanja v tujini; 

— pospešiti je treba izdelavo in sprejem sistemskih za- 
konov na tistih področjih, kjer še niso sprejeti, zlasti na pod- 
ročju cen in uveljaviti nove sistemske rešitve na področju zu- 
nanje-trgovinskega, deviznega in denarno-kreditnega poslova- 
nja, zlasti pa pospešeno nadaljevati s preobrazbo bank in dru- 
gih finančnih organizacij v skladu z zakonom o združenem 
delu ; 

— zaostriti odgovornost za izvajanje sprejetih samouprav- 
nih sporazumov in družbenih dogovorov, kot tudi za racional- 
no gospodarjenje s sredstvi, boljše izkoriščanje kapacitet, 
zniževanje stroškov poslovanja, izboljšanje notranje organiza- 
cije dela itd.; 

— zaradi upadanja reprodukcijske sposobnosti organizacij 
združenega dela morajo vsi nosilci investicijskih odločitev, 
zlasti na področju infrastrukture in družbenih dejavnosti po- 
novno analizirati svoje investicijske namene in jih uskladiti 
časovno in po obsegu z materialnimi možnostmi; le tako bi ob 
zahtevni in težki investicijski strukturi, tudi ob skromnejši 
investicijski sposobnosti, olajšali izvajanje modernizacije; 

— za ohranitev v letu 1976 doseženih prvih stabilizacijskih 
rezultatov je potrebno čim prej sprejeti dogovor med Zveznim 
izvršnim svetom in izvršnimi sveti republik o izvajanju poli- 
tike cen v letu 1977 in se striktno držati dogovorjene politike. 
Pri saniranju izgub je potrebno izhajati iz nujnosti, da se od- 
stranijo vzroki nastalih 'izgub, ne pa da se izgube pokrivajo 
s povečanjem cen: 

— tekoče je potrebno spremljata gibanje zunanjetrgovin- 
ske menjave in pravočasno pripraviti ukrepe, če bi se neu- 
godna gibanja nadaljevala tudi v prihodnjih mesecih. 

8. Ugotovitve o razmerjih v razporejanju dohodka v letu 
1976 so zasnovane na predhodnih podatkih to ocenah to se 
utegnejo ob zaključnih računih še spremeniti. Razen tega pa 
je leto 1976 šele prvo leto srednjeročnega plana, ko je bUo 
pričakovati zaradi splošne gospodarske situacije in spreme- 
njenih pogojev gospodarjenja, da bodo rezultati nekoliko 
slabši. Zato menimo, da zaenkrat ne bi posegli po izjemnih 
zakonskih ukrepih; družbeni plan SR Slovenije za obdobje 
1976—1980 v poglavju III. Smernice in okviri za ukrepanje SiR 
Slovenije, namreč zavezuje republiko, da sprejme izjemne za- 
konske ukrepe, kadar temeljna razmerja na področju razpo- 
rejanja dohodka za tekočo porabo in razširitev materialna 
osnove združenega dela odstopajo od družbenega plana in 
bistveno ogrožajo uresničevanje temeljnih ciljev družbenega 
razvoja. Te ugotovitve pa resno opozarjajo, da morajo vsi no- 
silci planiranja temeljito analizirati skladnost doseženih gi- 
banj s planskimi usmeritvami in s svojimi samoupravnimi 
odločitvami zagotoviti skladnejša razmerja v razporejanju do- 
hodka v letu 1977. 

Ob tem pa bi morali republiški upravni organi sproti ugo- 
tavljati, ah, kdaj in kako naj zakonsko intervenirajo. Zato bi 
morali že v tej fazi pripravljti osnutke ukrepov, ki bi jih 
sprejeli, kolikor bi s samoupravnim dogovarjanjem ne zago- 
tovili izvajanja sprejeitih usmeritev v razporejanju dohodka. 

9. Predlogi za izvajanje družbenoekonomske politke 
9. 1. Na področju razporejanja dohodka to delitve sred- 

stev za osebne dohodke 
— delavci v organizacijah združenega dela morajo pri 

obravnavi zaključnega računa za leto 1976 dn periodičnih obra- 
čunov ter pri ocenjevanju rezultatov svojega dela in poslo- 
vanja v letu 1977 preverjati v okviru začasne delitve dohodka, 
ali se doseženi dohodek razporeja v skladu s samoupravnimi 
sporazumi to v skladu z razmerji dogovorjenimi v družbe- 
nem planu to v primeru odstopanja, proučiti vzroke to ukre- 
pati za zagotovitev dogovorjenih razmerij; 
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— delavci v organizacijah združenega dela morajo uskla- 
diti merila za razporejanje dohodka na sredstva za osebne 
dohodke in sredstva za razširitev materialne osnove dela v sa- 
moupravnih sporazumih dejavnosti, če te ne zagotavljajo 
skladnosti razporejanja z usmeritvami družbenoekonomske po- 
litike. 

Nosilec tega dela so skupne komisije udeležencev na po- 
budo komisije za presojo skladnosti samoupravnih sporazu- 
mov in pristojnih odborov sindikatov. 

Ce tega skupne komisije do določenega roka ne storijo, 
naj sindikati po svoji presoji dajo pobudo, da sodišče zdru- 
ženega dela izreče za neveljavna navodila za izvajanje samo- 
upravnih sporazumov oziroma posamezne njihove določbe, ker 
ovirajo normalno družbeno reprodukcijo oziroma onemogo- 
čajo izvajanje z družbenimi plani začrtane politike (590. člen 
zakona o združenem delu). 

— komisija za presojo in sindikati bodo sprejeli enotna 
Stališča za ugotavljanje kršilcev samoupravnih sporazumov o 
osnovah in merilih za razporejanje dohodka in za deliteiv sred- 
steiv za osebne dohodke dejavnosti po zaključnih računih za 
leto 1076 na podlagi strokovnega gradiva, ki ga je posredovala 
komisija za družbeno dogovarjanje na področju delitve dohod- 
ka in osebnih dohodkov. Ta enotna stališča naj uporabijo vse 
skupne komisije udeležencev pri ugotavljanju kršilcev samo- 
upravnih sporazumov dejavnosti; 

— skupščine družbenopolitičnih skupnosti bodo v ckviru 
družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine 
Sprejele začasne ukrepe, če bodo ugotovile, da je organizacija 
zidruženega dela oškodovala družbene interese, ker odstopa od 
osinov in meril za razporejanje čistega dohodka, ki jih določa 
samoupravni sporazum oz. povzroča z delitvijo motnje v druž- 
beni reprodukciji 619., 600. in 622. člen zakona o združenem 
delu); 

— Izvršni svet Skupščine SiR Slovenije bo v letu 1977 ob 
zaključnih računih za leto 1976 in periodičnih obračunih ugo- 
tavljal usklajenost razporejanja dohodka na sredstva za oseb- 
ne dohodke z izhodišči resolucije. 

Na podlagi podatkov službe družbenega knjigovodstva bo 
ugotovil, če bodo ta razmerja neusklajena in katere skupine 
samoupravnih sporazumov oziroma katere organizacije zdru- 
ženega dela jih povzročajo ter predlagal družbeno političnim 
skupnostim, da z ustreznimi ukrepi družbenega varstva in 
nadzorstva odpravljajo neskladja in vzroke za ta neskladja. 

— posebna delovna skupina pri Republiškem svetu Zveze 
sindikatov Slovenije, sestavljena iz predstavnikov sindikatov, 

gospodarske zbornice in republiškega sekretariata za deilo, bo 
po posebnem programu spremljala izvajanje določb zakona o 
združenem delu o delitvi sredstev za osebne dohodke po rezul- 
tatih dela v temeljnih organizacijah združenega dela. 

9. 2. Na področju skupne in splošne porabe 
— na podlagi zaključnih računov za leto 1976 in periodič- 

nih obračunov v letu 1977 morajo občine in samoupravne in- 
teresne skupnosti skupaj z delavci v organizacijah združenega 
dela z vso odgovornostjo analizirati skladnost razmerij v gi- 
banju in razporejanju dohodka ter ukrepe za zagotavljanje do- 
govorjenih razmerij povezovati z aktivnostmi pri pripravah 
samoupravnih sporazumov o temeljih svojih planov ter prora- 
čunov družbenopolitičnih skupnosti; 

— samoupravne interesne skupnosti s področja družbenih 
dejavnosti morajo v samoupravnih sporazumih o temeljih svo- 
jih planov, ki jih bodo sprejele do maja 1977, upoštevati glo- 
balna razmerja v gibanju in razporejanju dohodka, ki so 
predvidena v družbenem planu SR Slovenije. Opredeliti mo- 
rajo natančne kriterije za izbor prednostnih nalog in predla- 
gati zaporedje prioritet glede na omejene možnosti, ki jih daje 
realni družbeni dohodek; 

— v sikladu z 22. členom dogovora o temeljih družbenega 
plana SiR Slovenije za obdobje 1976—1980 in 14. člena družbe- 
nega dogovora o razporejanju dohodka za leto 1976 morajo 
samoupravne interesne skupnosti presežke nad dogovorjenim 
obsegom sredstev za leto 1976 všteti v dogovorjeni obseg sred- 
stev za leto 1977; tudi občinske skupščine kot podpisniki do- 
govora ne morejo s svojimi sklepi razveljaviti obveznosti, ki 
so jih samoupravne interesne sikupnosti sprejele s tema dvema 
dogovoroma; 

— vse samoupravne interesne skupnosti se morajo držati 
okvirov globalne dogovorjene valorizacije programov, sicer 
ne bo mogoče realno ugotavljati višine presežkov, ki se mo- 
rajo poračunati v letu 1977; 

— na vseh področjih je potrebno varčevanje in racional- 
nejše poslovanje; prizadevati si je treba za zmanjševanje 
stroškov, ki niso neizogibni in uporabiti tudi možnost zmainj-. 
šainja amortizacije, ki jo nudi republiški zalkon; 

— ker tudi na področju splošne porabe v letu 1976 iz- 
datki presegajo dogovorjene okvire, predvsem velja to za 
proračune občin, morajo to'družbenopolitične skupnosti pri 
pripravah za odločitve o proračunski porabi v letu 1977 upo- 
števati. Nujno je skrajno varčevanje in racionalnejše poslo- 
vanje ter doslednejše uveljavljanje načel o samofinanciranj'U, 
ki je bilo sprejeto v izhodiščih o urejanju splošne porabe. 

— v stopnjah rasti TABEloA le OSNOVNI KAZALO! GOSPODARSKIH GIBANJ 

SR SLOVENIJA SFRJ 
kvartali 

H. III. IV. 1976 jan. 77 J®!® jan' 1!"T 
1975 jan. 76 1975 Jan" 1976 

Industrijska proizvodnja 
— sredstva za delo 
— reprodukcijski material 
— blago za široko potrošnjo 
Zaposleni v družbenem sektorju 
— od tega v industriji 
Produktivnost dela v industriji 
Realni OD 
Zaloge izgotovljenih izdelkov 
Izvoz blaga 
Uvoz blaga 
Investicije v osnovna sredstva 
Prejemki prebivalstva 
Osebni dohodki 
Izdatki prebivalstva 
— iadatki za blago 
Hranilne vloge 
Potrošniški krediti 
Skupna poraba 
Splošna poraba (dohodki) 

0,9 
5.0 
3.1 

- 1,7 
3,4 
2,1 

- 1,2 
- 2,0 
273 
6,8 

-15^ 
37.4 
24,0 
28,6 
173 
12.5 
42,9 
30,9 

-3,0 
0,9 

—33 
-4,2 

3,0 
1,8 

—4,7 
—03 
26,7 
35,0 

—21,6 
20,4 
19,0 
17,0 
18,7 
143 
48,7 
36,7 

5,0 
0,1 
33 
83 
23 
13 
33 
0,4 
73 

31,9 
-<111,7 
35.6 
173 
19,1 
13.7 
113 
44,7 
64,1 

6,3 
6,1 
5,6 
7,0 
23 
23 
4,0 
43 
2,6 

13,0 
—12,0 

33 
15.3 
17,0 
14,5 
12,5 
41.4 
863 

23 
2,9 
1,7 
2,1 
2,9 
2,0 
03 
2,0 

14.7 
19,6 

—15,5 
20,6 
18.6 
203 
163 
12.8 
39.7 
923 
25.8 
113 

63 
—3,1 

63 
10,5 

-33 

-73 
143 

11,4 
15,4 
12.4 
11.5 
38,9 
86,8 

3,4 
4,4 
2,7 
4,1 

19,8 
-43 
323 

193 

183 
333 
71,4 
263 
17,7 

83 

44 

-22,6 
10,7 

143 

14,1 
32,7 
70,7 
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TABEA 2: GIBANJE C®N stopnje rasti 

December 
1875 do 
marec 

1976 

Marec Junij 
1976 do 1976 
junija do septem, 

1976 1976 

September 
1976 do 

decembra 
1976 

1976/1375 
December 76 

do 
decembra 75 

December Januar 
1976 do 1976 do 
januarja februarja 

1977 1977 

Industrijski proizvodi 
— ceine proizvajalcev 

SRS 
SFRJ 

— cene na drobno 
Kmetijski proizvodi 
v prodaji na drobno 
Storitve 
Splošni indeks cen 
na drobno 

SRS 
SFRJ 

Indeks cen živ. stroškov 
SRS 
SFRJ 

0,3 
1,4 
1,6 

lil,4 
0,8 

23 
13 

5.2 
2.3 

0,6 
0,4 
1,5 

—3,8 

4A 

1 3 
23 

03 
43 

4,4 
33 
1,0 

—7,5 
2,4 

03 
03 

—33 
-23 

2,1 
23 
2,4 

13,4 
2,4 

3,6 
43 

5,4 
7,4 

53 
6,1 
84 

143 
10,5 

93 
9,4 

133 
12,0 

7,7 
73 
6,7 

12,1 
tl0,0 

73 
9,1 

103 
12,0 

23 
1,0 
1,4 

93 
1,0 

2,4 
1,7 

4,9 
2,7 

13 

U 

1,5 
03 

U 

1,4 

Povzetek iz Poročila Sodišča združenega 
dela SR Slovenije 

DELOVANJE S0DISC ZDRUŽENEGA DELA V SR SLOVENIJI PRI 

URESNIČEVANJU VARSTVA SAMOUPRAVNIH PRAVIC 

IN ZAKONITOSTI V LETU 1976 

V SR Sloveniji je v letu 1976 poslovalo deset prvostopnih 
splošnih sodišč združenega dela in sicer v Brežicah, Celju, 
Kopru, Kranju Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novi 
Gorici, Novem mestu in Postojni. Kot drugostopno in naj- 
višje sodišče združenega dela je poslovalo Sodišče združe- 
nega dela SR Slovenije. 

Število profesionalnih predsednikov in sodnikov prvo- 
stopnih sodišč se je v letu 1976 povečalo za 3 nove sodnike 
ter je znašalo per 31. 12. 1976 skupno 10 predsednikov in 
7 sodnikov, na Sodišču združenega dela SRS pa sta delala 
predsednik in 1 sodnik,- ker je v letu 1976 izvoljeni novi 
sodnik dejansko začel delati šele 1. 1. 1977. 

Število neprofesionalnih sodnikov je v letu 1976 ostalo 
pri vseh sodiščih nespremenjeno in sicer skupno 321. Raz- 
merje med profesionalnimi in neprofesionalnimi sodniki je 
torej 1: 17, kar pomeni, da je profesionalnih sodnikov proti 
skupnemu številu sodnikov le 5,9 odstotka. 

Iz" statističnih podatkov je razvidno, da se je pripad 
novih zadev pri prvostopnih sodiščih v odnosu na leto 1975 
povečal za 112 odstotkov (v. letu 1975 je pripadlo 1013 zadev, 
v letu 1976 pa 2152 zadev), pri Sodišču združenega dela SRS 
pa za 411 odstotkov (v letu 1975 je pripadlo 103 zadev, v letu 
1976 pa 527 zadev). Tudi število rešenih zadev se je povečalo 
v letu 1976 proti 1975 in sicer pri prvostopnih sodiščih za 
277 odstotkov (505:1906), pri Sodišču združenega dela SRS 
pa za 426 odstotkov (88 : 463). 

Povečan pripad je pri nekaterih sodiščih združenega dela 
zaostril še ne povsem rešena organizacijska vprašanja teh 
sodišč. Vedno bolj prihaja do izraza nerešeno vprašanje po- 
slovnih prostorov v Kopru in Novem mestu, ki poslujeta v 
neustreznih prostorih, pojavlja se potreba po povečanju 
števila neprofesionalnih sodnikov v Celju, Kranju, Kopru, 
Ljubljani, Mariboru in Murski Soboti, pri nekaterih sodiščih 
bo potrebno v okviru sistemiziranih delovnih mest pridobiti 
nove strokovne in administrativne delavce. Pravočasna reši- 

tev vseh teh organizacijskih problemov, tj. zagotovitev pri- 
mernih kadrovskih in materialnih pogojev je v neposredni 
zvezi tudi z efikasnim delovanjem sodišč pri razreševanju 
spornih zadev. 

Iz statističnih podatkov je razvidno, da je na prvostop- 
nlh sodiščih trajal postopek do treh mesecev v K odstotkih, 
do šest mesecev v 30 odstotkih in prek šest „mesecev v 16 od- 
stotkih vseh rešenih zadev. Čeprav ti podafki kažejo na na- 
pore sodišč, da bi se sp>ri čimpreje rešili, še vedno ne more- 
mo biti. zadovoljni s tem stanjem. Odpravljati je treba ob- 
jektivne in subjektivne vzroke, zaradi katerih se nekatere 
zadeve predolgo obravnavajo na sodišču in stalno skrbeti, 
da se postopki skrajšajo in s tem poveča učinkovitost s>.>d- 
nih odločb. 

Od skupnega števila 2152 vloženih predlogov za začetek 
sodnega postopka so predloge vložili posamezni delavci v 
1740 zadevah ali 80,8 odstotka, OZD in druge pravne osebe 
v 380 zadevah ali 17,6 odstotka, družbeni pravobranilci samo. 
upravljanja v 31 zadevah aii 1,4 odstotka in družbenopolitič- 
na skupnost v 1 zadevi. 

Iz strukture sporov rešenih zadev na prvi stopnji je raz- 
vidno, da je večina spornih razmerij iz delovnih razmerij 
in drugih medsebojnih razmerij delavcev v združenem delu 
in sicer 1773, da je bilo malo statusnih sporov v organiza- 
cijah združenega dela in sicer 15, sorazmerno malo je tudi 
sporov iz razmerij v samoupravnih interesnih skupnostih iii 
sicer 69. 

Sodišču združenega dela SRS. je kot pritožbenemu sodi- 
šču . pripadlo v letu 1976 skupno 527 pritožbenih zadev in 
1 prvostopna sporna zadeva ') zakonitosti odločbe Skupščine 
občine Koper glede uvedbe začasnih ukrepov oziroma pri- 
silne uprave med TOZD Gradbena enota Koper SGP Pri- 
morje. 

V pritožbenih zadevah so vložili v 204 zadevah pritožbe 
OZD, v 288 zadevah delavci, v 30 zadevah sta se pritožila 
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tako 02D kot delavec, v 2 zadevah pa družbeni pravobra- 
nilci samoupravljanja samostojno, v 3 zadevah pa skupaj z 
drugimi udeleženci. 

Predlog za uvedbo sodnega postopka v zvezi z začasnimi 
ukrepi občinske skupščine proti TOZD Gradbena enota Koper 
ŠOP Primorje pa so vložili 4 delavci tega TOBD kancem de- 
cembra 1976 ter je bila rešena 12. 1. 1977 s potrditvijo zako- 
nitosti izpodbijane odločbe. 

Pritožbenih zadev je Sodišče združenega dela SRS v letu 
1976 rešilo 421 ter je ostalo nerešeno per 31. 12. 1976 skup- 
no 101 zadev. Nerešene zadeve predstavljajo pripad od 
14. 11. 1976 dalje, samo v decembru je prispelo 81 zadev. 
Dokončno je bilo rešenih na drugostopenjskem sodišču š po- 
trditvijo prvostopnih odločb 242 ali 57 odstotkov zadev, 
spremenjenih 87 ali 21 odstotkov zadev in razveljavljenih 92 
ali 22 odstotkov zadev. 

Pritožbeni postopek je trajal do 2 meseca v 314 zadevah 
ali 75 odstotkov, do 3 mesece v 98 zadevah ali 23 odstotkov, 
v 9 zadevah ali 2 odstotka pa prek 3 mesece. Nekoliko dalj 
je trajal postopek v dopustnih mesecih julija in avgusta, ka- 
kor tudi v posameznih primerih, kjer je bilo potrebno še 
pribaviti samoupravne splošne akte ali druge listine, ki niso 
bili spisom priloženi. 

Določilo člena 40. zakona o združenem delu izrecno zah- 
teva, da se neskladnosti iz družbenoekonomskih in drugih 
samoupravnih odnosov v OZD in drugih oblikah združevanja 
dela in sredstev ter spori, ki nastajajo iz teh odnosov, rešu- 
jejo z usklajevanjem, posred-rvanjem, z arbitražo oziroma 
po razsodiščih, sodiščih združenega dela in drugiih samo- 
upravnih sodiščih. 

Ker se veda o bolj širi krog družbenih zadev, ki se sa- 
moupravno urejajo na podlagi ustavnih in zakonitih določil, 
je nedvomno potrebno čimprej ukreniti vse potrebno, da se 
uveljavi določilo člena 40. zakona o združenem delu. 

Predvsem je treba čimprej sprejeti republiški zakon o 
samoupravnih sodiščih, ki bo dal najnujnejša temeljna do- 
ločila o organizaciji, delovanju in postopku pri posameznih 
vrstah samoupravnih sodišč in s tem odprl možnost samo- 
upravnega sporazumevanja o vrsti novih izvrševalcev sodne 
funkcije. 

Poleg tega pa bo potrebno čimprej spremeniti nekatera 
določila že obstoječih zakonov na področjih, kjer se odnosi 
samoupravno urejajo: 

1. Na področju samoupravnih interesnih skupnosti druž- 
benih dejavnosti je potrebno v celoti prenesti razreševanje 
spornih zadev na sodišča združenega dela. 

2. Na področju samoupravnih interesnih skupnosti ma- 
terialne proizvodnje je treba po našem mnenju čimprej spre- 
meniti zakonska določila in omogočiti ustanovitev posebnih 
sodišč združenega dela in sicer: 

Na področju stanovanjskega gospodarjenja je treba re- 
vidirati obstoječe zakone o stanovanjskih razmerjih, o poslov- 
nih stavbah in poslovnih prostorih, o gospodarjenju s sta- 
novanjskimi hišami v družbeni lastnini in vse te zakone 
uskladiti z načelnimi določili zakona o samoupravnih stano- 
vanjskih sikupnositih in zakona o združenem delu. 

Za celotno področje sporov, ki nastajajo v okviru izvaja- 
nja samoupravnih pravic v komunalnih skupnostih, 1 bi bilo 
potrebno predvideti reševanje po posebnih sodiščih združe- 
nega dela in zaradi tega tudi dopolniti določilo čl. 25. za- 
kona o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega po- 
mena. 

Razmotriti bo potrebno tudi, kako urediti reševanje spo- 
rov o samoupravnih pravicah na drugih področjih, kjer ob- 
staja SIS materialne proizvodnje, v skladu s členom 40. za- 
kona o združenem delu z vgraditvijo ali posebnih sodišč 
združenega dela ali druge vrste samoupravnih sodišč kot 
notranjih arbitraž ali podobno. 

Iz gornjega je razvidno, da splošna sodišča združenega 
dela le delno rešujejo spore s področja samoupravnih pra- 
vic, ki se uresničujejo v samoupravnih interesnih skupno- 
stih, in da se veliko sporov še vedno rešuje pred rednimi 
sodišči. 

Tudi sporov iss odnosov združenega dela in sredstev v 
okviru integracijskih oblik združevanja TOZD (delovna, se- 
stavljena organizacija, samoupravni sporazumi o združeva- 

nju med proizvajalnimi in trgovskimi organizacijami itd.) 
pred sodišči združenega dela praktično, še ni bilo, saj je bi)1 

zabeležen le en primer predloga za preizkus zakonitosti do- 
končne odločbe notranje arbitraže. 

V sorazmerno kratkem času delovanja je prišlo do neka- 
terih dilem, kakor tudi izkušenj v delu sodišč združenega 
dela. 

Večina sodišč pa se je orientirala — in to prakso prev- 
zema tudi Sodišče združenega dela SRS — na razreševanje 
spornih razmerij v vsebinskem, materialnem pogledu in me- 
nijo, da pomeni postopek varstva pravic delavcev v temeljni 
organizaciji združenega dela in postopek pred sodišči združe- 
nega dela celoto varstva ustavnosti in zakonitosti oziroma, 
da pomeni sodni postopek funkcionalno nadaljevanje po- 
stopka pred organi temeljnih organizacij združenega dela. 

V delu sodišč združenega dela se sicer počasi, pa ven- 
dar vztrajno kažejo nove metode dela. V nekaj primerih so 
prvostopna sodišča že razpravljala sporna razmerja na te- 
renu, tj. v prostorih temeljne organizacije združenega dela 
ali v kraju, kjer je sedež temeljne organizacije, s čimer je 
omogočena koncentracija dokaznega postopka in večja ob- 
veščenost delavcev o sporu. Dejavnost sodišč je usmerjena 
tudi, čeprav dosedaj še v redkih primerih, k temu, da bi bilo 
sporno razmerje urejeno sporazumno med vsemi udeležen- 
ci v postopku na podlagi predloženih argumentiranih stališč 
ter se tako našla najpravilnejša rešitev, ki je skladna s pred- 
pisi in samoupravnimi splošnimi akti. 

Sorazmerno v znatni meri so tudi sodišča sprožila ustav- 
ne spore (18 primerov) glede posameznih določil samouprav- 
nih splošnih aktov oziroma ugotovila njihovo medsebojno 
neskladnost (22 primerov). 

V glavnem pa je vendar potrebno ugotoviti, da se po 
stopki predvsem v delovnih sporih pred sodišči združenega 
dela še vedno bistveno ne razlikujejo od postopka v prav- 
dah pred rednimi sodišči. V večini primerov so udeleženci 
v postopku še vedno samo predlagatelj — delavec in ude- 
ležena temeljna organizacija združenega dela po svojem za- 
stopniku, skuša še zavlačevati z navajanjem neresničnih dej- 
stev ali zamolčanjem relevantnih okoliščin in v drugih obli- 
kah zlorabljati procesne pravice udeležencev. Predvsem je 
temu razlog, da v postopku pred sodišči združenega dela le 
v sorazmerno majhnem številu sodelujejo kot udeleženci 
družbeni pravobranilci samoupravljanja, izjemni so primeri 
udeležbe sindikata, družbenopolitična skupnost pa se je sa- 
mo v enem primeru udeležila postopka. Zaradi tega v postop- 
ku ne pridejo na dan stališča teh potencialnih udeležencev 
glede spornega razmerja. 

Poseben problem v delu sodišč združenega dela so tako 
imenovane praznine. To so primeri, ko samoupravni splošni 
akti ne urejajo določenih razmerij delavcev v združenem delu, 
ali so ti akti neveljavni, ker niso sprejeti v skladu z zako- 
nom ali pa so bili razveljavljeni po odločbi ustavnega sodišča, 
zakona ali drugega predpisa pa ni mogoče neposredno upora- 
biti. Sodišča združenega dela v takih primerih kljub temu 
morajo dati delavcu zaščito in to poskušajo doseči z odločit- 
vami in ukrepi, ki imajo karakter začasnih ukrepov, pomenijo 
pa v določeni meri vendarle arbitriranje. 

Splošna je ugotovitev sodišč združenega dela, da je veči- 
na sporov nastala zaradi slabe ureditve samoupravnih raz- 
merij v samoupravnih splošnih aktih. V sorazmerno velikem 
številu spornih zadev so sodišča ugotovila, da organizacije 
združenega dela ali sploh nimajo urejenih samoupravnih 
splošnih aktov, ali da so posamezne določbe nezakonite ali 
pa da akti niso bili sprejeti po zakonitem postopku, v precej 
primerih pa celo, da se ti akiti v praksi zavestno kršijo. Bilo 
je tudi nekaj primerov, da je temeljna organizacija združe- 
nega dela podpisala samoupravni sporazum ali družbeni do- 
govor o ureditvi določenih družbenih razmerij v okviru občine, 
regije, republike, pa teh samoupravnih določil ni vnesla v 
svoje sptine akte. Sodišča združenega dela morajo s svojim 
delovanjem prispevati, da se zagotovi popolna uporaba sa- 
moupravnih splošnih aktov, ki morajo imeti enako veljavo 
kot zakon. 

V zveai z gornjim bi bilo potrebno zavzeti stališče, da 
v členu 660. zakona o združenem delu določeni dveletni rok 
pomeni le rok, v katerem morajo biti usklajeni že obstoječi 
samoupravni splošni akti v zvezi z določbami zakona o zdru- 
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ženem delu in da ne pomeni podaljšanje roka za sprejem 
tistih samoupravnih splošnih aktov, ki bi jih organizacije 
morale že dosedaj sprejeti na podlagi dosedanjih zakonov ali 
neposredno na temelju Uistave in tako urediti določene ob- 
stoječe odnose. V nasprotnem primeru bi se še za 2 leti 
lahko podaljšala neurejenost razmerij in s tem možnost 
kršitev pravic delavcev in samovolja posameznikov. 

Posamezni primeri opozarjajo, da je treba izvrševanju 
odločb sodišč združenega dela posvetiti pozornost tako s 
strani prvostopnih sodišč kakor tudi s strani drugih družbe- 
nih faktorjev kot so na pr. sindikat, družbeni pravobranilci 
samoupravljanja, organi inšpekcije itd. Kolikor ne bi prišlo 
v primernem roku do prostovoljne izvršitve odločb sodišč 
združenega dela, bi morala izvršitev teh odločb biti žago- 
tovljena ali z izvršbo prek rednih sodišč ali pa z ukrepi obla- 
sti občinske skupščine v skladu z zakonom. 

1. SPORI S PODROČJA SAMOUPRAVNEGA 
ORGANIZIRANJA ZDRUŽENEGA DELA 
(STATUSNI SPORI) 

Spori s področja samoupravnega organiziranja združene- 
ga dela v primerjavi z letom 1975 številčno niso znatneje 
narasli, saj je bilo obravnavano le 15 teh sporov (lani 10). 
Značilno za te vrste sporov je, da se v pretežni večini končajo 
s sporazumom udeležencev, na kar nedvomno vpliva sode- 
lovanje družbenih pravobranilcev samoupravljanja ter anga- 
žiranje družbenopolitičnih organizacij. Dobra polovica sporov 
(8) odpade na spore o tem, ali obstoje pogoji za organizira- 
nje TOZD ali ne. Sodišča so v 4 primerih odločala o tem z 
odločbo, v preostalih 4 primerih pa se je končal spor s spo- 
razumom, ki so ga sodišča potrdila. 

2. SPORI O PRAVICAH IN DOLŽNOSTIH, KI SE 
IZVAJAJO V SAMOUPRAVNIH INTERESNIH 
SKUPNOSTIH 

Na področju delovanja samoupravnih interesnih skupnosti 
so bili najštevilnejši spori (17), ki so jih sprožili delavci 
proti skupnostim za zaposlovanje. V glavnem se ti spori na- 
našajo na pravico do nadomestila za čas brezposelnosti, ki 
so jo v pretežni večini uveljavljali delavci, začasno zaposleni 
v tujini pri tujih delodajalcih, a jim je skupnost za zaposlo- 
vanje po povratku odrekla nadomestilo, ker so zamudili za- 
konite roke za vložitev pogojev za priznanje nadomestila ozar. 
niso predložili ustreznih listin tujih uradov za zaposlovanje. 

Še vedno so pogosti sipori zaradi tega, ker bodisi OZD 
bodisi zdravstvene skupnosti odklanjajo plačilo nadomestila 
osebnega dohodka delavcem, ki svojo začasno odsotnost z 
dela opravičujejo z zdravniškimi potrdili, izdanimi od zdrav- 
stvenih organizacij združenega dela izven regije, kjer delavec 
dela. Večji del teh sporov so sprožili delavci, ki delajo v Slo- 
veniji, imajo pa stalno bivališče v drugih republikah, pa 
se po dopustu ali obisku družine vračajo z zamudo, ki jo 
opravičujejo z zdravniškim potrdilom tamkajšnje zdravstvene 
organizacije. 

3. SPORI IZ DELOVNIH RAZMERIJ 

a) Spori v zvezi z nastankom delovnih razmerij 

Sodišča često naletijo na kršitve družbenega dogovora O 
kadrovski politiki, ki ga je večina OZD podpisala in s tem 
sprejela kot del svoje samoupravne zakonodaje. V številnih 
primerih je bilo ugotovljeno, da je ta družbeni dogovor kršen 
s tem, da so v razpisih objavljene tri alternativne stopnje 
izobrazbe, čeprav družbeni dogovor omogoča le dve, in s 
tem da se v praksi pogosto pomanjkljivo obrazložijo ocene 
o moralnopolitičnih kvalitetah, ki so pogoj za določena delov- 
na mesta, čeprav družbeni dogovori precej natančno oprede- 

ljujejo moralno politične kriterije za zasedb-) odgovornejših 
delovnih mest. 

Spori v zvezi z nastankom delovnega razmerja so števil- 
nejši v Pomurju, očitno zaradi tega, ker je tam delovnih mest 
manj kot interesentov zanje. 

Teh sporov je bilo 70, od tega so delavci uspeli v 32 pri- 
merih. 

številni primeri kažejo, da še vedno v nekaterih OZD 
menijo, da je delovno razmerje klasičen dvostranski pravni 
posel med podjetjem in delavcem in da še vedno ni odprav- 
ljena miselnost, po kateri je OZD »delodajalec«. Ta prihaja 
do izraza zlasti v tistih primerih, ko se formalno sprejemajo 
sklepi o zaposlitvi za določen čas, čeprav gre za delovno 
mesto, ki terja stalnega delavca, nato pa se tako delovno 
razmerje za določen čas podaljšuje z nadaljnjimi sklepi, dasi 
v samoupravnem splošnem aktu ni predvidena možnost ta- 
kega podaljševanja. Teh sporov je bilo 25, od tega je bilo 
13 rešenih v korist predlagateljev postopka. 

Čeprav institut poskusnega dela tako zakon kakor večina 
samoupravnih splošnih aktov natančno urejata pa se še ved- 
no pojavlja precej sporov s tega področja, največ zato, ker 
posebne komisije, ki so imenovane za spremljanje poskus- 
nega dela, ne ocenjujejo kandidatov glede na kvaliteto dela, 
torej ne ugotavljajo, ali bo delavec, ki je v poskusni dobi, 
lahko uspešno opravljal delo na delovem mestu, temveč eno- 
stavno iz disciplinskih razlogov delavce negativno ocenijo. 
Neurejenost na tem področju prepričljivo dokazuje dejstvo, 
da od 56 sporov take vrste le v enem primeru delavec nI 
uspel. 

b) Spori v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja 

Med spori zaradi prenehanja delovnega razmerja so naj- 
številnejši spori, kjer je prenehanje delovnega razmerja po- 
sledica izrečenega disciplinskega ukrepa. Od 226 rešenih spo- 
rov te vrste predlagatelji niso uspeli v 75 primerih, kar 
pomeni, da je bil najstrožji ukrep v teh primerih utemeljeno 
izrečen. 

še vedno pa so fizični delavci pogosteje obravnavani ▼ 
disciplinskih postopkih kakor delavci iz drugih kategorij, 
zlasti administrativni. 

Prti prenehanju delovnega razmerja so v praksi pogosti 
primeri, ko organi v OZD odločijo, da je delovno razmerje 
prenehalo zaradi samovoljne zapustitve dela, čeprav zakon te 
oblike prenehanja dela ne pozna več. 

c) Spori v zvezi s premestitvami 
in prerazporeditvami delavcev 

Veliko število sporov, ki so nastali zaradi premestitev 
delavcev iz ene v drugo temeljno organizacijo ali zaradi raz- 
poreditve na drugo delovno mesto v isti temeljni organiza- 
ciji (254), je posledica številnih notranjih reorganizacij, ki 
so bile v preteklem obdobju izvršene v OZD. Takšne spre- 
membe so namreč nujno privedle do prevrednotenja delov- 
nih mest, kar je povzročalo nezadovoljstvo tistih delavcev, 
katerih delovna mesta so bila po novem nižje ocenjena. 

Večkrat delavci zahtevajo, naj sodišče ugotovi, da so 
bili nepravilno razporejeni na določeno delovno mesto, če- 
prav to delovno mesto ustreza njihovim strokovnim in dru- 
gim sposobnostim ali da so bila njihova dosedanja delovna 
mesta nepravilno ukinjena oziroma prevrednotena. Take zah- 
tevke so sodišča zavračala, kadar je bilo ugotovljeno, da 
je zaradi sprememb v tehnologiji in organizaciji poslovanja 
prihajalo do odprave nekaterih delovnih mest ali do njiho- 
vega prevrednotenja in v zvezi s tem do razporeditve delav- 
cev na nova delovna mesta. V večini primerov pa so delavci 
v teh sporih uspeli, saj so sodišča ugodila njihovim zahtev- 
kom v 141 primerih v celoti in v 16 primerih delno, v 20 
primerih pa je bila sklenjena poravnava v korist delavcev. 

V praksi sodišč združenega dela je uveljavljeno stališče, 
da samoupravni splošni akt temeljne organizacije, ki je v 
skladu z zakonom republike, v kateri je sedež temeljne orga- 
nizacije, ne more izključiti uporabe obveznih določil zakonov 
druge republike, v kateri ima ta temeljna organizacija svojo 
poslovno enoto. 
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d) Spori v zvezi z denarnimi zahtevki 
predlagateljev 

Splošna ugotovitev, ki izhaja iz sodne prakse je, da se 
še ni uveljavilo v zadostni meri ustavno načelo nagrajevanja 
po delu. 

Najbolj pogosti so denarni zahtevki zaradi kršitev, osnov 
in meril za delitev osebnih dohodkov (206). 

V svojih zahtevkih delavci nadalje uveljavljaj« razlike 
V OD, ki jim po zaključnem računu pripada, pa jim je TOZD 
ne izplača, če niso več v delovnem razmerju (34). 

Večkrat sodišča tudi ugotavljajo, da niso izdelana merila 
za ugotavljanje uspešnosti. 

Neurejeno je še nagrajevanje trgovskih potnikov, zlasti 
v manjših organizacijah. 

številni so tudi zahtevki za plačilo opravljenega dela 
prek rednega delovnega časa, zlasti v OZD, ki imajo poslov- 
ne enote v drugih krajih kot je sedež TOZD pa v teh enotah 
posamezni delavci delajo več kot poln delovni čas. 

Več je tudi sporov zaradi izplačila jubilejnih nagrad. 
Odločitve sodišč so odvisne od konkretnih ureditev v samo- 
upravnih splošnih aktih, pri čemer dvoumne in nejasne do- 
ločbe razlagajo v prid delavcev. Od 34 sporov te vrste v 
20 primerih delavci niso uspeli. 

Glede odškodninskih zahtevkov delavcev, ki so utrpeli 
Škodo na delu ali v zvezi z delom, je v letu 1976 še vedno 
vladala dvotirnost v tem smislu, da so tako redna sodišča 
kot sodišča združenega dela obravnavala in razreševala te 
primere, zaradi česar glede tega občutljivega področja ni 
celotnega pregleda. Iz doslej obravnavanih primerov pa se 
da zaključiti, da OZD, kjer so taki primeri nastali, nimajo 
urejenih samoupravnih splošnih aktov o varnosti pri delu 
in da še vedno prevladuje miselnost, da je zagotavljanje 
varnosti pri delu le tehnično vprašanje, ki ni treba, da je 
urejeno v samoupravnih splošnih aktih. 

e) Spori o dodelitvi stanovanja in stanovanjskega 
kredita v okviru TOZD 

Spori glede dodelitve stanovanj v OZD nastanejo tedaj, 
ko organizacije nimajo ustreznih samoupravnih splošnih ak- 
tov o dodeljevanju stanovanj ozir. stanovanjskih kreditov 
ter stanovanja in kredite dodeljujejo na podlagi zastarelih 
pravilnikov, sprejetih v času pred uveljavitvijo zakonov o 
medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu, ki so 
torej s temi predpisi neusklajeni. Vseh sporov te vrste je 
bilo rešenih 49, od tega 34 v korist predlagateljev postopka. 

f) Spori v zvezi s štipendijskimi pogodbami 
in stroški za izobraževanje delavcev 

Med denarnimi zahtevki, s katerimi zahtevajo OZD >>d 
svojih delavcev denarne zneske, so daleč najštevilnejši zahtev- 
ki za povračilo štipendij ozir. drugih oblik posojil za izobra- 
ževanje, ker delavci niso izpolnili pogodbe, s katero so se 

zavezali, da bodo p) končanem šolanju ostali določen čas na 
delu v temeljni organizaciji, ki jim je plačala stroške in 
nudila druge ugodnosti (izredni dopusti za izpite, povračila 
potnih stroškov v zvezi s šolanjem). Teh sporov je bilo 170. 
Tako je bilo v celoti ugodeno zahtevkom OZD v 144 prime- 
rih, v nadaljnjih 14 primerih pa delno. V manjšem številu 
primerov (9) zahtevkom ni bilo ugodeno, ker se je izkazalo, 
da OZD po končanem šolanju niso nudile delavcem možnosti, 
da se zaposle na ustreznem delovnem mestu in so s tem 
same prekršile pogodbo, s, katero so se zavezale razporediti 
delavca po končanem šolanju na delovno mesto, ki ustreza 
njegovi strokovnosti. 

Glavna pomanjkljivost kooperacijskih razmerij pa so ne- 
izdelani dohodkovni odnosi, kjer kooperacijski odnos stopa 
v osredje kot klasični civilnopravni odnos, ne pa kot dohod- 
kovni odnos kot ga ima v mislih zakon o združenem delu. 
Obe strani iz kooperacij ske pogodbe ne sprejemata skupne- 
ga rizika in med njima ni uveljavljeno načelo delitve dohodka, 
ki se ustvarja od osnovne baze v proizvodnji do realizacije 
na tržišču. Od 25 sporov te vrste se jih je 11 končalo s 
poravnavo, v 7 primerih so uspeli kooperanti, v preostalih 
primerih pa se je izkazalo, da so kooperanti zahtevali več 
kot jim je pripadalo. 

Prvostopna sodišča združenega dela so v letu 1976 poro- 
čala skupščinam občin, na katerem območju delujejo, o 
svojem delu v letu 1975 in jih seznanila z družbenimi pojavi, 
ki so jih opazila pri obravnavanju sporov. Poleg teh formal- 
nih poročil družbenopolitičnim skupnostim so sodišča obve- 
ščala o posameznih značilnih pomembnejših pojavih družbeno- 
politične organizacije v občinah, njihovi predstavniki pa so 
kot člani ozir. funkcionarji družbenopolitičnih organizacij 
sodelovali v razreševanju konkretnih situacij. Nekatera sodišča 
so dajala tudi predloge organizacijam združenega dela, v 
glavnem v zvezi s samoupravnim organiziranjem in s pri- 
pravljanjem ozir. dopolnjevanjem samoupravnih splošnih ak- 
tov. Pomembnejše odločbe je nekaj -sodišč dostavljalo ne le 
neposrednim udeležencem spornega razmerja, marveč tudi 
predsednikom samoupravne delavske kontrole, sekretarjem 
osnovnih organizacij ZK in predsednikom osnovnih orga- 
nizacij sindikata in na ta način doseglo, da so bile tudi 
družbenopolitične organizacije v OZD seznanjene z vsebino 
sodne odločbe, kar je pripomoglo, da se odstranijo nepravil- 
nosti, iz katerih bi se utegnili razviti nadaljnji spori. 

Sodišče združenega dela' SR Slovenije je v letu 1976 po- 
ročalo Skupščini SR Slovenije o svojem delu v predhodnem 
letu. Sodelovalo je v razpravi ob osnutku zakona o združe- 
nem delu ter posredovalo svoje pripombe in mnenja, dalo 
pripombe k osnutku zakona o samoupravnih sodiščih, za- 
kona o pravdnem postopku, zakona o izvršilnem postopku, 
poslalo informacijo Centralnemu komiteju ZK Slovenije o 
sporih glede moralno-političnih kvalitet kandidatov za določe- 
na delovna mesta, informiralo koordinacijsko komisijo iz- 
vršnega komiteja Predsedstva CK ZKJ o delu in problematiki 
sodišč združenega dela v Jugoslaviji ter dalo informacijo o 
delu sodišč združenega dela v Sloveniji Centralnemu komiteju 
ZKS Pomembnejša stališča o posameznih vprašanjih s pod- 
ročja družbeno-ekonomskih In samoupravnih odnosov je ob- 
javljalo v Gospodarskem vestniku in Informatorju. 

POROČILO 

družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije 
I. NALOGE IN DEJAVNOST DRUŽBENIH 
PRAVOBRANILCEV SAMOUPRAVLJANJA 

Družfoemi pravobranilec samoupravljanja je samostojen 
individualen organ družbene skupnosti, ki skrbi zfca družbe- 
no varstvo samoupravljanja in družbene lastnine v okviru 
zakonskih pristojnosti. 

Punkcija družbenega pravobranilca samoupravljanja ima 
po svoji dejavnosti dve obliki: 

— prva se izrlaža v družbenopolitični — preventivni de- 
javnosti; 

— druga pa v uporabi pravnih sredstev v cilju varstva sa- 
moupravnih pravic in <iružbene lastnine. 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja ima pravico in 
dolžnost, da ukrepa vselej, kadar prejme pobudo ali ugo- 
tovi sam kršitve samoupravnih pravic in družbene lastnine. 

V ta namen: 
— predlaga postopek v orghnizac-ijah združenega dela in 

delavnih skupnostih; 
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— sproži po,stopek pred sodiščem združenega deda in 
drugimi sodišči; 

— začne postopek pred Ustavnim sodiščem v primerih, 
ko gre za neskladnost samoupravnih splošnih aktov t usta- 
vo in zakonom; 

— predlaga začasne ukrepe skupščini družbenopolitične 
skupnosti, če so v organizaciji združenega dela bistveno mo- 
teni Samoupravni odnosi ali oškodovani družbeni interesi. 

V primerih hujše kršitve samoupravnih pravic, ko je 
potrebno preprečiti neodgovorno in škodljivo ravnanje z 
družbenimi sredstvi, lahko sam izda začasna ukrep, v kate- 
rem zadrži izvršitev taike.aa dejanjia. 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja samostojno pre- 
soja, v katerih primerih bo ukrepal ali ne. V posameznih 
sporih delavca z njegovo organizacijo združenega delk, ko ne 
gre za nesamoupravne odnose ali nezakonite samoupravne 
akte, glede na naravo problema svetuje, da se obrne na 
pravno pomoč pri sindikatih, odvetnikih lali drug pristojen 
organ. 

Zakon o združenem delu neposredno vključuje družbe- 
nega pravobranilca samoupravljanja v uresničevanje novib 
družbenoekonomskih odnosov v združenem delu in mu zato 
določa naslednje nove pristojnosti in dolžnosti: 

— vključuje se v postopke statusnih sprememb; 
— sproža disciplinski postopek zaradi kršitev delovnih 

dolžnosti; 
— ukrepa pri nezakonitem pravnem prometu družbenih 

sredstev; 
— daje pobudo za sklenitev samoupravnega sporazuma 

o razdelitvi sredstev, pravic in obveznosti; 
— sproža postopek zoper sklep o imenovanju individual- 

nega poslovodnega organa; 
— daje pobudo za razrešitev poslovodnega org&na; 
— ukrepa, če delavci niso informirani; 
— skrbi za vsklajenost samoupravnih sporazumov; 
— predlaga preizkus samoupravnih sporazumov, s kate- 

rimi so prizadeti družbenoekonomski in drugi v ustavi in za- 
konom določeni samoupravni odnosi oziroma začne postopek 
za ugotovitev ničnosti takih samoupravnih sporazumov; 

— predlaga skupščini družbenopolitične skupnosti uvedbo 
oziroma daje pobudo za prenehanje začasnih ukrepov. 

Da bi družbeni pravobranilec samoupravljanja lahko učin- 
kovito delov'al, so mu po zakonu državni organi in organi 
samoupravnih organizacij ter skupnosti dolžni pomagati tako, 
da mu morajo na njegovo zahtevo dajati podatke in obve- 
stila, ki so pomembna za opravljanje njegove funkcije. 

Obravnavane zadeve in način reševanja 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja v Sloveniji so 
obravnavali v letu 1976 5571 zadev, od tega so zaključili za- 
deve v 4811 primerih. V 2557 primerih so predlagatelji iskali 
pri družbenem pravobranilcu samoupravljanja nasvet, po- 
moč oziroma informacijo. Vzrok tako velikemu številu obrav- 
navanih zadev je tudi dejstvo, da je v preteklem letu delova- 
lo v Sloveniji že 22 družbenih pravobranilcev samoupravlja- 
nja, ki so v svojem delovanju zajeli vse občine razen Po- 
stojne, Cerknice in Ilirske Bistrice, kjer je družbeni pravo- 
branilec samoupravljanja pričel delovati v letu 1977. 

Iz podatkov je razvidno, da se na družbenega pravobra- 
nilca samoupravljanja največ obračajo delavci, saj so spro- 
žili njihovo delovanje 53,4 odstotka primerov. Tem sledijo 
poslovodni organi 9,6 odstotka primerov,, predstavniki samo- 
upravnih organov 5,2 odstotka primerov, v 2,5 odstotkla pri- 
merih organizacije sindikatov v 2,4 odstotka primerih družbe- 
nopolitične skupnosti in samoupravne interesne skupnosti, 
druge družbenopolitične organizacije v 2,3 odstotka prime- 
rih, člani organov samoupravne delavske kontrole v 2 od- 
stotnih primerih in ostali v 13,4 odstotka primerih. Družbeni 
pravobranilci samoupravljanja so samo vletu 1976 sprožil: 
505 zadev oziroma 9,2 odstotka vseh zadev, kar pomeni v 
primerjavi z letom 1975, ko so sprožili le 2,5 odstotka za- 
dev, premik v lastno iniciativo družbenih pravobranilcev sa- 
moupravljanja. 

Po načinu reševanja obravnavanih zadev v letu 1976 so 
družbeni pravobranilci samoupravljanja ukrepali v 2557 pri- 
merih z nasveti, pojasnili in pravno pomočjo. Razgovori v or. 
ganizacijah združenega dela, temeljnih organizacijiah združe- 
nega dela in drugih organizacijah z namenom, da se v spo- 
ru doseže sporazum, so kot način reševanja družbeni pra- 
vobranilci samoupravljanja uporabili v 1209 primerih. Pred- 
logov samoupravnim organom ali delavcem z zahtevo, da od- 
ločijo, je 1100 primerov. Kot predlagatelji postopka pred so- 
dišči združenega dela so se družbeni pravobranilci samou- 
pravljanja pojavili v 52 primerih, pred Ustavnim sodiščem 
pa v 9 primerih. Skupščinam družbenopolitičnih skupnosti 
so družbeni pravobranilci samoupravljanja predlagali v 27 
primerih, da ukrepajo iz svoje pristojnosti, od tegSa sta bila 
dva predloga za sprejem začasnih ukrepov. S sodišči zdru- 
ženega dela in drugimi sodišči ter družbenopolitičnimi skup- 
nostmi in upravnimi organi so družbeni pravobranilci samo- 
upravljanja sodelovali v 789 primerih. Pristojnemu javnemu 
tožilcu so podali 23 ovadb in v 12 primerih so s svojim skle- 
pom zlačasno zadržali izvršitev sklepov v organizacijah zdru- 
ženega dela. 

Dosedanje izkušnje kažejo, da je nujno preventivno in 
pravočasno delovanje družbenih pravobranilcev samouprav- 
ljanja po lastni iniciativi. Takrat, ko se delavci ali drugi obr- 
nejo na družbenegfa pravobranilca samoupravljanja, so pravi- 
loma medsebojni odnosi, zaupanje med ljudmi že na tako 
nizki ravni, da traja razreševanje odnosov izredno dolgo ter 
skoraj ni rešitve brez kadrovske sanacije. 

V preteklem letu so družbeni pravobranilci samoupravlja- 
nja kar 2578 primerov rešili v enem mesecu, 755 pa v dveh 
mesecih. Ugotavljanje hitrosti pri razreševanju zadev je seve- 
da povezano s samim načinom reševanja zadev in zato je 
zgornji podatek razumljiv, če upoštevamo število obravnava- 
nih primerov z nasveti, pravno pomočjo in pojasnili. V za- 
pletenih primerih, ki terjajo formalno vključitev družbenega 
pravobranilca samoupravljanja, pa reševanje zadev traja dalj 
časa in tako je bilo v obdobju treh mesecev rešenih 458 z!a- 
dev, v obdobju od treh do šestih mesecev 325 zadev, nad 
šest mesecev pa 213 zadev. 

Za hitrejše razreševanje zadev bo v prihodnje pri obrav- 
navanju posameznih primerov nujno večje medsebojno sode- 
lovanje družbenih pravobranilcev samoupravljanji in družbe- 
nopolitičnih organizacij in večja aktivnost družbenih pravo- 
branilcev samoupravljanja v sodelovanju z družbenopolitič- 
nimi skupnostmi. 

PO STRUKTURI ZADEV SO DRUŽBENI PRAVOBRA- 
NILCI V LETU 1976 OBRAVNAVALI: 
— samoupravno organiziranje defevcev v 

združenem delu 392 
-- statuti in drugi samoupravni splošni akti 758 
— samoupravno sporazumevanje o združevanju 131 
— samoupravno organiziranje samoupravnih 

interesnih skupnosti 66 
— samoupravni sporazumi o medsebojnih 

razmerjih delavcev v združenem delu 182 
— spori o pridobitvi lastnosti delavca 

v združenem delu 291 
— spor o prenehanju lastnosti delavca 

v združenem delu 570 
— razne denarne terjatve, ki izvirajo iz n*"'->va 

medsebojnega razmerja delavcev 1050 
— druge pr'&vice in obveznosti 1445 
— skladi skupne porabe in stanovanjskega 

razmerja 434 
— kršitev samoupravnih pravic ali družbene 

lastnine z akti družbenopolitičnih skupnosti, 
družbenopolitičnimi organizacijami, društev 110 

— varstvo družbene lastnine 199 
Število primerov iz samoupravnega organiziranja delavcev 

v združenem delu, ki so jih družbeni pravobranilci samou- 
pravljanja obravnavali v letu 1976 (1529), je na prvi pogled 
majhno v primerjavi s številom obravnavanih zadev iz med- 
sebojnih razmerij delavcev (3733). Vendlar pa je treba pri 
tolmačenju teh podatkov upoštevati število zaposlenih v re- 
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publiki in vsebinsko oceniti, ka] pomeni število primerov 
iz samoupravnega organiziranja delavcev v primerjavi s šte- 
vilom organizacij združenega dela v Sloveniji. 

Obseg obravnavanih individualnih sporov iz medsebojnih 
razmerij delavcev v združenem delu je, glede na število za- 
poslenih v republiki, razumljiv, kaže pa na potrebo, da se 
učinkovito organizira pravna pomoč delavcem, in nujnost, 
da samoupravna zakonodlaja iz medsebojnih odnosov v zdru- 
ženem delu postane kvalitetnejša. Sedaj pa to pomeni veli- 
ko obremenitev družbenih pravobranilcev samoupravljanja, 
ki so po zakonu dolžni dati odgovor slehernemu, ki se nanj 
obrne. Ta obremenitev jim tudi ob nezadostni kadrovski 
zasedbi otežuje njihovo večjo angažiranost v uresničevanju 
novih družbenoekonomskih odnosov, v kar pa se vse bolj 
vključujejo, kar kaže 1529 primerov s tega področja. 

Nekatere probleme in pojave s področja samoupravnih 
in dohodkovnih odnosov, ki izhajajo iz zgoraj navedene an- 
gažiranosti, pa v nadaljevanju poročila posebej omenjamo. 

Pri tem poročilo Družbenega pravobranilca samoupravlja- 
nja SR Slovenije ne obravnavia posebej pojavov in proble- 
mov, ki so še vedno aktualni in ki so bili že vsebovani v 
poročilu Družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slo- 
venije za leto 1975 (npr. nepopolnost samoupravne zakono- 
daje ipd.). Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slove- 
nije k svojemu poročilu, ki sintetizira nekatere pojave in 
probleme iz dela družbenih pravobranilcev samoupravljanja 
v občinah in svojega dela, prilaga nekatere ugotovitve iz po- 
ročil družbenih pravobranilcev samoupravljanja v občinah, 
kar ilustrira delo družbenih pravobranilcev samoupravljanja 
ter nekatere pojave in probleme v združenem delu. 

II. NEKATERI POJAVI IN PROBLEMI 

Slabosti pri organiziranju združenega dela 

Za samoupravne odnose in organiziranost združenega dela 
je bistvenega pomena, kaiko so organizirane temeljne organi- 
zacije združenega dela, njihov status, združevanje in povezo- 
vanje, dohodkovni odnosi itd. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja, v času svojegU 
še ne dveletnega delovanja, še nimajo dovolj vpogleda v 
kompleksno problematiko samoupravne organiziranosti zdru- 
ženega dela na celotnem območju Slovenije. Vrsta ztedev, ki 
so jih obravnavali družbeni pravobranilci samoupravljanja, 
pa kaže na to, da v praksi pogosto prihaja do odstopanj od 
intencij ust&ve, pomanjkljivosti in napak. Čeprav ugotovitev 
ni mogoče v celoti posploševati, na nekatere posebej opo- 
zarjamo: 

1. V velikem številu organizacij združenega dela sploh ni 
bil opravljen strokoven preizkus, ali obstoje pogoji za or- 
ganiziranje temeljne organizacije združenega dela. Le malokje 
pa se je zar&di tega ugotavljala politična odgovornost posa- 
meznih strokovnih in vodilnih delavcev ter vodstev družbeno- 
političnih organizacij. Po zakonu o združenem delu so dolž- 
ni dati pobudo za organiziranje temeljne organizacije zdru- 
ženega dela tudi organi izven organizacije združenega dela 
(družbeni pravobranilec Samoupravljanja, skupščina družbeno- 
politične skupnosti), če ugotovijo, da so pogoji podani. Ven- 
dar bi morala biti osnovna usmeritev takšna, da na osnovi 
sprejetih družbenoekonomskih izhodišč in programa akcije, 
ki jih sprejmejo delavci, izvedejo neposredne priprave za or- 
ganiziranje združenega dela strokovne službe znotraj orga 
nizacije združenega dela. Tam, kjer delavci niso sprejeli jas- 
nih, razumljivih izhodišč in plana akcije, vse prevečkrat pri- 
haj1« do dveh skrajnih pristopov pri organiziranju temeljnih 
organizacij združenega dela: 

— da se organiziranje opravi zaradi »zunanje«, »politič- 
ne« prisile in 

— da se za temeljno organizacijo združenega dela »pro- 
glasi« skupina delavcev v delovni organizaciji in s tem »iz- 
sili« organiziranje temeljne organizacije združenega dela v 
drugih delih delovne organizacije. 

Neustrezen političen in strokoven pristop za uveljavitev 
ustavne organiziranosti ima vrsto negativnih vsebinskih in 
pravnih posledic: 

— postopki sprejemanja samoupravnih sporazumov o 
združevanju temeljne organizacije združenega dela v delov- 
no organizacijo so zelo dolgi (ča,s med predzaznambo in 
registracijo temeljne organizacije združenega dela) in v tem 
času se zelo zaostrujejo odnosi, 

vsebina samoupifavnih sporazumov o združevanju te- 
meljne organizacije združenega dela je splošna, deklarativ- 
na in s takšnimi sporazumi se odnosi med temeljnimi or- 
ganizacijami združenega dela dejansko sploh ne uredijo, 

— z veliko zamudo ,se sklepajo samoupravni sporazumi 
o razporeditvi sredstev, pravic in obveznosti (primeri so, ko 
razporeditev sredstev sploh še ni izvršena in družbeni pravo- 
branilci samoupravljanja sprožajo postopke pred sodiščem 
združenega dela). V teh primerih je jasno, da niso vzpo- 
stavljena temeljna dohodkovni, razmerja med temeljnimi or- 
ganizacijami združenega dela. 

2. Mnoge temeljne organizacije združenega dela niso or- 
ganizirane kot temeljne celice za združevanje dela in sred- 
stev v delovne organizacije, samoupravne organizacije zdru- 
ženega dela ter druge oblike združevanja in poslovnega sode- 
lovanja, ampak ostajajo vse te funkcije nla nivoju delovne 
organizacije. In obratno, ko se z organiziranjem temeljne or- 
ganizacije združenega dela povezane samo formalno, dejansko 
pa so povsem ločene. Bolj podrobne anialize bi pokazale, da 
so pogosto v delovnih organizacijah formalno združene te- 
meljne organizacije združenega dela, ki nimajo nič skupne- 
ga, ki med seboj sploh niso povezane. V procesu organizi- 
ranja združenega dela na osnovi določil Ustave in zakona o 
združenem delu, ni prevladalo širše povezovanje dela in 
sredstev, ampak je v glavnem bila opravljena »reorganiza- 
cija« (tozdiranie) znotraj obstoječih delovnih organizacij. Do 
delitve dela, razmejitve programov usklajenih razvojnih pla, 
nov znotraj posameznih dejavnosti in med njimi skora.j še 
ni prišlo. To se težka dosega znotraj občinskih meja, še tež- 
je pa na širših območjih. 

3. Sistem samoupravnega planiranja, v katerem je osno- 
va družbenega planiranja temeljna organizacija združenega de- 
la in v katerem bi se s planiranjem usklajevali odnosi pri 
pridobivanju in razporejanju dohodka ter uporabi sredstev, 
ni uveljavljen. Mnogo temeljnih organizacij združenega dela 
nima planov rfazvoja ali pa so ti plani zelo splošni in pisa- 
ni tako, da iz njih ni mogoče razbrati konkretne smeri 
in ciljev razvoja, predvsem pa niso sprejeti ukrepi za nji- 
hovo izvajanje. Tako delavci v planih razvoja, ne vidijo 
pravic, obveznosti in odgovornosti, ki jih imajo v celotni 
družbeni reprodukciji. Ker na ravni delovnih organizacij in 
drugih skupnosti ni sprejetih samoupravnih sporazumov o 
osnovah planov (ali pa so ti sporazumi prav tako zelo sploš- 
ni), tudi niso opredeljeni interesi in cilji povezovania in 
združevanja sredstev, niti niso urejene medsebojne pravice, 
obveznosti in odgovornosti podpisnikov sporazumov (temelj- 
nih organizacij združenega dela, delovnih organizacij, skup- 
nosti). Zaključiti bi megli, da je treba razloge za probleme 
">ri ustavnem organiziranju združenega dela, iskati v veliki 
meri v neustrezni praksi planiranji, v odnosu do planira- 
nja. Poleg odprtih vprašanj minulega dela, je to tudi ena 
glavnih ovir za širše integracijske procese. 

4. Glede uveljavljanja dohodkovnih odnosov na osnovi 
zakona o združenem delu je mogoče ugotoviti, da so pri- 
prave vse prevečkrat šele v fazi razmišljanj in bolj ali manj 
poglobljenih proučevanj. Samoupravnih sporazumov, ki bi te 
odnose dejansko uredili, praktično ni. 

Veliko vprašanj se pojavlja v zvezi s cenami oziroma 
drugimi osnovami in merili, po katerih naj bi se razporejal 
skupni prihodek, nadalje v zvezi z oblikovanjem standar- 
dov materialnih stroškov in drugimi vsebinskimi vprašanji, 
na katera bi morali odgovoriti v samoupravnih sporazumih 
o medsebojnih razmerjih pri ustvarjanju skupnega prihod- 
ka. Podobna vprašanji se pojavljajo tudi v zvezi z vsebino 
samoupravnih sporazumov o medsebojnih razmerjih pri 
ustvarjanju skupnega dohodka. Osnove in merila za ugo- 
tavljanje deleža v skupnem dohodku, ki so ga delavci do- 
segli s svojim živim delom in deleža, ki so ga dosegli z mi- 
nulim delom predstavljajo velik strokovni problem. Prav tako 
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ni jasno, na kakšen način ugotavljati del dohodka, ki je re- 
zultat izjemnih naravnih ali tržnih ugodnosti pri njegovem 
ustvarjanju. Nejasnosti in težave v zvezi z ugotavljanjem ude- 
ležbe v delitvi so v tem času posebno velike prav gotovo 
zato, ker niso sprejeti ustrezni srednjeročni plani nia vseh 
nivojih združevanja dela in sredstev. 

5. Razmerja med delovnimi skupnostmi skupnih služb in 
temeljnimi organizacijami združenega dela, za katere te skup- 
nosti opravljajo dela skupnega pomena, v pretežnem številu 
organizacij združenegia dela niso ustrezno urejena. V delov- 
nih skupnostih skupnih služb pogosto združujejo delo tudi 
delavci, ki bi morali bita glede na določila zakona o združe- 
nem delu organizirani v temeljno organizacijo združenega 
dela ali posebnih delovnih skupnostih. Med delovnima skup- 
nostmi in temeljnimi organizacijami združenega dela ni skle- 
njenih samoupravnih sporazumov ali pa ti sporazumi po vse- 
bini niso ustrezni, ker nimajo dovolj konkretno opredeljenih 
nalog, pravic, obveznosti, odgovornosti, načina ugotavljanja 
rezultatov dela in na tej osnovi izdelanega sistema financi- 
ranja. Zato prihaja pogosto do nejasnosti in tudi sporov, ki 
pa se običajno »odlagajo« in ob koncu leta zreducir&jo 

< na razpravo, kako maso stroškov skupnih služb razdeliti med 
posamezne temeljne ? organizacije združenega del'a. 

Posebnih ustvarjalnih naporov pri odgovornih delavcih 
skupnih služb za ureditev teh odnosov, doslej ni bilo. Na- 
sprotno, opazen je določen odpor, da se obveznosti konkre- 
tizirajo, uveljavi odgovornost, ugotavlja uspešnost, delo ovred- 
noti itd. Strokovnih problemov je res precej npr.: kako (me- 
rilo) ugotavljati prispevek delavcev skupnih služb k uspehu 
pri poslovanju in zadovoljevanju skupnih potreb in intere- 
sov. kako ugotavljati uspešnost dela posameznih služb, oo kak- 
šnih kriterijih uveljaviti odvisnost dohodka skupnih služb od 
višine ustvarjenega dohodka temeljne organizacije združene- 
ga dela. Zato bi morali z zunanjo strokovno pomočjo in po- 

, litično akcijo pri strokovnih delavcih v orgtaizacijah zdru- 
ženega dela preprečiti, da bi zaradi iskanja in čakanja na 
»absolutno pravična in objektivna merila« družbeno ekonom- 
skih odnosov sploh ne začeli spreminjati. 

Zamujanje pri razporejanju sredstev 
med temeljnimi organizacijami združenega dela 

Slabo gospodarjenje in nizko raven medosebnih odno- 
sov ugotavljamo v tistih organizacijah združenega dela, kjer 
so zaradi »politike« izvršili konstituiranje temeljnih organiza- 
cij združenega dela in se povezali s samoupravnim spora- 
zumom v delovno organizacijo, vendar niso razporedili pre- 
moženja po temeljnih organizacijah združenega dela. Organi- 
zacij, ki so sicer samoupravno organizirane, nimajo pa raz- 
porejenega premoženja po temeljnih organizacijah združene- 
ga dela, je mnogo in to povzroča zaostrene medsebojne od- 
nose in poslabšanje gospodarjenja; vztrajajo na delitvi oseb- 
nega dohodka na ravni delovne organizacije in podobno. 

Kršitve samoupravnih sporazumov o delitvi 
dohodka in osebnih dohodkov 

Pri ugotavljanju in kaznovanju organizacij združenega de- 
la. ki v izplačilih osebnih dohodkov prekoračujejo v branž- 
nem sporazumu dogovorjeno maso osebnih dohodkov, se 
kaže izrazita nemoč. Kljub odločnim stališčem sindikatov, da 
je treba kršitelje samoupravnih sporazumov kaznovati, ugo- 
tavljamo. da je še ob koncu leta 1976 le malo prekoračite- 
ljev samoupravnih sporazumov bilo označenih kot kršitelji. 
Vzrokov je več: Zakonske določbe glede ugotavljanja in kaz- 
novanja kršiteljev samoupravnega sporazuma o ugotavljanju 
in delitvi dohodka in osebnih dohodkov so očitno neprimer- 
ne, saj njihovo učinkovito izvajanje praktično ni mogoče. V 
branžnih samoupravnih sporiazumih o delitvi dohodka in 
osebnih dohodkov niso izdelani kriteriji za ugotavljanje kr- 
šitev, zaradi česar so skupne komisije v položaju, da več ali 
manj po sproti izoblikovanih mnenjih in ocenah ugotavljajo 
stopnjo kršitve. Zahtevno,st dela — strokovno in časovno — 
skupnih komisij v zvezi z ugotavljanjem kršiteljev je tolik- 
šna, da skoraj ni mogoče pričakovati, da bi jo ustrezno opra- 

vljale voljene komisije brez solidne pomoči strokovnih in- 
stitucij. 

Samoupravni splošni akti in njihovo dograjevanje 

Delavci in drugi delovni ljudje s samoupravnimi spora- 
zumi in družbenimi dogovori samoupravno urejajo medse- 
bojna raamerja, uisk&ajujetjo interese in urejajo odnose šir- 
šega družbenega pomena. 

Ko ugotavljamo pomanjkljivosti v samoupravnih splošnih 
aktih v temeljnih organizacijah združenega dela in v drugih 
oblikah združevanja dela in sredstev, kršitve samoupravnih 
sporazumov, pomanjkljivo zavest o samoupravni zakonitosti, 
moramo istočasno ugotoviti, da je vzrok teim pojavom tudi 
dejstvo, da v obilici samoupravnih sporazumov, družbenih do- 
govorov in zakonskih predpisov, ki urejajo odnose na po- 
sameznih področjih, delovni ljudje in strokovne službe izgub- 
ljajo pregled nad celovitostjo teh odnosov, ki jih je potreb- 
no v internih aktih samoupravno urediti in uskladiti. Vsi ti 
odnosi, ki so v stalnem dograjevanju (npr. družbeni dogo- 
vori o kadrovski politiki, štipendiranje, zaposlovanje itd.), 
nimajo svojega odraza v samoupravnih splošnih aktih orga- 
nizacij združenega dela. Ker vseh teh sporazumov in druž- 
benih dogovorov, ki jih organizacije podpisujejo in k njim 
pristopajo, ne vgrajujejo v svoje samoupravne splošne akte, 
prihaja do razkoraka med odnosi urejenimi v obstoječih sa- 
moupravnih aktih delovnih organizacij in določbami dogovor- 
jenimi v družbenih dogovorih in samoupravnih sporazumih, 
ki zahtevajo svojo konkretizacijo in vgraditev v interne 
splošne akte organizacij združenega dela. 

Posledice takegia stanja se kažejo ne samo v sporih pred 
sodišči združenega dela, temveč tudi v notranjem razreševa- 
nju medsebojnih odnosov, ki ne slone na urejeni samou- 
pravni zakonodaji. 

Ob tem je potrebno poudariti ustavno načelo, da se sa- 
moupravni splošni akti ne smejo uporabljati, dokler niso 
ustrezno objiavljeni. Nepoznavanje prava nikogar ne upravi- 
čuje, zato je že več odločb ustavnih sodišč poudarilo, da 
samoupravni splošni akt, ki ni bil objavljen, ni začel velja- 
ti in nima nobenih pravnih učinkov. 

Praksa v organizacijah združenega dela je v tem pogle- 
du pomanjkljiva in najpogosteje način objavljanja ni reguli- 
ran v statutih. Isto velja tudi za tiste samoupravne spora- 
zume in družbene dogovore, h katerim organizacije zdru- 
ženega dela pristopajo in niso objavljeni na tak način, da 
bi bili dostopni vsakomur, ki to potrebuje. Ustiava Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije šteje samoupravne 
splošne akte kot sestavni del pravnega sistema, to pomeni 
da so vir prava, na osnovi katerega se urejajo odnosi v or- 
ganizacijah združenega dela in na osnovi katerega odločajo 
sodišča v sporih iz teh odnosov. Za zakone, predpise in 
splošne akte družbenopolitičnih skupnosti je to urejeno že 
v ustavi. Na področju, ki ga urejajo samoupravni sporazu- 
mi in družbeni dogovori, pa to ni urejeno in dosedanje iz- 
kušnje kažejo, da to ima svoje posledice na samoupravno 
organiziranost in samoupravno prakso. 

" Posebej je potrebno oceniti pomanjkanje zavesti spošto- 
vanja samoupravne zakonitosti. Posledice se kažejo v nespo- 
štovanju in neizvrševanju tako materialnih obveznosti, ki iz- 
hajajo iz teh sporazumov kakor tudi ostalih določil. Organi 
zadolženi za spremljanje izvajanja samoupravnih sporazumov 
in družbenih dogovorov so večkrat slabo organizirani. 

Neučinkovitost teh organov se kaže tudi v tem, da ne 
ugotavljajo, kako se ti sporazumi in družbeni dogovori izva- 
jajo z namenom dograjevanja teh sporazumov. Brez vsega 
tega pa tudi ni možno učinkovito ukrepati zoper kršilce do- 
govorjenih medsebojnih razmerij s ciljem zagotoviti družbe- 
no disciplino in odgovornost. 

Neustrezna pomoč pri izdelavi samoupravnih 
splošnih aktov 

V zadnjem obdobju se je zelo razširil pojav, da posa- 
mezniki, kot zunanji sodelavci (honorarno) izdelujejo samo- 
upravne 'akte za potrebe organizacij združenega dela. V po- 
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sameznih primerili družbeni pravobranilci ugotavljajo, đa .je 
to delo nestrokovno (prepisovanje splošnih določil) in za- 
to preplavano. Zato smo že zadeli nekaj sporov pred sodi- 
ščem združenega dela, da odloči o ceni za izdelavo določene- 
ga samoupravnega splošnega akta. Ti pojavi kažejo na veliko 
pomanjkanje organizirane strokovne pomoči organizacijam 
združenega dela pri izdelavi samoupravne zakonodaje. 

Samoupravna zakonodajia v organizacijah združenega dela 
in skupnostih je pomanjkljiva, nejasna, površno pripravlje- 
na, posamezne rešitve tudi protizakonite. Razmere niso bist- 
veno različne v majhnih orglanizacijah združenega dela in ti- 
stih večjih organizacijah združenega dela, ki imajo zaposlenih 
več strokovnih delavcev (pravnikov, ekonomistov). To potr: 
Juje že večkrat ugotovljeno dejstvo, da strokovnjaki, ki so 
dolžni pripraviti osnutke samoupravnih aktov, opravljajo to 
delo površno in neodgovorno. Takšen odnos je posledica dej- 
stva, da ,se samoupravna zakonodaja pripravlja bolj zato, da 
se zadosti formalnosti in »političnim pritiskom«, kot pa za- 
radi dejanske spoznane potrebe po ureditvi določenih odno- 
sov, da bi deDavci lahko samoupravljali. Zato se tudi delo 
pri pripravi osnutkov teh aktov ne ocenjuje toliko z vidika, 
ali so v njih vsi odnosi urejeni na ustrezen način in v skla- 
du z zakonom kot z vidika, ali je pravočasno zadoščeno do- 
ločeni formalni ali politični zahtevi. V takih pogojih krea- 
tivnosti ni, ne glede na dejansko znanje in sposobnosti de- 
lavcev. Očitno je ena temeljnih ovir hitrejšega razvoja samo- 
upravnih odnosov idejna naravnanost vodilnih in tudi drugih 
strokovnih delavcev v organizacijah združenega dela. Slabo 
poznajo samoupravljanje, obnašajo pa se pogosto tako, kot 
da je vseh težav tudi pri gospodarjenju krivo samouprav- 
ljajne. To je značilnost tudi mnogih mlajših strokovnjakov, 
ki prihajajo iz šol in fakultet brez ustreznega znanja o s'a- 
moupravljanju in dela z ljudmi. Za delavce samoupravljavce, 
sindikalne in partijske aktiviste je organizirano družbenopo- 
litično izobraževanje o samoupravljanju; tovrstnega izobra- 
ževanja za vodilne delavce in strokovnjake ni, kar v organi- 
zacijah povzroča različno idejno naravnanost in s tem kon- 
takte. 

Ustava in organiziranje samoupravnih interesnih 
skupnosti 

Ustava Socialistične republike Slovenije, v poglavju samo- 
upravne interesne skupnosti, določa za kakšen namen, na 
katerih področjih in kako se organizirajo samoupravne in- 
teresne skupnosti. V zadnjem času je vse več pobud, da se 
ustanavljajo samoupravne interesne skupnosti ne glede na 
ustavne opredelitve; obenem pa se ustavna določila zelo raz- 
lično tolmačijo (samoupravna interesna skupnost za preskr- 
bo, samoupravna interesna skupnost za gospodarski razvoj, 
samoupravna interesna skupnost za izvršitev določenega pro- 
grama, samoupravna interesna skupnost za družbeno izobra- 
ževanje in podobno). Prihaja do ustanavljanja samoupravnih 
interesnih skupnosti v gospodarstvu na področjih, kjer je 
delovanje tržnih zakonitosti podlaga za vsklajevanje dela in 
potreb. V družbenih dejavnostih pa se ustanavljajo nekate- 
re samoupravne interesne skupnosti za področja, ki so pred- 
met delovanja že obstoječih samoupravnih interesnih Skup- 
nosti ali njihovih enot (npr. nove samoupravne interesne 
skupnosti za družbeno izobraževanje#. Potrebno bi bilo ustva- 
riti pregled nad tem dogajanjem in doseči enotno tolmačenje 
ustavnih odredb. 

Povečanje administracije 

Administracija v združenem delu še posebej pa v služ- 
bah samoupravnih interesnih skupnosti in družbenopolitič- 
nih skupnosti se-vse bolj razrašča. V posameznih sredinah 
gre že za beg delavcev izza strojev v Administracijo. Druž- 
beni pravobranilci samoupravljanja se srečujejo s primeri, 
ko zahtevajo kvalificirani delavci, mehaniki, instalaterji in 
podobno od svojih organizacij združenega defe povrnitev 
stroškov šolanja na ekonomskih in dragih administrativnih 
šolah z željo, da se preselijo v administracijo. Pri tem na- 
vajajo, d!a želijo prekvalifikacijo zaradi tega, ker v admini- 
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straciji ne bo treba delati po normi, ker bodo imeli boljše 
delovne pogoje, ustrezneje razporejen delovni čas itd. 

Nagrajevanja po delu v administraciji praktično ni, k 
temu pa so po svoje prispevali tudi panožni samoupravni 
sporazumi, ki so v nekaterih primerih taki, da neposredno 
odrejajo višino osebnih dohodkov po kvalifikacijah. V šol- 
stvu celo merila za financiranja določajo višino osebnih do- 
hodkov neposredno s strani izobraževalnih skupnosti in tako 
praktično onemogočajo delitev po delu v šolskih ustanovah. 

Izredno velik del delavcev v službah samoupravnih inte- 
resnih skupnosti in v upravah družbenopolitičnih skupnosti 
je brez najosnovnejših družbenoekonomskih znanj o našem 
sistemu, poleg tega niso aktivno vključeni v družbenopoli- 
tično življenje. Zanimivo je, da mnogokrat vodilni deliavci v 
teh službah v povezavi s profesionalnimi predsedniki izvršil- 
nih organov samoupravnih interesnih skupnosti odvračajo te 
delavce od družbenopolitičnih angažiranosti s parolo, da apa- 
rat ni pristojen zh opravljanje zadev samoupravnih interes- 
nih skupnosti in jih na ta način potiskajo v mezdno razmer- 
je. Ob tem se po dveh virih napaja stanovanjski fond zapo- 
slenih v službah samoupravnih interesnih skupnosti — sku- 
paj pa mnogo več sredstev kot v gospodarstvu. 

Odkar so bile ukinjene službe organizacij in metod dela 
(OMT), ni več v republiki nobenega strokovnega proučeva- 
nja upravne tehnologije, organizacije dela in podobno. Po- 
samezne občine se za pomoč obračajo ceio na družbene pra- 
vobranilce samoupravljanja, ker želijo občinske skupščine 
kvalitetneje razreševati te probleme in pri tem zaustaviti 
rast administracije ter omogočiti kvalitetno delo občinske 
skupščine in njenih organov. Enako velja tudi za samo- 
upravne interesne skupnosti. Zato tudi ni strokovnih predlo- 
gov zia menjavo dela, nagrajevanje po delu in racionalno or- 
ganiziranost dejavnosti. Sistem financiranja je tak, da omo- 
goča uporabnikom —' upravljavcem pregled in vpliv nad 
učinkovitostjo in potrebnimi stroški teh služb. 

Menimo, da ima ta pojav že tolikšno razsežnost, da so po- 
trebni resni politični ukrepi. Ce ti ne bodo uspešni, bodo 
potrebni administrativni posegi, da se prepreči prevelika rast 
administracije. Zlasti nujno je uresničiti svobodno menjavo 
in ustvarjanje specifičnega dohodka v teh dejavnostih, kar bo 
delavce teh dejavnosti stimuliralo za optimalno organiziranost 
in racionalno poslovanje. Sedanji proračunski način financi- 
ranja in plačevanja ne glede na potrebno in opravljeno delo 
povzroča kvantitativno rast administracije. 

Neusposobljenost občinskih skupščin 
in njihovih organov 

Občinske skupščine so že po sedanjih predpisih, še bolj 
pfa po novem Zakonu o združenem delu, zadolžene za nad- 
zorstvo nad zakonitostjo dela in poslovanja v organizacijah 
združenega dela in drugih delovnih skupnostih, prav tako pa 
tudi za smotrno in družbeno racionalno uporabo družbenih 
sredstev. Družbeni pravobranilci samoupravljanja ugotavlja- 
jo, da v tej smeri občinske skupščine in njihovi organi pra- 
viloma niso usposobljeni za uspešno delovanje na tem po- 
dročju. Teh problemov ne obravnavajo in tudi njihova idej. 
na naravnanost ne kaže prizadevanj v tej smeri. Na sejah 
obravnavajo splošne zadeve, kritizirajo nekatere republiške in 
zvezne predpise, pri tem pa pavšalno obravnavajo stanje go- 
spodarjenjia in samoupravljanja na svojem območjUs Dogaja 
se, da so celo presenečeni, ko jih družbeni pravobranilec 
samoupravljanja opozori na stanje v posameznih organizaci- 
jah združenega delia in jim predlaga ukrepe in njihove pri- 
stojnosti. Pomanjkljivo je uresničevanje ustavne določbe, po 
kateri so izvršilni sveti odgovorni za stanje na svojem ob- 
močju. 

Delovanje političnih aktivov v delovnih skupnostih 

Ni malo organizacij združenega dela in tudi samouprav- 
nih interesnih skupnosti, kjer delovanje političnih aktivov 
hromi delovanje samouprave in družbenopolitičnih organi- 
zacij. V teh sredinah o vseh kritičnih zadevah odločajo poli- 
tični aktivi in je potem sklepanje samoupravnih organov sa- 
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mo formalno. V teh . primerih tudi ni delovanja vodstev in 
članstva družbenopolitičnih organizacij ter samouprave. Tudi 
po svoji sestiavi ti politični aktivi niso odraz socialne struk- 
ture zaposlenih. Njihova vloga se prepleta z vlogo, ki jo ima- 
jo člani političnega aktiva v proizvodnji in tako eni in isti 
ljudje odločajo na različnih nivojih. Zato so občinska in 
draga vodstva mnogokrat nepopolno in neobjektivno obve- 
ščena o stanju gospodarjenja in medosebnih odnosih v orga- 
nizacijah združenega dela,, ker povzemajo informacije samo s 
strani teh vodilnih struktur. Tako družbeni pravobranilci sa- 
moupravljanja in sodišča združenega dela pogosto ugotavlja- 
jo drugačno stanje, kot ga ugotavljajo vodstva družbenopoli- 
tičnih organizacij. (Na primer zaradi nezakonitosti se razve- 
ljavijo sklepi in samoupravni akti organizacije, v istem času 
pa dobi taka organizacija posebno priznanje za samoupravlja- 
nje s strani družbenopolitičnih organizacij). To se dogaja 
predvsem v tistih organizacijah združenega dela, kjer delova- 
nje družbenopolitičnih organizacij njihovih vodstev ni samo- 
stojno. 

Nekatere pomanjkljivosti v izvajanju kadrovske 
politike 

V kadrovski politiki se družbeni pravobranilci samou- 
pravljanja srečujejo predvsem s kršenjem družbenega dogo- 
vora v kadrovski politiki, ki ga je večina organizacij zdru- 
ženega dela podpisala in s tem sprejela kot del svoje samo- 
upravne zakonodaje. V mnogih primerih ugotavljajo preko 
razpisov in vpogledov v organizacije združenega, dela, da se 
ta družbeni dogovor krši predvsem v dveh točkah: 

1. v razpisih se objavljajo alternativno tri stopnje izo- 
brazbe, čeprav družbeni dogovor omogoča samo dve; 

2. čeprav je republiški družbeni dogovor o kadrovski po- 
litiki, kjer določa moralnopolitične kriterije za zasedbo od- 
govornih delovnih mest jasen, se v posameznih primerih sre- 
čujemo s pomanjkljivimi obrazložitvami o družbenopolitični 
angažiranosti kandidatov brez navedbe dejstev in utemeljitev. 
Prihaja do tega, da se v takem mnenju samo napiše: kan- 
didat ima — nima moralno političnih kvalifikacij, je — ni 
član ZK in zato smo mnenja, da. je — ni primeren za to 
delovno mesto. Posledice so spori, ki jih je zadnje čase vse 
več. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja in tudi sodišča 
združenega dela niso pristojni in ni njihova naloga, da oce- 
njujejo družbenopolitično angažiranost posameznih kandida- 
tov. Zato v takih primerih, ko se srečujejo s pomanjkljivo 
oceno, s pomanjkanjem dejstev ali ko ugotovijo drugačna 
dejstva pomembna za oceno, vračajo mnenja družbenopolitič- 
nim organizacijam, da. v smislu družbenega dogovora o ka- 
drovski politiki izpopolnijo oceno. 

Ko družbeni pravobranilci samoupravljanja v posamičnih 
primerih zahtevajo dosledno spoštovanje sprejetih in podpisa- 
nih kadrovskih dogovorov, naletijo na nasprotovanja posa- 
meznikov iz vodstev družbenopolitičnih organizacij, želijo de- 
lati • izjeme predvsem pri »zaslužnih« delavcih, kar povzroča 
med delovnimi ljudmi negativno politično reakcijo. V neka- 
terih primerih je bil zaradi pritiska na družbenega pravobra- 
nilca samoupravljanja v posamezni občini prisiljen interveni- 
rati tudi družbeni pravobranilec samoupravljanja republike, za 
dosledno spoštovanje zakonitosti samoupravnih sporazumov in 
družbenih dogovorov. 

Centri odtujenega kapitala 
Prizadevanje zav ustavno preobrazbo zavarovalstva in ne- 

katerih drugih dejavnosti, kjer se obrača družbeni kapital, 
so pokazala, da so subjektivni odpori izredno močni. Vzrok 
tega je tudi privilegiran materialni položaj zaposlenih na teh 
področjih in marsikje odsotnost aktivne kadrovske politike v 
polpreteklem obdobju. Brez potrebne idejne diferenciacije 
subjektivnih sil v teh organizacijah lahko ostane ustavna 
preobrazba samo formalna in na papirju. 

Razmere v osnovnih šolah 

Razmere v osnovnih šolah so izredno težke in terjajo res- 
no analizo, zato da bi vzroke čimprej odpravili. Relativno 

največ pritožb in prošenj za posredovanje (pismenih in ust- 
nih) dobivajo družbeni pravobranilci samoupravljanja od po- 
sameznikov in skupin iz osnovnošolskih kolektivov. Vzrokov 
je več in so v glavnem znani. Eden pomembnih je ta, da me- 
rila samoupravnih interesnih skupnosti za financiranje osnov, 
nih šol ne upoštevajo programov dela, kvalitete dela šole kot 
celote in posameznih delavcev, pač pa razdeljujejo sredstva 
po kvalifikacijski in starostni strukturi zaposlenih delavcev 
na posamezni šoli. V interni delitvi osebnih dohodkov pa to 
pomeni, da delavcem, ki imajo srednješolsko izobrazbo odbi- 
jajo določen odstotek od osebnega dohodka, ne glede na to, 
da opravljajo enako delo kot drugi učitelji v osnovni šo- 
li. Meril za nagrajevanje po rezultatih dela v šolah ni. S 
temi problemi se učitelji obračajo tudi na Ustavno sodišče. 

Čeprav se osebni dohodki prosvetnih delavcev v šolah, 
ki jih financira izobraževalna skupnost, ne morejo določati 
neposredno po merilih sprejetih v sklepih izobraževalne skup- 
nosti, je zelo jasno, da imajo ta merila odločujoč vpliv na 
oblikovanje meril za delitev osebnih dohodkov, v samou- 
pravnih aktih šol in s tem na konkretno delitev osebnih do- 
hodkov. To potrjujejo odgovori, ki jih samoupravni organi 
šol, opšiljajo družbenim pravobranilcem samoupravljanja na 
njihove pobude, da v samoupravnih sporazumih uveljavljajo 
merila, ki bodo zagotavljala delitev osebnih dohodkov po do- 
seženih rezultatih pri delu. šole z argumenti navajajo, da iz- 
obraževalne skupnosti ne plačujejo programov na osnovi 
opravljenega dela in zato šole ne upravljajo in ne razpolagajo 
z ustvarjenim dohodkom, ampak delijo, kar jim je prora- 
čunsko dodeljeno s strani izobraževalnih skupnosti za posa- 
mezne delavce v šoli. Na tej osnovi ugotavljajo, da takšna 
merila praktično onemogočajo uveljavitev stistema nagrajeva- 
nja po opravljenem delu in s tem izpolnitev ene od ustavnih 
in zakonskih dolžnosti naložene prosvetnim delavcem. Upo- 
raba meril za delitev osebnih dohodkov po doseženih rezulta- 
tih dela je ob proračunskem oblikovanju dohodka praktično 
onemogočena, saj bi delavcem, ki delajo več in bolje, bilo 
mogoče povečati osebne dohodke le tako, da bi jih zmanj- 
šali tistim delavcem, ki dela opravljajo v normalnem, pov- 
prečnem obsegu in kvaliteti, čeprav je realno pričakovati, da 
bodo delavci z večjo strokovno usposobljenostjo dosegali 
boljše rezultate, pa jim na tej osnovi ni mogoče z merili fi- 
nanciranja vnaprej določati višjih osebnih dohodkov. Meri- 
la financiranja dejavnosti bi morala omogočati in vzpodbu- 
jati delovne skupnosti šol, da bodo določili take osnove in 
merila, po katerih bodo vrednoteni rezultati dela in stimu- 
lirano usposabljanje prosvetnih delavcev. To pa bo doseženo 
ie. če bo šola kot celota z menjavo dela ustvarjala dohodek 
v odvisnosti od uresničitve programa dela po količini in ka- 
kovosti. 

Promet z nepremičninami 

Zakon o združenem delu določa osnovna načela pravnega 
prometa z družbenimi sredstvi. Posamezni zakoni na različ- 
nih področjih pa ta promet konkretneje urejujejo. Dosedanja 
praksa je pokaizala vrsto problemov, kd kažejo na to, da 
družbena lastnina še ni dovolj zaščitena in da obstoječi 
predpisi še vedno omogočajo določen pravni promet na ško- 
do družbene lastnine. Spremembe in dopolnitve teh zakonov 
na primer zakona o razlastitvi bi morale iti v smeri skrajša- 
nja predpisanega postopka, sprememb določb o višini odškod. 
nine za razlaščeno nepremičnino tako, da bi bile čimbolj 
varovane koristi družbene skupnosti in družbene lastnine 
(dvakratna ponudba lastniku nepremičnine podaljšuje po- 
stopek in posledica tega je sklepanje pogodb po pretiranih 
cenah, izenačitev razlastitvenih upravičencev, kategorizacija 
zemljišč in pravična odškodnina, osnovna merila za določi, 
tev odškodnine za poslovne stavbe in prostore, varstva raz- 
lastitvenih upravičencev z vpisom v zemljiško knjigo, zago- 
tovitev nadomestnega stanovanja in odškodnina); oceniti bi 
bilo potrebno po dopolnitvah in spremembah zakona o zem- 
ljiščih (menjava in darilne pogodbe, neobdelano zemljišče in 
rok 10 let); zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in kmetij 
(razpolaganje v obliki darilnih pogodb); zakona o razpolaga- 
nju z nezazidanim stavbnim zemljiščem (stavbna zemljišča 
kot predmet pravnega prometa). 
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V tem cilju bi bilo zbrati dosedanje izkušnje sodišč na 
tem področju, javnih pravobranilcev, ki imajo po naštetih 
zakonih določene pristojnosti na področju pravnega prome- 
ta z družbenimi sredstvi kakor tudi zapažanja družbenih pra- 
vobranilcev samoupravljanja tako, da bi na osnovi take 
analize in ocene stanja določili potrebne ukrepe. 

Zakaj želijo delavci ostati anonimni 

Svojstven izraz grupno-lastniškega obnašanja in ohrani- 
tve moči tehnokratskih struktur v organizacijah združenega 
dela je svojstveno »negovanje« pojmovanja, da vsak delavec, 
ki se obrne na zunanje organe ali na družbenega pravobranil- 
ca samoupravljanja, ni v redu. Izključno zato se taki delavci 
proglašajo za slabe delavce; pri tem se poziva na »tovarni 
ško solidarnost« in podobno. 

Na družbene pravobranilec samoupravljanja se še vedno 
največ obračajo delavci ne samo, ker menijo, da je prizadeta 
njihova individualna samoupravna pravica, taipak ker me- 
nijo, da se v njihovi delovni skupnosti nedosledno izvajajo 
samoupravni splošni akti, da se gospodari slabo, da je obrav- 
navanje zaposlenih predvsem glede kršitve delovnih dolžnosti 
in odgovornosti odvisno od položaja v organizaciji in podob- 
no. Na pravobranilce se obiiačajo tudi strokovni delavci, če 
pride do nesporazumov glede konceptov organiziranosti in 
razvoja organizacij združenega dela in to takrat, ko se že 
toredno zaostrijo medsebojni odnosi. 

III. ORGANIZACIJA DRUŽBENIH 
PRAVOBRANILCEV SAMOUPRAVLJANJA 

Problem s področja varstva samoupravnih pravic delov- 
nih ljudi in družbene lastnine je v letu 1976 obravnavalo 22 
občinskih družbenih pravobranilcev samoupravljanja in druž- 
beni pravobranilec samoupravljanji republike, katerega na- 
loga je, da zagotavlja enotno politiko delovanja teh organov. 

Občinski družbeni pravobranilci samoupravljanja so bili 
imenovani zla eno ali pa za več občin. Statistični podatki 
kažejo, da je bilo največ družbenih pravobranilcev samouprav, 
ljanja imenovanih za območje ene občine in sicer kar sedem, 
medtem ko jih pet deluje za območje dveh občin. Trije so 
bili imenovani za območje treh občin in štirje za območje 
štirih. Družbeni pravobranilec samoupravljanja v Mariboru 
je bil imenovan za pet občin, v Ljubljani za šest in v Celju 
za sedem občin. Ostali sodelavci občinskih družbenih pravo- 
branilcev samoupravljanja zlasti tistih, ki so bili imenovani 
za več občin so še namestniki (štirje) in strokovni sodelavci 
(štirje). 

Izkušnje družbenih pravobranilcev samoupravljanja, ki 
delujejo že skoraj dve leti, so tako pozitivne kot negativne in 
se razlikujejo glede na to, ali je družbeni pravobranilec sa- 
moupravljanja pristojen za varstvo samopuravnifo pravic in 
družbene lastnine za območje en« ali pa za območje več 
občin. 

Pozitivne izkušnje družbenih pravobranilcev samoupravlja- 
nja, ki delujejo za območje ene občine, so zlasti v pregledu, 
ki ga imajo nad temeljnimi organizacijami na območju nji- 
hovega delovanja ter v njihovi seznanjenosti s problemi sa- 
moupravnih odnosov dellavcev v združenem delu in v delov- 
nih skupnostih v občini. Razen tega imajo ti družbeni pravo- 
branilci samoupravljanja možnost tesnejšega sodelovanja z 
družbenopolitičnimi skupnostmi in družbenopolitičnimi orga- 
nizacijami v občini, večjo možnost preventivnega delovanja 
in ukrepanjia. Slabe strani pa so v tem, da posameznik često 
ne zmore vsega dela, ter da je zanj težje, ker bi moral biti 
vsestransko usposobljen. 

Pozitivne izkušnje družbenih pravobranilcev samouprav- 
ljanja, ki delujejo za območje več občin, pa sta teamsko delo 
in večja strokovnost medtem, ko med negativne lahko šteje- 
mo, aia je zaradi prevelikega obsega dela njihovo delovanje 
»proženo skoraj vedno na pobudo drugih, da je njihov pregled 

nad situacijo v posamezni občini slabši ter da je tudi otežko- 
čeno sodelovanje z občinami in družbenopolitičnimi organiza- 
cijami. 

Sedanji obseg dela na področju varstva samoupravnih 
pravic in družbene lastnine je pokazal, da trideset družbenih 
pravobranilcev samoupravljanja in njihovih sodelavcev tega 
dela za območje šestdesetih občin v SR Sloveniji ne zmore 
Družbeni pravobranilci samoupravljanja zlasti v večjih sredi- 
ščih še nimajo izpopolnjenih mest s pomočniki oziroma stro- 
kovnimi sodelavci. Tako pomanjkanje kadrov, ki vpliva na 
učinkovitost in strokovnost delovanja družbenih pravobranil- 
cev samoupravljanja je opaziti v Kopru, kjer delujeta za 
tri obalne občine in Sežano le družbeni pravobranilec sa- 
moupravljanja in namestnik, v Novem mestu, kjer deluje 
samo družbeni pravobranilec samoupravljanja za štiri ob- 
čine z relativno razvito industrijo, v Novi Gorici, kjer je 
položaj enak; v Mariboru, kjer deluje za pet občin dužbem 
pravobranilec samoupravljanja le z dvema namestnikoma, 
družbeni pravobranilec samoupravljanja v Ljubljani z na- 
mestnico in dvema strokovnima sodelavcema obravnava kršit- 
ve samoupravljanja in družbene lastnine za območje šestih 
občin, v Celju pa deluje družbeni pravobranilec samoupravlja, 
nja s strokovnim sodelavcem kar za sedem občin. To po- 
meni, da je sedanja zasedenost samo polovična, pri tem pa 
tudi razporeditev glede rte obremenjenost ni enakomerna. 
Položaj je podoben tudi v Murski Soboti, kjer deluje sam 
pravobranilec za štiri občine. 

Za nadaljnje uspešno delo tega organa, upoštevajoč še 
dodatne pristojnosti, ki mu jih sedaj nalaga zakon o zdru- 
ženem delu, bo potrebno družbene pravobranilce samouprav- 
ljanja izpopolniti z delavci tako, da bo praviloma za vsako 
občino deloval en družbeni pravobranilec samoupravljanja 
oziroma njegov namestnik, pomočnik ali strokovni sodel'avec. 
Novi zakon namreč terja, da družbeni pravobranilec samo- 
upravljanja spremlja stanje v združenem delu in da samoini- 
ciativno ukrepa, da bolj kot doslej sodeluje z družbenopoli- 
tičnimd organizacijami. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja pa se poleg tega 
srečujejo tudi s prostorskimi težavami, neprimerno opremo 
in pomanjkanjem sredstev za njegovo delo (na primer: Ma- 
ribor, Nova Gorica, Koper. Postojna, Kranj in tudi drugod), 
vse to še dodatno otežuje njegovo delovanje. 

Uveljavljanje funkcije družbenih pravobranilcev 
samoupravljanja 

Družbeni pravobranilci so bili v večini občin kot novi 
organ, ki skrbi za varstvo samoupravnih pravic in družbene 
lastnine pozitivno sprejeti predvsem s strani družbenopoldtič- 
nih organizacij. Uveljavitev funkcije družbenih pravobranil. 
cev samoupravljanja je v posameznih občinah različna, in 
je odvisna tako od učinkovitegia razreševanja zadev družbenih 
pravobranilcev samoupravljanja kot tudi od zavzetosti vod- 
stev družbenopolitičnih organizacij. Le v posameznih obči- 
nah posebno s strani predstavnikov občinskih skupščin in 
izvršnih svetov je opazna težnja, da ga žele vsebinsko obrav- 
navati kot upravni organ. Nekatere moti, da družbeni pra- 
vobranilec samoupravljanja deluje kot samostojni organ mi- 
mo »občinske oblasti«. Obstlajajo pa tudi tendence, da se 
njegov družbeni položaj določi tako, da se mu odvzame 
politični značaj funkcije in ga spremeni v upravnega delavca 
(npr.: v družbenem vrednotenju funkcije sta družbeni in 
javni pravobranilec izenačena, čeprav so pristojnosti bistveno 
različne, izenačujejo ga s člani izvršnega sveta in podobno). 

V mnogih občinah družbene pravobranilce .samoupravlja- 
nja še vedno premalo vključujejo v družbenopolitično aktiv- 
nost, kar otežuje izvajanje njegovih zakonitih dolžnosti, pa 
tudi družbeni pravobranilci samoupravljanji sami se morajo 
več kot doslej vključevati v družbeno aktivnost in sodelo- 
vati z družbenopolitičnimi organizacijami. Razen tega pa 
je obseg dela po iniciativi delavcev in drugih, ki sprožajo 
postopke tolikšen, dk ne morejo delovati po lastni pobudi in 
tudi nimajo večjega pregleda nad stanjem samoupravljanja 
in družbene lastnine na območjih, kjer delujejo. V prihod- 
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nje je zato potrebno usmeriti družbene pravobranilce samo- 
upravljanja v pravočasno in preventivno delovanje po lastni 
iniciativi in mu v ta nUmen zagotoviti tako kadrovske kot 
materialne možnosti. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja kot individualni 
organ družbene skupnosti ni .organiziran tako in niti ni po- 
trebno, da bi imel ob sebi preiskavo, finančne izvedence itd. 
Usmerjeni so v sodelovanje z obstoječimi organi in orgtai- 
zacijami (sodišča, upravo javne varnosti, tožilstva, službe 

družbenega knjigovodstva, inšpekcije). Zato je bilo v letu 
1976 s skupnimi dogovori sodelovanje sprejeto m se izvaja. 
Določene težave so v tem, da te službe niso vedno zasedene 
in večkrat tudi delavci v njih ne poznajo samoupravne uredit, 
ve organizacije združenega dela in nimajo potrebnega družbe- 
noekonomskega znanja in ne poznajo dokumentov družbe- 
nopolitičnih organizacij. Tudi družbeni pravobranilci samo- 
upravljanja moiUjo bolj kot 'doslej delovati kot. organizator 
sodelovanja v skupnih prizadevanjih. 

% 
Predlog zakona 

o samoupravnih 

sodiščih 

Predlog zatona o samo- 
upravnih sodiščih je priprav- 
ljen skladno s sklepom, spre- 
jetim na zasedanju vseh zbo- 
rov skupščine SR Slovenije 
dne 12. julija 1976, kjer je 
bil sprejet osnutek zakona 
o samoupravnih sodiščih, ob 
upoštevanju nekaterih stališč 
in pripomb do osnutka tega 
zakona. V obrazložitvi pred- 
loga je, da bi se izognili po- 
navljanju vsebine obširne 
obrazložitve osnutka zakona, 
nakazanih le nekaj bistvenih 
rešitev, ki so bile sprejete 
v predlog zakona in se raz- 
likujejo od rešitev v osnut- 
ku. Pri rešitvah so bile upo- 
števane nekatere pripombe, 
predlogi in mnenja sikup. 
ščinskih teles in sodišč 
splošne pristojnosti. 

Predlog zakona se od 
osnutka razlikuje glede opre- 
delitve stvarne pristojnosti 
sodišč s tem, da je dopol- 
njen drugi odstavek 10. čle- 
na tako, da napotuje, da so 
arbitraže oziroma druga sa- 
moupravna sodišča pristojna 
za reševanje sporov iz druge 
točke tretjega člena, razen 
če ni za posamezne vrste 
sporov z zakonom drugače 
določeno (nipr. spori iz med- 
sebojnih razmerij v združe- 
nem delu po zakonu o sodi- 
ščih združenega dela). S tem 
je delno upoštevana pripom- 
ba kosunije za pravosodje. 
Na predlog te komisije je 
tudi spremenjen 4. člen, in 
sicer tako, da je povzeta 
ustavna dikcija (274. člen 
Ustave SRS). 

Člen 5. iz osnutka zakona 
je prenesen v drugi del za- 
kona (41. člen predloga), in 
sicer med določbe, ki obrav. 
navajio arbitraže. Namesto 
njega je vstavljen nov 5. 
člen, ki določa samoupravno 
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sodišče kot predlagatelja po- 
stopka za oceno ustavnosti 
in zakonitosti, kadar med 
postopkom meni, da zakon, 
drug predpis ali splošni akt 
družbenopolitične skupnosti 
ali splošni samoupravni akt 
ni v skladu z ustavo, zako- 
nom ali drugim predpisom. 
Ta sprememba je izvršena 
na predlog komisije za pra- 
vosodje. 

Spremenjena je določba o 
jeziku, v katerem posluje- 
jo samoupravna sodišča s 
posebnim ozirom na upora, 
bo jezika narodnosti pred 
samoupravnimi sodišči. Ta 
določba predstavlja smiselni 
povzetek ustrezne določbe iz 
predloga zakona o rednih so- 
diščih (6. člen). 

Nadalje so na pripombe 
komisije za pravosodje izvr. 
šene še naslednje spremem- 
be: 

Dopolnjene so določbe o 
izvolitvi in razrešitvi sodni- 
kov samoupravnih sodišč, 
pri čemer so smiselno po- 
vzete določbe predloga zako- 
na o rednih sodiščih s tem. 
da je raali'ka v trajanju 
mandata (13. in 17. člen). 

Skladno s pripombo zaiko- 
nodaijino-pravne komisije je 
preoblikovan 15. člen, ki do- 
loča, da dovoljenje za uved- 
bo kazenskega postopka zo- 
per sodnika samoupravnega 
sodišča zaradi kaznivega de. 
janja, ki ga je storil pri 
opravljanju sodniške funkci- 
je, da skupščina občine, na 
območju katere je sedež sa- 
moupravnega sodišča. 

Smiselno je tudi upošteva- 
na pripomba zakonodajno - 
praivne komisije k določbi o 
odgovornosti sodnikov samo- 
upravnih sodišč, in to v tem 
smislu, kot je bito do tega 
vprašanja zavreto stališče na 

republiškem svetu za vpra- 
šanja družbene ureditve. 

V 19. členu je izpuščen iz- 
rek »stranke«, ker le-teh na- 
čeloma v postopku pred sa- 
moupravnimi sodišči ni, tem- 
več so le udeleženci v sporu 
in udeleženci v postopku, ki 
jih navedeni člen natančno 
opredeljuje. 

Poleg že naštetih razlogov 
za izključitev javnosti pred 
samoupravnim sodiščem so 
so v 21. členu dodani še no- 
vi razlogi, in sicer koristi 
j avnega reda in. miru in raz- 
logi moraile. 

Podaljšan je tudi rok, kdaj 
se šteje, da poravnava ni 
uspela, od 60 dni na tri me. 
sece, skladno z zakonom o 
pravdnem postopku in zako- 
nom o kazenskem postopku. 

V zvezi z izvršbo pravno- 
močnih odločb in poravnav 
je opuščen 3. odstavek 28. 
člena osnutka zakona, ker je 
ta določba nepotrebna. 

V drugem delu zakona — 
posebne določbe je spreme 
njena notranja razdelitev 
materije. Ta del posebej ure- 
ja arbitraže, razsodišča in 
poravnalne svete. 

Dopolnjena je tudi določba 
37. člena s tem, da se med 
sestavnimi, ki naj jih vse- 
buje akt o ustanovitvi arb:- 
traže, dodaja še način raz- 
rešitve arbitrov. 

Predlog zakona dopolnjuje 
prvo alineo 46. člena osnut- 
ka tako, da jasno določa, da 
je skupno samoupravno so- 
dišče pristojno za odločanje 
o predlogu za preizkus za- 
konitosti zoper pravnomočne 
odločbe samoupravnih so. 
dišč v navedenih organizaci- 
jah. 

Pri poravnalnih svetih je 
bili upoštevan predlog komi- 
sije za pravosodje in je do- 
polnjen prvi odstavek 47. 
člena, tako da dopušča mož- 
nost ustanovitve poravnalne- 
ga sveta tudi v temeljnih or- 
ganizacijah združenega dela 
ali drugih samoupravnih or- 
ganizacijah ali skupnostih. 
Opušča po omejitev, da sod- 
niki, ki imajo lastnost de- 
lavca v združenem delu v 

sodišču, ne morejo biti člani 
poravnalnega sveta. 

Predlog zakona v 53. členu 
opušča drugi odstavek, da 
lahko stranke pred porav. 
nalnimi sveti zastopajo po- 
oblaščenci, ker je ta mož- 
nost dana strankam tudi 
brez te specialne določbe. 

V tretjem delu zakona — 
prehodne in končne določbe, 
je v 53. členu podaljšan rok 
od enega na dve leti za 
uskladitev vseh podpisov in 
samoupravnih splošnih ak- 
tov s tem zakonom, ker je 
enoletni rok prekratek za 
uskladitev velikega števila 
predpisov in predvsem sa. 
moupravndh splošnih aktov. 
Tak predlog je dala komisi. 
ja za pravosodje. 

Predlagatelj ni v celoti 
upošteval pripombe komisi- 
je za pravosodje skupščine 
SR Slovenije za spremembo 
tretjega člena, ker meni, da 
so spori, navedeni v drugi 
točki 3. člena tipični spori, 
ki nastajajo v okviru samo- 
upravnih odnosov. Zaradi 
preciznejše opredelitve stvar- 
ne in funkcionalne pristoj- 
nosti posameznih vrst samo. 
upravnih sodišč pa je bil do- 
polnjen 10. člen, kot je nave- 
deno v začetku obrazložitve. 

Predlagatelj nadalje meni, 
da določba 34. člena ne ovi- 
ra ustanovitve stalnih arbi. 
t.raž glede na pomožno orga- 
niziranost. temeljnih organi- 
zacij združenega dela v Go- 
spodarski zbornici SR Slo- 
venije. 

Spremenjena je pristojnost 
poravnalnega sveta (49. člen 
predloga zakona), in sicer v 
skladu z zakonom o kazen, 
skem postopku, ki predvide- 
va pristojnost poravnalnega 
sveta v kazenskih zadevah 
na zasebno tožbo zaradi kaz- 
nivih dejanj zoper čast in 
dobro ime in zaradi kazni- 
vega dejanja lahke telesne 
poškodbe ter v skladu z za- 
konom o pravdnem postop. 
ku, ki predvideva pristojnost 
poravnalnega sveta v sporih 
majhne vrednosti. 

Ta zakon ne predstavlja 
novih proračunskih obvezmo. 
sti za SR Slovenijo. 
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Predlog zakona 

o javnem tožilstvu (ESA-541) 

1. Skupščina SR Slovenije 
je na zasedanju zborov dne 
12. juMja 1976 obravnavala 
in sprejela osnutek zakona o 
javnem tožilstvu. in hkrati 
naročila, naj se pri pripravi 
predloga zakona upoštevajo 
pripombe, predlogi in mne. 
nja, dana v poročilih skup- 
ščinskih teles in drugih gra- 
divih. 

Predlog zakona navedena 
naročila zbora skupščine SR 
Sloverai|je, kot izhaja iz na- 
daljnje obrazložitve, skoraj 
v celoti upošteva, vendar se 
zato predlog zakona vsebin- 
sko ne razlikuje bistveno od 
osnutka zakona. Organizacijo 
javnega tožilstva pa prilaga, 
ja organizaciji rednih sodišč, 
kot jo predvideva predlog 
zakona o rednih sodiščih in 
posamezne rešitve ureja pra- 
viloma enako kot predlog te- 
ga, zakona. 

-2. Predlog zakona upošte- 
va, razen posameznih pri- 
pomb redakcijske narave, te. 
le pripombe in predloge 
skupščinskih teles: 

V 33. členu (30. člen osnut- 
ka) jie razlog za predčasno 
razrešitev na predlog komi- 
sije za pravosodje uveden 
nov razlog, če je imenovan 
za javnega tožilca aJii na- 
mestnika drugega javnega to- 
žilstva ali sprejet na drugo 
delovno mesto. S tem so raz. 
logi za razrešitev javnega to- 
žilca enaki kot za razreši- 
tev sodnika rednih sodišč. 
V osmi alinei tega člena je 
beseda »odpravi« nadomešče- 
na z »ukine«, in tudi v 3. in 
vseh drugih ustreznih člemih 
je beseda »prenehanje« ozi- 
roma »odprava« nadomešče. 
na z »ukinitev«. Ta izraz se 
uporablja tudi v predlogu 
zakona o rednih sodiščih. 
Isti izraz je uporabljen tudi 
v 57. členu namesto »likvi- 
dacija«. 

V 2. odstavku 43. člena 
(37. člen osnutka) sta bese- 
di »velika nepazljivost« na- 
domeščena s »huda malo- 
marnost«, to je z izraaom, 
ki jih uporablja zakon o 
združenem delu. 

V 48. členu (42. člen osnut- 
ka) je na predlog komisije 
za pravosodje spremenjeno 
besedilo o urejanju samo- 
uprajvnih razmerij za delavce 
javnih tožilstev. Formulacija 

je enaka kot v predlogu za- 
kona o rednih sodiščih. 

V 53. členu (47. člen osnut. 
ka) je predlog komisije za 
narodnosti »dvojezični pe- 
čat« nadomeščen s »pečat, z 
napisom v slovenskem in ita- 
lijanskem oziroma madžar- 
skem jeziku«. Na opozorilo 
komisije za pravosodje je v 
sedanjem 63. členu odpadla 
določba, da se določbe 22. 
člena uporabljajo šele od 1. 
I. 1979. ker bi sicor javni to- 
žilci ne mogli v prehodni 
dobi opravljati svojiih funk- 
cij v skladu z novimi pro- 
cesnimi predpisi. 

3. Predlog komisije za pra- 
vosodje, da bi moral zakon 
določati okvirni postopek za 
ugotovitev razloga za razre- 
šitev javnega tožilca, (37. člen 
predloga oziroma 33. člen 
osnutka), ni sprejemljiv, kaj- 
ti odločitev postopka po 
mnenju predlagatelja ni 
stvar zakona, temveč orga- 
na ustrezne skupščine, ki ga 
izvede v skladu s svojim po- 
slovnikom. Bistveno za ta 
postopek je, da se ugotovi 
utemeljenost razlogov za 
razrešitev in da se omogoči 
javnemu tožilcu oziroma na- 
mestniku javnega tožilca, da 
se o tem izjavi. To pa. zago- 
tavlja določba 37. člena. 

Prav talko .ni bilo mogoče 
upoštevati predloga iste ko- 
misije, naj se določbe 3, od- 
stavka 56. člena (51. člen 
osnutka) vključi v zakon o 
strokovnem izobraževanju, v 
katerega po vsebini spada. 
Pomislek je sicer utemeljen, 
vendar mora take situacije 
reševati ta zakon, ker se še 
ne ve, kdaj bo sprejet po- 
sebni zakon o strokovnem 
izobraževanju delavcev v 
pravosodju. Do sprejema te. 
ga posebnega zakona pa bd 
bil status delavcev, na kate- 
re se nanaša ta določba, ne- 
urejen. 

Pomislek o pravilnosti do- 
ločbe 2. odstavka 56. člena 
(53. člen osnutka) ni uteme- 
ljen, kajti po 3. točki 1. od. 
stavka 211. člena zakona o 
združenem delu delavcu pre- 
neha delovno razmerje v te- 
meljni organizaciji, če noče 
delati na delovnem mestu, 
ki mu je ponujeno. 

4. Razen števila in sedežev 

temeljnih Javnih tožilstev, ki 
jih bo glede na organizacijo 
rednih sodišč 8 in ne 18, kot 
je bilo predvideno v osnutku 
zakona in katera bodo po- 
dobno kot temeljna sodišča 
imela nekatere enote, so v 
predlogu zakona, v primerja, 
vt z osnutkom zakona tele 
bistvene spremembe: 

V 11. členu je namesto 
»enakopravne uporabe« itaili. 
janskega oziroma madžar- 
skega jezika določena ena- 
kopravnost teh jezikov s 
slovenskim. 

V 12, členu je določeno, 
da razen sredstev zagotavlja 
ustrezala družbenopolitična 
skupnost tudi druge pogoje 
za delo javnih tožilstev. V 
obeh členih je besedilo 
usklajeno z besedilom ustrez- 
nih določb predloga zakona 
o rednih sodiščih. 

Dodan je nov 25, člen, ki 
ureja izločitev javnega tožil- 
ca oziroma njegovih namest- 
nikov. Do sedaj je izločitev 
urejal procesni zakon, nov 
zakon o kazenskem postopku 
pa nima ustreznih določb. 

Ker je jaivno tožilstvo sa- 
mostojen državni organ in 
jajvni tožilec kot nosilec, jav- 
nih funkcij odgovarja . po 
ustavi in zakonu, česar pred. 
log zakona sicer izrecno ne 
deklarira, je določeno, da 
javni tožilec SR Slovenije 
poda predlog za imenovanje 
javnih tožilcev in namestni- 

kov po predhodno pribaflrlje- 
nem mnenju socialistične 
zveze delovnega ljudstva (4. 
odstavek 27. člen). 

Olen 28. in nove določbe 
35. člena, ki se nanašajo na 
postppek o razrešitvi javne- 
ga, tožilca, so usklajene z 
ustreznimi določbami predlo- 
ga zakona, o rednih sodiščih, 

Novi sta tudi določbi 38. 
in 39. člena in sta analogni 
določbam, ki veljajo za sod. 
nike rednih sodišč. 

V 3. odstavku 56. člena je 
dodano besedilo »kot stro- 
kovni sodelavec«, ker se do. 
Ločba nanaša samo na to 
vrsto delavcev ja/vnih tožil- 
stev. 

5, Izvajanje tega zakona 
ne bo zahtevalo veojiih do- 
datnih finančnih sredstev. 
Zaradi manjšega števila všš. 
jih javnih tožilstev bo re- 
publika dolžna zagotavljati 
manj proračunskih sredstev, 
zaradi večjega, obsega dela 
temeljnih javnih tožilstev bo. 
do bolj obremenjene občine. 
Višino potrebnih finančnih 
sredstev za delo ja/vnih tožil- 
stev, ki jih bodo morale pri- 
spevati posamezne družbeno, 
politične skupnosti, bo mo- 
goče izračunati naknadno, 
ko bo po sprejemu zakona o 
rednih sodiščih mogoče na- 
tančneje ugotoviti obseg de- 
la posameznih javnih tožil, 
štev in potrebne kadre zanje. 

Predlog zakona o 

dopolnitvi 60. člena 

obrtnega zakona (ESA 339) 

Predlog za izdajo zakona o 
dopolnitvi 60. člena obrtne- 
ga zakona z osnutkom zakona 
so obravnavali: 

— Odbor za družbenoeko- 
nomske odnose in 

— Odbor za družbenoeko- 
nomski razvoj Zbora združe- 
nega dela na svoji seji dne 
18, 1. 1977 

— Odbor za družbenoeko- 
nomske odnose Družbenopo- 
litičnega zbora na svoji seji 
dne 18. 1. 1977 in 

— Zakonodajnopravna ko- 
misija na svoji seji dne 17. 
1. 1977. 

Zbor združenega dela je 
obravnaval Predlog zakona za 
izdajo zakona z osnutkom 
zakona na svoji 41. seji, Zbor 
občin na svoji 40. seji in Dru- 

žbenopolitični zbor na svoji 

36. seji dne 19. januarja 1977. 
Vsi trije zbori so ga spre- 
jeli s tem, da se ob pripravi 
Predloga upoštevajo in pro- 
učijo stališča, mnenja, pri- 
pombe in predlogi, dani v po- 
ročilih skupščinskih teles ter 
v sami razpravi na sejah zbo- 
rov. 

K Osnutku zakona je dala 
pripombo za spremembo be- 
sedila Zakonodajnopavna ko- 
misija in sicer na, predlog 
predlagatelja Skupščine obči- 
ne mesta Ljubljana in s ka- 
tero se je strinjal Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. V 
Predlogu zakona je pripomba 
v celoti upoštevana. Iz vsebi- 
ne predlagane spremembe za- 
kona je razvidno, da zgradi 
specifičnega položaja delav- 
cev v zadrugi taksistov le-ti 
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ne morejo opravljati osnovne 
dejavnosti razen s sredstvi 
(voaili)zadruge, kar hi sicer 
lahko privedlo do prilaščanja 

I. 
Predloženi Predlog zakona o 

rednih sodiščih ohranja os- 
novno zamisel glede temelj- 
nih sodišč z organizacijskimi 
enotami in čim širšega pre- 
nosa pristojnosti na temelj- 
na sodišča, kar je uveljavil 
že osnutek zakona, ki ga je 
Skupščina SR Slovenije spre- 
jela 12. julija 1976 in še bolj 
poudarja izvrševanje sodne 
funkcije kot funkcije oblasti 
po delovnih ljudeh in obča- 
nih in tako v celoti uveljav- 
lja idejno-politična izhodišča 
o preobrazbi pravosodja v 
SR Sloveniji in na podlagi teh 
izhodišč sprejete teze o opre- 
delitvi pravosodnega sistema 
v SR Sloveniji. 

Pri tem so bile, kot je raz- 
vidno iz nadaljnjega izva- 
janja, razen posameznih ne- 
bistvenih, upoštevane pri- 
pombe zborov skupščine SR 
Slovenije in njihovih teles 
ter delegacij, zlasti pa rezulta- 
ti neposrednih razgovorov s 
predsta,vniki prizadetih občin, 
ki jih je v skladu s priporo- 
čilom Skupščine SR Sloveni- 
je v času od 28. 9. do 13. 10. 
1976 opravil republiški sekre- 
tariat za pravosodje, organi- 
zacijo uprave in proračun. 
Razgovori, opravljeni na se- 
dežih občin Nova Gorica Cza 
občine Idrija, Tolmin, Ajdov- 
ščina in Nova Gorica), Po- 
stojna (za občine Ilirska Bi- 
strica, Sežana in Postojna), 
Vrhnika (za občine Cerknica, 
Logatec in Vrhnika), Kranj 
(za občine Jesenice, Radovlji- 
ca, Tržič, škofja Loka in 
Kranj),'Domžale (za občini 
Kamnik in Domžale), Celje 
(za občine Celje, Slovenske 
Konjice in Šmarje pri Jelšah), 
Krško (za občine Brežice, 
Sevnica in Krško), Novo me- 
sto (za občini Trebnje in No- 
vo mesto), Ptuj (za občini 
Ormož in Ptuj), Murska So- 
bota (za občine Gornja Rad- 
gona, Ljutomer, Lendava in 
Murska Sobota), Maribor (za 
občine Lenart, Slovenska Bi- 
strica in Maribor) in Slovenj 
Gradec (za občine Radlje ob 
Dravi, Dravograd, Ravne na 
Koroškem in Slovenj Gradec) 
so se nanašali na organizacijo 
sodišč in njihovo pristojnost 

dohodka s strani lastnikov 
— članov zadruge, ki bi ga 
ustvarili delavci z njihovimi 
vozili. 

(mreža in sedeži sodišč, pri- 
stojnosti temeljnih sodišč in 
oddelkov, organizacija oddel- 
kov) ter način volitev sodni- 
kov, ki bodo opravljali sodni- 
ško funkcijo za območje več 
občin. 

Najbolj sporno in poudarje- 
no je bilo vprašanje, predvi- 
denih oddelkov temeljnih so- 
dišč. Predstavniki občinskih 
skupščin, kjer so bili po os- 
nutku zakona predvideni od- 
delki (Ilirska Bistrica, Idrija, 
Gornja Radgona, Kamnik, Se- 
vnica, Slovenske Konjice, 
Skofja Loka, Šmarje pri Jel- 
šah, Trebnje in Vrhnika) ter 
Radelj, kjer so utemeljevali 
potrebe po ustanovitvi oddel- 
ka, so zagovarjali ustanovitev 
na sedežih teh občin sodišč 
in ne oddelkov ter svoja sta- 
lišča, utemeljevali, da jih pod- 
pirajo tudi družbenopolitične 
organizacije in združeno delo 
v teh "občinah. Izrazili so po- 
misleke o prepričljivosti kri- 
terijev za določitev temeljnih 
sodišč oziroma oddelkov, ki 
da niso enotni za posamezne 
občine, ter menili, da se z 
ustanavljanjem oddelkov sod- 
stvo odteguje in ne približu- 
je občanom in s tem otežuje 
učinkovito sodno varstvo nji- 
hovih pravic, da se s tem one- 
mogoča uresničevanje izvr- 
ševanja sodstva v občini in 
tudi jemlje del oblasti obči- 
nam; da se kadrovsko osiro- 
mašujejo prizadete občine in 
onemogoča sodnikom vključe- 
vanje v neposredna družbena 
dogajanja in družbenopolitič- 
no angažiranje. Skoraj so- 
glasno je bilo izraženo stali- 
šče, da je glede števila temelj- 
nih sodišč in oddelkov bolj 
sprejemljiva organizacijska 
shema delovnih tez, po kate- 
rih je bilo predvideno samo 
15 temeljnih sodišč s 26 od- 
delki in predlagano, naj bi se 
število temeljnih sodišč še 
zmanjšalo, morda celo na 12 
temeljnih sodišč. 

Na posvetovanjih je bil iz- 
ražen tudi odločen odpor zo- 
per naziv »oddelek«, pri če- 
mer je bilo tudi poudarjeno, 
da osnutek zakona preveč po- 
manjkljivo in premalo pre- 
cizno določa organizacijo od- 
delka; izraženo je bilo tudi 

stališče, naj bodo oddelki sa- 
mostojna sodišča, ne pa le se- 
stavni del temeljnega sodišča, 
ne glede na to, kako se po- 
imenujejo. Predlagano je bi- 
lo, da se predvideni oddelek 
poimenuje s »sodiščem« ali 
»občinskim sodiščem« ali s 
kakšnim drugim, ustreznejšim 
imenom. 

Predstavniki območij, za ka 
fera niso bila predvidena vi- 
šja sodišča, so bili mnenja, 
da bi morala biti višja sodi- 
šča tudi v Novi Gorici, Mur- 
ski Soboti in v Novem mestu. 
Glede pristojnosti temeljnih 
sodišč so bila izražena sta- 
lišča, naj gospodarske zade- 
ve obravnavata tudi temeljni 
sodišči v Kranju in Novi Go- 
rici, temeljni sodišči v Ptuju 
in Slovenj Gradcu mladolet- 
niške zadeve (Slovenj Gradec 
tudi preiskave). 

Sicer pa iz teh razgovorov 
povzemamo tale stališča in 
predloge; 

Sodna funkcija naj se op- 
ravlja povsod ta,m, kjer so 
sedaj občinska sodišča. Ust- 
reznejša in bolj sprejemljiva 
je mreža sodišč po delovnih 
tezah (s 15 temeljnimi sodi- 
šči) ali s še manjšim števi- 
lom temeljnih sodišč, s tem, 
da imajo oddelki širšo »pri- 
stojnost«. 

Sodišča — oddelki naj ob- 
držijo najmanj sedanjo pri- 
stojnost občinskih sodišč. Ime 
oddelka, ni sprejemljivo. Go- 
spodarsko sodstvo ,naj se ob- 
ravnava v več kot 4 centrih. 

Poenostaviti je treba volil- 
ni postopek taiko, da naj sod- 
nike temeljnih sodišč s širšo 
pristojnostjo voli občinska 
skupščina na sedežu tega sodi. 
šča, s tem, da jo ostale občin- 
ske skupščine za to ali poo- 
blatijo ali pa, dajo k izvolitvi 
soglasje njihove komisije za 
volitve in imenovanja, pri 
tem pa morajo vse občinske 
skupščine sodelovati v kandi- 
dacijskem postopku. 

It. 
Na podlagi teh obravnavanj 

in izraženih stališč je repu- 
bliški sekretariat za pravo- 
sodje, organizacijo uprave in 
proračun izdelal predloge re- 
šitev najpomembnejših spor- 
nih vprašanj, tj. organizaci- 
je temeljnih sodišč, števila 
višjih sodišč, pristojnosti te- 
meljnih in višjih sodišč in 
volitev sodnikov. Te rešitve so 
bile obravnavane nato v ok- 
viru republiške konference 
SZDL, kjer je bila ocenjena 
njihova ustreznost in sklad- 
nost s sprejetimi idejnopoli- 
tičnimi izhodišči in tezami za 
opredelitev pravosodnega si- 

stema v SR Sloveniji. Ker so 
ostala odprta še nekatera 
vprašanja v zvezi z organi- 
zacijo in pristojnostjo sodišč, 
so bila navedena vprašanja 
obravnavana tudi v okviru 
republiškega sveta za vpra- 
šanja družbene ureditve. 

V teh razpravah je bilo 
sprejeto stališče, da je -glede 
na zagotovitev enakega iti 
učinkovitega sodnega varstva 
vsakemu delovnemu človeku 
in občanu, podružbljanja sod- 
ne funkoije in njenega pribli- 
žanja delovnim ljudem in ra- 
oionalne organizacije pravo- 
sodja treba v Predlogu zaiko- 
na, o rednih sodiščih dosledno 
izvesti tale načela: kvalitetno 
in učinkovito sojenje, enako- 
pravnost in praviloma enako 
pristojnost sodišč iste vrste, 
opravljanje funkcije temelj- 
nih sodišč po njihovih organi- 
zacijskih enotah, odgovornost 
vseh sodnikov temeljnega so- 
dišča vsem občinskim skup- 
ščinam z območja temeljnega 
sodišča in enostavnost orga- 
nizacije sodišč. 

III. 
Navedena izhodišča in na- 

čela, ki so skladna z idejno- 
političnimi izhodišči in teza- 
mi za opredelitev pravosod- 
nega sistema v SR Sloveniji, 
Predlog zakona uveljavlja v 
celoti. 

1. V dosedanjih fazah zako- 
nodajnega postopka za izdajo 
zakona o rednih sodiščih po- 
novno poudarjeno načelo su- 
verenosti republike tudi na 
področju pravosodja terja v 
skladu s sprejetimi idejnopo- 
litičoimi izhodišči in tezami 
za opredelitev pravosodnega 
sistema v SR Sloveniji, da se 
pravosodni sistem z vsemi 
redinimi postopki zaključi v 
republiki, kar glede na pre- 
vzem nalog, ki jih je doslej 
opravljalo zvezno sodišče, za- 
hteva , ustrezno bistveno ok- 
repljeno vlogo Vrhovnega so- 
dišča SR Slovenije. Zato se 
je treba glede na uveljavlje- 
no načelo dvostopnosti izog- 
niti ureditvi, da bi isto sodi- 
šče hkrati opravljalo prvo- 
stopno in pritožbeno funkci- 
jo oziroma pritožbeno in tre- 
tjestopno funkcijo. Vrhovno 
sodišče SR Slovenije na.j bi 
primarno, skladno z ustavni- 
mi načeli, zagotavljalo enotno 
uporabo zakonov na vseh 
področjih, ne glede na pri- 
stojnost posameznih rednih 
sodišč. To dejstvo, ki hkrati 
pomeni, da predvidena višja 
sodišča ne bi smela odločati 
na prvi stopnji ter dvostop- 
nost varstva svoboščin in pra^ 
vic delovnih ljudi in občanov 

Predlog zakona o 

rednih sodiščih (ESA — 537) 

poročevalec iT 



ter samoupravnih organizacij, 
zahteva da je treba vse od- 
ločanje na prvi stopnji pre- 
nesti na temeljna sodišča. Za 
tako načelno ureditev, kot je 
z razliko od Osnutka zatona 
določa predloženi Predlog, ne 
morejo biti ovira eventuelni 
kadrovski, materialni ali kak- 
šni drugi razlogi, kajti v pre- 
hodnem obdobju do začetka 
poslovanja novih sodišč bo 
mogoče s tvornim sodelova- 
njem vseh dejavnikov zagoto- 
viti vse potrebne pogoje. Po- 
mislek, da s takim prenosom 
pristojnosti na temeljna so- 
dišča Vrhovno sodišče SR 
Slovenije ne bi moglo skrbeti 
za enotno uporabo zakona, ne 
more biti upoštevan. S tem 
namreč da bodo mogle uve- 
ljavljati izredna pravna sred- 
stva tudi stranke, se bo po- 
večalo število zadev, ki jih bo 
to sodišče obravnavalo, razen 
tega pa bo Vrhovno sodišče 
SRS glede na določbe 15. in 
52. člena lahko spremljalo de- 
lo nižjih sodišč in jim dajalo 
strokovno pomoč z instruk- 
tažnimi pregledi in drugimi 
oblikami metod dela in ko- 
municiranja z nižjimi sodišči. 
S taJkirni oblikami dela bo 
tudi moglo zagotavljati enot- 
no kaznovalno politiko v 
skladu s stališči skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti. 

2. Dosledno izvedeno nače- 
lo, da so temeljna sodišča 
pristojna za reševanje vseh 
zadev na prvi stopnji, tudi 
najtežjih kazenskih, za kate- 
ra je bila po osnutku zakona 
predvidena pristojnost višjih 
sodišč in uresničitev uvodoma 
poudarjenega načela izvrševa- 
nja sodne oblasti v občinah, 
zahteva zaradi učinkovitega 
delovanja temeljnih sodišč tu- 
di ustrezno organizacijo teh 
sodišč. Pri tem je treba iz- 
hajati iz načela, da se sodna 
funkcija izvršuje v občinah, 
ki so nosilke kadrovanja za 
sodišče, zagotavljajo sredstva 
za delo in druge pogoje za 
poslovanje sodišč, ocenjujejo 
delo in morajo biti vključno 
s krajevnimi skupnostmi ob- 
veščene o njihovem delu. Ker 
je sodna funkcija del funkci- 
je oblasti, ki se izvaja v ob- 
čini, morajo biti vse občine 
v enakem položaju glede 
stvarne in krajevne pristoj- 
nosti sodišč. Zato ne more bi- 
ti različnih vrst temeljnih so- 
dišč z različnimi pristojnost- 
mi. 

Prav zaradi zagotovitve 
učinkovitega in kvalitetnega 
dela temeljnih sodišč, pri če- 
mer je specializacija eden bi- 
stvenih elementov in reševa- 
nja vseh zadev na prvi stop- 

nji na temeljnih sodiščih Je 
v Predlogu zakona predvide- 
nih samo 8 temeljnih sodišč 
(po osnutku zakona 28) z ob- 
močji sedanjih okrožnih so- 
dišč (27. člen). 

Temeljno sodišče se pra- 
viloma ustanovi za območje 
v-eč občin (21. člen). Novost v 
primerjavi z Osnutkom je tu- 
di v tem, da so določeni po- 
goji za ustanovitev temeljne- 
ga sodišča. To hkrati pome- 
ni, da število temeljnih so- 
dišč ni dokončno določeno, 
temveč jih bo po zagotovitvi 
zahtevanih pogojev mogoče 
tudi povečati. 

Tako mrežo temeljnih so- 
dišč narekuje tudi uveljavitev 
v razpravah sprejetega stali- 
šča, naj ne bo sodišč iste vr- 
ste z različno pristojnostjo, 
temveč naj bodo sodišča iste 
vrste enakovredna, z enako 
pristojnostjo, kar Predlog za- 
kona uveljavlja v 30. členu. 
Glede tega se torej Predlog 
zatona bistveno razlikuje od 
osnutka zakona, ki je predvi- 
deva' temeljna sodišča z raz- 
lično pristojnostjo. Temeljna 
sodišča so sodišča vseh občin 
na svojem območju in izvršu- 
jejo sodno funkcijo v vseh 
občinah svojega območja ena- 
ko in vse občine so v enakem 
položaju in odnosu do te- 
meljnega sodišča. Da bi te- 
meljno sodišče moglo v vseh 
občinah izvrševati svojo funk- 
cijo, je po Predlogu zakona 
predvideno, da skupščine ob- 
čin z območja temeljnega so- 
dišča same določijo enote, na 
katerih bo temeljno sodišče 
izvrševalo sodno funkcijo. 
Predvideno je (člen 31), da 
se enota lahko določi tam, 
kjer so zagotovljeni potreb- 
ni kadri, prostori in drugi 
materialni pogoji. Republiški 
sekretariat za pravosodje, or- 
ganizacijo uprave in proračun 
je pooblaščen, da kot organ, 
ki je odgovoren za stanje na 
področju pravosodja, ugotovi, 
ali so izpolnjeni pogoji za 
enoto temeljnega sodišča. So- 
dno funkcijo je namreč mož- 
no opravljati samo tam, kjer 
je zagotovljena možnost rea- 
lizacije vseh pravic, ki jih 
imajc stranke po procesih za- 
kona. 

Reševanje nekaterih druž- 
beno pomembnih zadev, ki 
bodisi zaradi manjšega števi- 
ga bodisi zaradi posebne spe- 
cializacije, hitre intervencije 
ali zaradi drugih okolnosti 
zahtevajo večjo koncentracijo, 
je po Predlogu zakona (5. od- 
stavek 31. člena) poverjeno 
samo enoti temeljnega sodi- 
šča, ki je na njegovem sede- 

žu. To so preiskave, mlado- 
letniške zadeve, gospodarski 
prestopki, gospodarski spo- 
ri, prisilne uprave in stečaji 
ter sodni register. 

3. Predsednik temeljnega 
sodišča odgovarja za delo ce- 
lotnega temeljnega sodišča in 
s tem tudi za delo enote te- 
meljnega sodišča. Za samo 
poslovanje enote skrbi vodja, 
ki opravlja tudi posamezne 
zadeve sodne uprave, za ka- 
tere ga pooblasti predsednik 
temeljnega sodišča. 

4. Čeprav je bilo v razpra- 
vi mnogo pripomb glede 
majhnega števila višjih sodišč 
in so bila izražena stališča, 
naj bi bilo 8 višjih sodišč iz 
razlogov smotrnosti (reševa- 
nje samopritožbenih zadev in 
s tem potrebno majhno števi- 
lo sodnikov) in kvalitete de- 
la, Predlog zakona predvide- 
va samo 4 višja sodišča. Pač 
pa razširja pristojnost za re- 
ševanje pritožbenih zadev, v 
gospodarskih sporih in pre- 
stopkih za vsa 4 višja sodišča 
(34. člen). 

5. Glede na položaj temelj- 
nega sodišča, kot je oprede- 
ljen v Predlogu zakona, so 
tudi vsi sodniki temeljnega 
soaišča enaki po položaju. 
Volijo jih vse občinske skup- 
ščine z območja temeljnega 
sodišča in za svoje delo od- 
govarjajo vsem tem skupšči- 
nam. število sodniških mest 
bo sicer določeno po enotah, 
vendar bo lahko sodnik te- 
meljnega sodišča izvrševal 
svojo funkcijo po potrebi v 
katerikoli enoti. 

IV. 
V Predlogu zakona so upo- 

števane tele pripombe skup- 
ščinskih teles, ki so bile da- 
ne ob sprejemanju osnutka 
zakona: 

1. V skladu z ustavnimi do- 
ločbami (284. člena ustave 
SRS in 229. člena ustave 
SFRJ) je v 11. členu uveden 
institut porote Ker niti za- 
kon o kazenskem postopku 
niti zakon o pravdnem po- 
stopku v spremenjenih do- 
ločbah tega instituta ne ome- 
njata, bo moral biti način 
sodelovanja porote urejen s 
posebnim procesnim zako- 
nom, ki bo moral urejati tu- 
di položaj, pristojnost, sesta- 
vo in funkcijo porotnikov. Za- 
to se v predhodnih določbah 
tega zakona (109. člen) napo- 
tuje na ta zaikon. 

2. Glede na stališča zakono- 
dajno-pravne komisije je 12. 
člen dopolnjen tako, da pred- 
sednik sodišča poleg sodni- 
ške funkcije opravlja tudi 
zadeve sodne uprave. 

3. V 16. in 17. členu sta 
določbi glede sodelovanja so- 
dišč in dajanja pravne pomo- 
či izrecno dopolnjeni tudi 
glede družbenega pravobra- 
nilca samoupravljanja. 

4. Na pripombe komisije za 
narodnosti je 18. člen spreme- 
njen tako, da je zaradi pou- 
darka enakopravnosti itali- 
janskega oziroma madžarske- 
ga jezika s slovenskim jezi- 
kom ustrezna določba prešla 
iz tretjega v drugi odstavek 
in da sta v tej določbi besedi 
»enakopravna uporaba« nado- 
meščeni z besedo »enakoprav- 
nost«. Zaradi jasnosti je do- 
dano besedilo, da sodišča iz- 
dajajo tudi odločbe v itali- 
janskem oziroma madžar- 
skem jeziku. 

5. V 25. členu je z novo for- 
mulacijo te določbe delno 
sprejeta pripomba zakonodaj- 
no,pravne komisije. Načela 
družbene samozaščite bo po- 
drobneje opredelil sodni po- 
slovnik. Osvojena je tudi pri- 
pomba družbeno-političnega 
zbora. 

6. S popravljenim besedi- 
lom v 26. členu, da morajo 
sodišča na dvojezičnih ob- 
močjih imeti pečat z napi- 
som v slovenskem in itali- 
janskem jeziku oziroma mad- 
žarskem jeziku, je upošteva- 
na pripomba komisije za na- 
rodnosti. 

7. Pripomba k 12. točki 28. 
člena (izpuščena občina Liti- 
ja) je upoštevana v novem 
besedilu 27. člena. 

8. V določbi 38. člena je ob 
upoštevanju pripombe komi- 
sije za pravosodje povzeto 
besedilo 371. člena ustave 
SFRJ. 

9. V 43. členu spremenjeno 
besedilo določa, da sodišča 
delegirajo na skupno sejo 
do 5 delegatov. Sprememba 
je potrebna, ker nekatera sa- 
moupravna sodišča, ki dokon- 
čno odločajo, ne bi mogla za- 
gotoviti po pet delegatov, kot 
je bilo določeno v osnutku 
zakona. 

10. Izraza »velika nepazlji- 
vost« sta v 71. členu nado- 
meščena s »huda malomar- 
nost«, kar je v skladu z za- 
konom o združenem delu 
(205. člen) in s stališčem ko- 
ordinacijskega odbora repu- 
bliškega sveta za vprašanja 
družbene ureditve. 

11. V 76. členu je v 2. točki 
zaradi jasnosti določeno, da 
je sodnik razrešen, če je iz- 
voljen ali imenovan na dru- 
go dolžnost, ali sklene drugo 
delovno razmerje, v 8. točki 
pa sta besedi »zdravstvenega 
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zavoda« nadomeščeni z »noc- 
gana«. 

12. 78. člen (četrti odsta- 
vek) je glede na mnenje Dru- 
žbenopolitičnega zbora do- 
polnjen tako, da ima pravico 
predlagati razrešitev sodnika 
poleg SZDL tudi republiški 
sekretariat za pravosodje, or- 
ganizacijo uprave in prora- 
čun. Niso pa upoštevane dru- 
ge družbenopolitične organi- 
zacije, ker te itak lahko na- 
stopajo v okviru SZDL. 

13. Vprašanje delegacije 
sodnika temeljnega sodišča k 
drugemu temeljnemu sodišču 
(83. člen), ki je bilo odprto 
ob osnutku zakona, je glede 
na organizacijo temeljnega 
sodišča, ki omogoča preliva- 
nje sodnikov v območju te- 
meljnega sodišča, odpadlo. Za- 
to je po spremenjeni določbi 
1. odstavka 83. člena dode- 
litev mogoča samo izjemoma, 
če drugače ni mogoče zago- 
toviti rednega dela sodišča in 
to sodnika temeljnega sodišča 
k višjemu sodišču na istem 
območju in obratno ter sod- 
nika višjega sodišča k druge- 
mu sodišču. 

Izraz »zagotavlja« v petem 
odstavku je nadomeščen z 
»bremenijo«. 

14. V 85. členu je upošte- 
vana pripomba komisije za 
pravosodje in je določeno, da 
je sodnik porotnik lahko po- 
novno izvoljen, vendar ne več 
kot dvakrat zaporedoma za 
isto sodišče. 

15. Glede na pripombo Dru- 
žbeno-poliitičnega zbora do- 
loča 86. člen za razrešitev 
sodnikov porotnikov enake 
razloge kot za sodnike, razen 
razloga, ki je vezan na po- 
klicno opravljanje sodniške 
funkcije. 

16. V 95. členu je upošteva- 
na pripomba komisije za pra- 
vosodje in je v tretjem od- 
stavku določeno, da republi- 
ški sekretariat za pravosodje, 
organizacijo uprave in prora- 
čun predpiše strokovne in 
druge pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati sodni izvedenci. 

17. Glede na stališča sekre- 
tariata IS za zakonodajo, s 
katerim so bili opravljeni ne- 
kateri redakcijski popravki 
besedila, je bilo v vseh ust- 
reznih določbah besedilo »re- 
republiški upravni organ, 
pristojen za pravosodje«, za- 
menjano z besedilom »re- 
publiški sekretariat za pravo- 
sodje, organizacijo uprave in 
proračun«, besedilo »pred- 
stojnik republiškega upravne- 
ga organa, pristojnega za 
pravosodje« pa z besedilom 
»republiški sekretariat za pra- 

vosodje, organizacijo uprave 
in proračun«. 

V. 
1. Pripombe skupščinskih 

teles, ki se nanašajo na or- 
ganizacijo in pristojnost od- 
delkov, odnos temeljnih so- 
dišč in oddelkov do občin- 
skih skupščin ter glede šte- 
vila sedežev posameznih vrst, 
rednih sodišč, glede na pred- 
lagano organizacijo rednih so- 
dišč in njihovo pristojnost 
glede na rešitve v Predlogu 
zakona niso več aktualne, ker 
so tam upoštevane ali pa jih 
ni bilo mogoče upoštevati iz 
razlogov, ki so navedeni pri 
obrazložitvi o organizaciji 
in pristojnosti sodišč. 

2. Predlog komisije za pra- . 
vosodje k 45. členu, naj bi 
okvirni način dela skupne se- 
je določal zakon, je v določ- 
bah o skupni seji že realizii- 
ran. Podrobnejše določbe o 
načinu dela skupne seje pa 
so tehnične narave in ko ta- 
ke stvar poslovnika, ne zako- 
na. Tudi zakon o zveznem so- 
dišču ne obravnava ustrezne 
materije v širšem okviru, tem- 
več podobno kot predlog za- 
kona. 

3. Upoštevan tudi ni bil 
predlog zakonodajno-pravne 
komisije, da je potrebno raz- 
mejiti pravice in obveznosti 
predsednikov posameznih vrst 
sodišč, ker da niso istovetne. 
Po mnenju predlagatelja spa- 
dajo pravice in obveznosti, 
naštete v 50. členu, v zade- 
ve sodne uprave, ki jo izva- 
jajo predsedniki vseh vrst 
rednih sodišč vsebinsko in 
po obsegu enako. Izjema je 
določanje razporeda dela, kar 
ni pravica predednika Vrhov- 
nega sodišča SRS, kar sledi 
iz določbe novega tretjega 
odstavka tega člena. 

4. O predlogu, da verjetno 
ni potrebno objavljati prostih 
delovnih mest sodnikov Vr- 
hovnega sodišča SRS (63. 
člen), predlagatelj meni, da 
ni utemeljen, ker je med pri- 
pravo zakona prišlo do izraza 
enotno stališče, naj se pro- 
sta sodniška mesta objavlja- 
jo brez izjeme. Eventuelne 
kriterije za sodnike posamez- 
nih vrst sodišč pa naj bi do- 
ločal poseben zakon iz 66. 
člena predloga zakona. Ta za- 
kon bo moral urejati tudi 
veljavnost »pravosodnega iz- 
pita«, opravljenega v drugih 
socialističnih republikah in 
pokrajinah. 

5. Določitev postopa za raz- 
rešitev sodnika (79. člen) ni 
stvar zakona, temveč organa 
ustrezne skupščine, ki ga iz- 
vede v skladu s svojim po- 

slovnikom. Bistveno za ta po- 
stopek je, da se ugotovi ute- 
meljenost razlogov za razreši- 
tev in da se omogoči sodni- 
ku, da se o tem izjavi. To 
pa zagotavlja določba 79. čle- 
na. 

6. Vprašanje verifikacije ko- 
deksa sodniške etike po mne- 
nju predlagatelja ne more bi- 
ti stvar tega zakona. Res bi 
bilo smotrno, da bi sodniki 
odgovarjali tudi za tiste kr- 
šitve delovnih možnosti, ki 
niso takt; narave, da bi bilo 
zaradi njih treba sodnika raz- 
rešiti. Ker pa kodeks sodni- 
ške etike sprejema sodniško 
društvo in je zato obvezen 
samo za njegove člane, ga ni 
mogoče z zakonom družbeno 
verificirati, ker bi se tako 
institucionaliziral akt civil- 
nopravne osebe. 

7. Glede na izražene pomi- 
sleke o ustreznosti določb 
104. člena ( v Osnutku zako- 
na 110. člen) se Ugotavlja, 
da je prvi odstavek tega člena 
v skladu z 218. členom zakona 
o združenem delu, po kate- 
rem preneha delovno raz- 
merje, kadar Se začne posto- 
pek za prenehanje delavče- 
ve temeljne oziroma delovne 
organizacije. Razen tega je 
tudi v skladu s 190. členom 
predosnutka zakona o osno- 
vah sistema državne uprave, 
ki uvaja pojem stavljanja na 
razpoloženje. Način preneha- 
nja dela in pogoje, pod kate- 
rimi preneha, po določbi 218. 
člena zakona o združenem de- 
lu določi samoupravni akt 
in zakon. Torej lahko to do- 
loča ta zakon. Drugi odsta- 
vek tega člena je v skladu s 
3. točko prvega odstavka 211. 
člena zakona o združenem 
delu. 

Glede na pripombo Dru- 
žbenopolitičnega zbora glede 
vprašanja osebnih dohodkov 
delavca, ki je na razpoloženju 
in delavca, ki je suspendiran, 
se pojasnjuje, da predlog za- 
kona (72. in 105. člen) ureja 
nadomestilo osebnih dohod- 
kov samo glede stavljanja na 
razpoloženje, medtem ko na- 
domestilo Ob suspenzu glede 
na 100. člen ureja po predpi- 
sih o samoupravnih pravicah 
in obveznostih delavcev ter 
urejanju razmerij pri delu v 
upravnih organih v SR Slove- 
niji. 

VI. 
1. Omeniti je treba še do- 

ločbe (razen organizacije in 
pristojnosti sodišč), ki posa- 
mezna vprašanja urejajo 
drugače, kot so bila urejena 
v Osnutku zakona, in doslej 
še niso bila navedena. 

V novem drugem odstavku 
12. člena je izrecno določe- 
na funkcija predsednika sodi- 
šča in je podana določba iz 
50. člena izpadla. 

Novost v Predlogu zakona 
v primerjavi z Osnutkom po- 
meni izenačitev sodnikov po- 
rotnikov s sodniki glede slo- 
vesne izjave pred predsedni- 
kom občinske skupščine (88. 
sčlen). 

Nov drugi odstavek 91. člena 
poudarja, da ima sodišče po- 
leg diplomiranih pravnikov la- 
hko tudi strokovne sodelavce 
drugih poklicev in profilov. 

Med prehodnimi in končni- 
mi določbami so dopolnjene 
določbe 99. člena. Z njimi 
se ureja pristojnost sodišč v 
prehodnem obdobju, to je od 
1, 7. 1977 do 31. 12. 1078. S 
1. 7. 1977 namreč prenehata 
veljati sedanji zakonik o ka- 
zenskem postopku in zakon 
o pravdnem postopku, ki sta 
določala pristojnost sodišč. 
Zato se bodo v tem obdobju 
glede pristojnosti sodišč upo- 
rabljale dosedanje določbe 
obeh procesnih zakonov kot 
republiški predpis, s tem, da 
bodo posamezna kazniva de- 
janja iz kazenskega zakona 
SFRJ in kazenskih zakonov 
republik in pokrajin v pre- 
hodnem obdobju ostala še v 
pristojnosti okrožnih sodišč. 
V istem členu je določena 
tudi sestava senata Vrhovne- 
ga sodišča SRS za reševanje 
nekaterih izrednih pravnih 
sredstev v civilnih sporih, ker 
bi sicer o teh morala odlo- 
čati občna seja tega sodišča. 

2. Sprememba stvarne pri- 
stojnosti sodišč, predvsem 
prenos reševanja vseh kazen- 
skih in civilnih zadev prve 
stopnje na temeljna sodišča 
bo razbremenila republiški 
proračun, povečala pa obvez- 
nosti občin. Po podatkih za 
leto 1975 je republika zagoto- 
vila sodiščem, ki jih je finan- 
cirala, 69,824.781 dinarjev pro- 
računskih sredstev. Koliko 
sredstev bo potrebno za no- 
vo Vrhovnosodišče in višja 
sodišča ter koliko za temelj- 
na sodišča z enotami, bo mo- 
goče naknadno izračunati še- 
le potem, ko bo s sprejemom 
zakona dokončno določena 
pristojnost in mreža sodišč 
Zato bo potrebno v prehod- 
nem obdobju do začetka po- 
slovanja novih sodišč pravo- 
časno opredeliti vire sredstev 
družbenopolitičnih skupnosti 
in v družbenem dogovoru o 
splošni porabi upoštevati po- 
trebna sredstva za nova sodi- 
šča. 
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Iz Skupščine 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

Veselin Djuranović - novi predsednik Zveznega 

izvršnega sveta 

# Izvoljeni so tudi podpredsedniki in člani ZIS ter imenovani zvezni sekretarji in pred- 
sedniki zveznih komitejev 
# Na eni prihodnjih sej bo izvoljen še en član ZIS iz Bosne in Hercegovine 
# Novoizvoljeni predsednik ZIS je dal pred delegati obeh zborov slovesno izjavo 

Ne seji Zveznega zbora in 
Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ, ki je bila 
15. marca, so bili izvoljeni 
predsednik, podpredsedniki 
in člani Zveznega izvršnega 
sveta ter imenovani zvezni 

sekretarji in predsedniki zve- 
znih komitejev. 

Delegati obeh zborov so so- 
glasno sprejeli predlog Pred- 
sedstva SFRJ, da se za pred- 
sednika ZIS izvoli Veselina 
Djuranoviča, dosedanjega 

predsednika GK ZK Csme 
gore. 

Novo izvoljeni predsednik 
je predlagal, naj ne bi spre- 
menili dosedanje sestave Zve- 
znega izvršnega sveta, njego- 
vih podpredsednikov, zveznih 
sekretarjev in predsednikov 
zveznih komitejev. V skladu 
z enakopravno zastopanostjo 
republik in pokrajin v zvez- 
nih organih bodo na eni pri- 
hodnjih sej Skupščine SFRJ 
izvolili še enega člana ZIS 
iz Bosne dn Hercegovine. De- 

legati so tudi ta predlog spre- 
jeli soglasno. 

Novo izvoljeni predsednik 
ZIS je pred delegati obeh 
zborov podal slovesno izja- 
vo, zatem pa so slovesno iz- 
javo podpisali tudi vsi člani 
Zveznega izvršnega sveta. 

Po tem slovesnem dejanju 
je novi predsednik ZIS Ve- 
selin Djuranovič podal krajši 
ekspoze, v katerem se je za- 
hvalil za izvolitev in nakazal 
naloge Zveznega izvršnega 
sveta v naslednjem obdobju. 

Nizka produktivna sposobnost v gospodarstvu 

ogroža politiko stabilizacije 

• Zmanjšana stopnja rasti proizvodnje in produktivnosti dela in optimalnega izkorišča- 
nja kapacitet 

• Nujno je, z vsemi sredstvi vztrajati na spoštovanju obveznosti in družbeno dogo- 
vorjenih okvirov v splošni in skupni porabi v 

• Predloženih je več ukrepov v zvezi z dograjevanjem obračunskega sistema in 
sistema plačevanja med uporabniki družbenih sredstev 

Odbor za družbenoekonom- čilo o rezultatih poslovanja 
ske odnose Zveznega zbora OZD s področja gospodar- 
Skupščine SFRJ je 2. marca stva ter ga poslal vsem de- 
1977 obravnaval rezultate po- leg&tom v Zveznem zboru, 
slovanja orgianizacij združene- Kot podlaga za razpravo o 
ga dela s področja gospo- tej problematiki so bila Od- 
darstva v letu 1976. Na pod- boru predočena gradiva SDK 
lagi podrobne analize je Od- Jugoslavije »Finančni rezulta- 
bor pripravil posebno Poro- ti poslovanja organizacij 

ODBOR ZVEZNEGA ZBORA ZA DRUŽBENO- 
EKONOMSKE ODNOSE O REZULTATIH POSLO- 
VANJA ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA V 
LETU 1976 
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združenega dela s področja 
gospodarstva v obdobju ja- 
nuar—september 1976 po po- 
datkih iz periodičnih obraču- 
nov« in »Informacija o izgu- 
bah TOZD s področja gospo- 
darstva za obdobje janu- 
ar—september 1976« z ocena- 
mi in stališči Zveznega iz- 
vršnega sveta. 

V pripravi na celovitejšo 
obravnavo rezultatov poslo- 
vanja organizacij združenega 
dela s področja gospodar- 
stva, s posebnim ozirom na 
probleme izgub, je Odbor ob- 
likoval delovno skupino, ki je 
za,dolžena, da čimbolj nepo- 
sredno pregleda rezultate po- 
slovanja, k!ar največjega šte- 
vila organizacij združenega 
dela, da bi stališča Odbora o 
reševanju problemov poslova- 
nja, zlasti pa izgub, temeljila 
na realni oceni dosedanjih 
gibanj na področju materialne 
proizvodnje in, preobrazbe 
družbenoekonomskih odno- 
sov na podlagi ustave in za- 
kona o združenem delu. V 
okviru te delovne skupine je 

več delegatov — članov Od- 
bora sodelovalo pri delu (ko- 
misij in svetov) Gospodarske 
zbornice Jugoslavije ter jim 
je bilo omogočeno, da se po- 
drobneje in celoviteje sezna- 
nijo s kritičnimi ugotovitva- 
mi o poslovanju organizacij 
združenega dela iz večine go- 
spodarskih grupacij in panog. 

Na podlagi vseh teh obrav- 
navanj se v Poročilu Odbo- 
ra med drugim poudarja, da 
so bili v letu 1976 doseženi 
precejšnji uspehi pri uresni- 
čevanju politike ekonomske 
stabilizacije. Zmanjšana je 
stopnjia inflacije, zboljšana je 
notranja in zunanja likvid- 
nost. Vzporedno s temi pozi. 
tivnimi rezultati v gospodar- 
jenju teče tudi postopek po- 
spešenega razvoja samou- 
pravnih socialističnih družbe- 
noekonomskih odnosov. Ven- 
dar je opaziti tudi negativne 
težnje, ki bi lahko pripeljale 
do neugodnih posledic kar za- 
deva celoten družbenoeko- 
nomski politični razvoj v na- 
slednjem obdobju. 

NEUGODNA GIBANJA V GOSPODARSTVU 

V Odboru je ocenjeno, da 
je reproduktivna sposobnost 
gospodarstva na takšni ravni, 
da lahko to že zdaj — v bo- 
doče pa bi še bolj ogrozilo 
ekonomsko politiko stabiliza- 
cije in hitrejši gospodarski 
razvoj. Zato je reproduktivna 
sposobnost gospodarstva iz- 
redno pomembno vprašanje, 
od katerega je. odvisna krepi- 
tev materialnega položaja go. 
spodarstva pri razpolaganju z 
ustvarjenim dohodkom. 

Prav talko je prišlo do stag 
nacije in celo do zmanjšanja 
produktivnosti dela in učin- 
kovitosti gospodarjenja, na- 
dalje do neugodnih odnosov 
pri pridobivanju dohodka v 
njegovi primarni in sekun- 
darni delitvi — pri delitvi 
osebnih dohodkov. 

Po mnenju članov Odbora 
so vzroki takšnega stanja v 
tem, dia ni bilo večje aktiv- 
nosti temeljnih organizacij 
združenega dela pri samou- 
pravnem planiranju skupne- 
ga razvoja, združevanju dela 
in sredstev ter pri razvoju 

dohodkovnih odnosov. Zavrta 
je tudi stopnja rasti proiz- 
vodnje in produktivnosti de- 
la, optimalnega izkoriščanja 
zmogljivosti, premajhna pa je 
tudi učinkovitost pri organi- 
zaciji dela in poslovanja ter 
racionalne uporabe sredstev. 

Na povečanje izgub v letu 
1976 so precej vplivale po- 
godbene in zakonske obvez- 
nosti. Nadaljevala se je tež- 
nj'a obremenjevanja dohodka 
gospodarstva, ker je bila rast 
pogodbenih obveznosti, dav- 
kov in prispevkov iz dohodka 
in osebnih dohodkov, hitrej- 
ša od rasti celotnega prihod- 
ka in družbenega proizvoda. 
Prav tako so vse oblike oseb- 
ne, splošne in skupne porabe 
hitreje naraščale kakor druž- 
beni proizvod in dohodek. 

Na neugodne rezultiate po- 
slovanja in na velikost izka- 
zanih izgub je precej vpliva, 
lo tudi dejstvo, da je bilo v 
tem časovnem obdobju izda- 
nih veliko sistemskih ukre- 
pov (prehod od fakturirane na 

plačano realizacijo, nov sistem 
plačevanja, revalorizacija os- 
novnih sredstev), ki so jih iz-. 
vajali v pogojih nižje stopnje 

PREDLOGI IN UKREPI 

Zatem je v Poročilu pou- 
darjeno, da so bila, v Odbo- 
ru izražeria tnnenja, da je tre- 
ba celotno družbeno akcijo 
usmeriti predvsem tako, da 
bodo vsi subjekti gospodar- 
jenja angažirani na usklaje- 
vanju svoje poslovne, proiz- 
vodne in razvojne Orientacije 
k učinkovitejšemu gospodar- 
jenju in optimalizaciji dohod- 
ka. Zatem, k usklajevanju od- 
nosov pri pridobivanju, raz- 
porejanju in delitvi dohodka 
in osebnih dohodkov ter na 
usklajevanje odnosov v svo- 
bodni menjavi dela in gibanj 
v splošni in skupni porabi. 
Nujno je, kot je rečeno, da 
se v vseh okoljih vztraja pri 
spoštovanju obveznosti in 
družbeno dogovorjenih okvi- 
rov te porabe. 

Kot je bilo poudarjeno, je 
treba na področju sistemskih 
sprememb nadalje dograjeva- 
ti obračunski sistem, zlasti 
glede poslovanja bank in za- 
varovalnic (prehod s fakturi- 
rane -na plačano realizacijo), 
zatem ■ sistem skupnih rezerv 
in sistem ter politiko cen. 

V Poročilu Odbora je tudi 
poudarjeno, da je treba po- 
spešiti sklepanje družbenih 
dogovorov glede realizacije 
srednjeročnega plana, zlasti 
še dogovorov o prometni po- 
litiki, o agroindustrijskem 
kompleksu, o ekonomskih in 
drugih ukrepih, s katerimi se 
železnicam zagotfavlja nor 
malne pogoje poslovanja v 
letu 1977, itn. 

Nujno je pospešeno izdaja- 
nje preostalih sistemskih za 
konov: o obračunavanju ce- 
lotnega prihodka in dohodka, 
o temeljih sistema cen in 
družbeni kontroli cen, o re- 
zervah. V zvezi z dograjeva- 
njem obračunskega sistema 
in sistema plačil je predlaga- 
lo, da se izvoznikom blaga in 
storitev zagotovi pravočasna 
izplačila iz naslova premij, re- 
gresov idr. Treba je pretre- 
sti možnost, da bi del stro- 

rasti proizvodnje in otežene- 
ga plasmaja proizvodov, stag- 
nacije produktivnosti dela in 
tako naprej. 

škov iz neplačane realizacije 
vnesli v celotni prihodek, ta, 
ko da ne bi bremenil plača- 
nega dohodka. 

V zvezi z zakonom o sana- 
ciji je predlagano, da se pre- 
trese možnost, da bi tako ve- 
like izgube pokrili v določe- 
nem časovnem obdobju 
(dveh letih) ter da bi naj se 
banke bolj angažirale pri odo- 
bravanju sanacijskih kredi- 
tov. 

Da bi bil zagotovljen kre- 
dit za osnovna in obratna 
sredstva, je predlagano, da se 
s posebno analizo ugotovi 
resne težave pri poslovanju 
določenega števila temeljnih 
organizacij združenega dela, 
ki izvirajo iz pomanjkanja 
trajnih obratnih sredstev, ter 
da ,se pospeši izvedbo kon- 
verzije kratkoročnih kreditov 
v trajna obratna sredstva. 

Poudarjeno je, da je treba 
zmanjšati obresti na kredite, 
kakor tudi zmanjšati izdat- 
ke na podlagi zavarovalnih 
premij in stroškov plačilnega 
prometa. 

Da bi odpravili ozka grla 
in - izvedli nujn-o potrebno mo- 
dernizacijo zmogljivosti pred- 
vsem v prednostnih dejavno- 
stih, bi morali proučiti mož- 
nost, da se zagotovijo še do- 
datna sredstva za te namene. 

Sugerirano je, naj bi pre- 
tresli vpliv carinskih in dru- 
gih uvoznih dajatev rta porast 
stroškov proizvodnje ter 
možnost, da bi jih zmanjša^ 
li, ter da bi proučili vpliv, ki 
ga ima na rast proizvodnje v 
nekaterih grupacijah prepo- 
ved uvoza nujno • potrebnih 
surovin in repromateriala ter 
vpliv visokih carinskih daja- 
tev na uvoz opreme, katere 
se ne proizvaja v državi. 

Predlagano je, da se pre- 
trese zajemanje iz gospodar- 
stva z davki in prispevki ter 
da se ukrepa za ustavitev ra- 
sti splošne in skupne porabe 
nad realnimi materialnimi 
možnostmi. 
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Pospešiti proces združevanja dela in sredstev 

v letalskem prometu  

• Z izgradnjo obstoječe letalske mreže v zadnjem desetletju in modernizacijo letal- 
ske flote je omogočena hitrejša rast letalskega prometa 

9 Kljub visoki stopnji razvoja letalskega prometa v obdobju od leta 1970 do 1975 je 
stanje letalske flote nezadovoljivo, ker je od 42 letal 14 zastarelih 

0 Dosežen transportni učinek na zaposlenega je na ravni svetovnega povprečja, 
stopnja individualne rentabilnosti pa je nezadovoljiva 

Delegati v Odboru Zbora re- 
publik in pokrajin za vpraša- 
nja združevanja v gospodar- 
stvu so se pogovarjali s pred- 
stavniki transportnih organi- 
zacij letalskega prometa in 
organiziacij za opravljanje le- 
taliških storitev. Ob tej pri- 
ložnosti so sprožili mnogo 
življenjsko važnih vprašanj, 
med katerimi so najpomemb- 
nejša ona, ki se nanašajo n'a 

Letalski promet v Jugosla- 
viji je, kot je rečeno v In- 
formaciji, precej dolgo stag- 
niral. Sele po izgradnji obsto- 
ječega letališčnega omrežja 
in z modernizacijo flote je 
bila mogoča nagla rast . te vr- 
ste prometa, in sicer zlasti 
v zadnjih petih letih, ko je 
bila poprečna stopnj'a rasti 
20 odstotkov. 

Letalski promet v Jugosla- 
viji opravljajo 4 delovne or- 
ganizacije — Jugoslovanski 
aerotransport, Inex—Adria, 
Pan-Adria in Aviogenex ter 
11 organizacij za opravljanje 
letaldščnih storitev n'a 17 leta- 
liščih v državi. Zadeve var- 
nosti letalskega prometa 
opravlja Zveznfa uprava za ci- 
vilno zračno plovbo in Zvez- 
ni hidrometeorološki zavod. 

V zadnjem desetletju je bi- 
lo dograjenih ter predanih na- 
menu 15 letališč, ki vsa, ra- 

Glede samoupravnega orga. 
niziranja po načelih ustave in 

izvajanje ustave, zakona o 
združenem delu, na združeva. 
nje v gospodarstvu, na eko- 
nomski položaj in dohodkov- 
no povezovanje organizacij 
združenega dela v tej važni 
gospodarski panogi. O teh 
razgovorih je pripravljena In- 
formacija, ki so jo obravna- 
vali in sprejeli na seji Od- 
bora. 

zen enega, opravljajo tudi 
mednarodni promet. V tem 
obdobju je bila docela zame- 
njana tudi flota, tako da so 
bila izločena zastarela prope- 
lerska letala, uvedena pa so- 
dobna reaktivna letala. 

število letal je v času od 
leta 1970 do 1975 poraslo za 
13 odstotkov, število sedežev 
za 74 odstotkov, tonaža ko- 
ristne nosilnosti pa se je prav 
tako povečala za 74 odstot- 
kov. Porast števila potnikov 
je bil zlasti velik v rednem 
notranjem prometu, vtem ko 
je bil v mednarodnem precej 
manjši. 

Toda navzlic visoki stopnji 
razvoja letalskega prometa v 
dobi od leta 1970 do 1975 je 
stanje flote nezadovoljivo. Od 
skupno 42 letal jih je 14 za- 
starelih in večinoma odpisa- 
nih. 

zakona o združenem delu so 
največ storitev v JAT JAT je 

konstituiran kot delovna or- 
ganizacija, ki združuje 17 
funkcionalno organiziranih te- 
meljnih organizacij in tri de- 
lovne skupnosti. 

Osnovna značilnost dohod- 
kovnih odnosov v JAT je, da 
vsaika temeljna organizacija 
samoupravno pridobiva in 
razporeja svoj dohodek. Sred- 
stva za osebne dohodke v 
JAT usklajujejo v,sak mesec 
z realiziranim obsegom dela, 
da se ne bd pripetilo, da bi 
delili, česar niso ustvarili. To 
so uredili tako, da je višina 
mesečnih akontacij odvisna 
od realiziranega obsega del, 
izkazanega s t/tom. 

Druge organizacije, ki se 
ukvarjajo z letalskim prevo- 
zom, irri&jo glede samouprav- 

Za ekonomski položaj letal- 
skega prometa je značilno 
upadanje rentabilnosti poslo- 
vanja, neekonomičnost doma- 
čega prometa in neurejena 
vprašanja, ki se nanašajo na 
nadaljnji r&zvoj te važne go- 
spodarske panoge. 

Nizka individualna rentabil- 
nost letalskih prevoznikov je 
splošen pojav v svetu. S ce- 
lotnimi prihodki ni mogoče 
kriti stroškov v prometu, ta- 
ko da brez družbene inter- 
vencije letalske družbe ne bi 
zmogle niti enostavne repro- 
dukcije. 

V našem letalskem trans- 
portu se na zaposlenega do- 
segla učinek (produktivnost 
dela), ki je na ravni svetov- 
nega poprečja. Vendar naši 
letalski prevozniki niso do- 
segli zadovoljive stopnje in- 
dividualne rentabilnosti, tako 
da imajo zavoljo tega negati- 
ven finančni rezultat. 

Poleg tega je zia neugoden 
položaj temeljnih organizacij 
na tem področju značilna ne- 
zadostna akumulativnost, niz. 
ka reproduktivna sposobnost, 

nega organiziranja nekaj zna- 
čilnih posebnosti. Pan-Adria 
ima v svoji sestavi dve te- 
meljni organizaciji: za pro- 
met in pošto ter za kmetij- 
sko aviacijo. Inex-Adria se je 
konstituirala kot delovna or- 
glanizacija, ki v svoji sestavi 
nima temeljnih organizacij. 
Opraivlja čarterski letalski 
promet, sodeluje pa tudi v 
dopolnilnem notranjem pro- 
metu. Aviogenex, ki dela v 
sestavi Generalexporta, krije s 
svojo dejavnostjo del aranž- 
maja in potreb turistične 
agencije »Jugoturs«. 

Letališča so organizirana 
kot delovne organizacije ko- 
munalnega pomena, združena 
pa so v poslovno interesno 
skupnost Letališč Jugoslavije. 

visoka zadolženost, kakor tu- 
di to, da si ne morejo zago- 
toviti sredstev za nadaljnji 
razvoj. 

V stroških reprodukcije 
ima amortizacija visok delež, 
ker je vrednost osnovnih 
sredstev visoka, amortizacij- 
ska doba pa razmeroma krat- 
ka (osem do deset let). 

Obveznosti do družbene 
skupnosti so precej visoke 
— znašajo 57 odstotkov neto 
proizvoda, dočim so v dru- 
gih prometnih pknogah te ob- 
veznosti precej nižje (42 od- 
stotkov). 

Ker je porast materialnih 
stroškov večji od porasta ce- 
lotnega prihodka, letalskim 
prevoznikom iz leta v leto 
upada ostanek dohodka, kar 
ni v skladu s povečanim ob- 
segom dela. S tem se seveda 
zmanjšuje tudi možnost za 
nSaikup nove flote ter za dru- 
ge investicije, ki so pogoj za 
razvoj te gospodarske pa- 
noge. 

Uvozne takse in davščine, 
ki so se v zadnjem času po- 
večale (celotne carinske ob- 

ODBOR ZBORA REPUBLIK IN POKRAJIN ZA 
VPRAŠANJA ZDRUŽEVANJA V GOSPODARSTVU 
O STANJU IN EKONOMSKEM POLOŽAJU ZRAČ- 
NEGA PROMETA 

DOSEDANJI RAZVOJ LETALSKEGA PROMETA 

SAMOUPRAVNA ORGANIZIRANOST IN 
DOHODKOVNI ODNOSI 

EKONOMSKI POLOŽAJ LETALSKEGA PROMETA 
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remenitve znašajo 22 odstot- 
kov), znatno obremenjujejo 
stroške poslovanja letalskih 
prevoznikov ter jim precej 
omejujejo razvoj. 

V obdobju 1970 do 1975 so 
letalski prevozniki v celotnih 
naložbah sodelovali z 19 od- 
stotki lastnih sredstev, do- 
mači krediti so znašali 15 od- 

Združevanje dela in sred- 
stev na področju te vrste 
prometa ni zadovoljivo. Ven- 
dar so pri poslovno tehnič- 
nem sodelovanju dosegli dolo- 
čene uspehe, ki naj bi bili 
dobra podlaga za nadaljeva- 
nje procesov združevanja de- 
la in sredstev po ustavnih na- 

stofckov, 66 od,stotkov sred- 
stev pa je bilo iz inozemskih 
kreditov. Glede na porast na 
bavnih cen letal in glede na 
slabši položaj letalskih pre- 
voznikov ne bo mogoče, da 
bi tudi v naslednjem obdob- 
ju ohranili omenjeni delež 
lastnih sredstev pri investi- 
cijlah. 

čelih in principih, ki jih vse- 
buje 2iakon o združenem de- 
lu, v smeri čedalje večjega 
dohodkovnega povezovanja. 

Nadaljnji razvoj posamez- 
nih oblik združevanja dela in 
sredstev mora zagotoviti hi- 
trejši razvoj samoupravnih 
odnosov, porast dohodka, 

zboljšanje Kakovosti storitev, 
enotno tehnologijo prevoza, 
boljše izkoriščanje flote in 
hitrejši razvoj ter moderniza- 
cijo letalskega prometa. 

Ker je z Družbenim pla- 
nom Jugoslavije za dobo 1976 
do 1980 letalski promet uvr- 
ščen med prednostne dejav. 
nosti, bo tej prometni pa- 
nogi posvečeno več družbene 
pozornosti. 

Predstavniki organizacij le 
talskih prevoznikov in letali- 
ških orgianizaeij so, upošte- 
vajoč položaj te . gospodar- 
ske panoge, izrazili zahteve 
in nakazali smeri urejanja 
njihovega ekonomskega po- 
ložaja. Po njihovem mnenju 
bi bilo treba zmanjšati da- 
jatve zk uvoz letal, odpraviti 
prepoved začasnega uvoza le- 
tal in poenostaviti postopek v 

zvezi z uvozom rezervnih de- 
lov. Nujno bi bilo, da bi bi- 
le izgube v rednem domačem 
prometu urejene s kompenza- 
cijo ald liberalizacijo cen, a 
bi se zmanjšala marža na go- 
rivo z 10 nia 5 odstotkov, da 
socialistični gospodarski sek- 
tor prevaža blago z domači- 
mi, ne pa s tujimi letali ter 
da bi dolgoročneje uredili ob- 
likovanje cen letgMščnih 
storitev. 

Pri reševanju sedanjega 
stanja je največ odgovorno- 
sti na siamih organizacijah 
združenega dela. Nenehno si 
morajo prizadevati za na- 
daljnjo racionalizacijo poslo- 
vanja, za večjo produktivnost, 
kakor tudi za hitrejše zdru- 
ževanja dela in sredstev po 
dohodkovnih niačelih. 

POČASEN PROCES ZDRUŽEVANJA DELA 
IN SREDSTEV 

NOVI PREDPISI 

Podrobneje določiti kriterije in merila za 

oblikovanje politike cen 

• Skupščine vseh republik in avtonomnih pokrajin so dale soglasje k Osnutku za- 
konskega teksta o cenah, vendar so imele številne pripombe in predloge 

• Obveznosti in odgovornosti združenega dela in družbenopolitičnih skupnosti mora- 
jo biti v sistemu cen popolneje urejene 

• Treba je jasneje razmejiti funkcijo družbenih dogovorov in samoupravnih sporazu- 
mov od administrativnih ukrepov s področja politike cen 

Skupščine vseh republilk in 
pokrajin so dale soglasje k 
Osnutku zakona o temeljih 
sistema cen in družbeni 
kontroli cen,(AS 408), ven- 
dar so ob tej priložnosti po- 
dale mnogo pomembnih pri- 

Z namenom, da bi sistem 
cen uspešno deloval in zavo- 
ljo enakopravnega položaja 
združenega dela v primarni 
delitvi, Skupščina SR Bosne 

pomib in predlogov k bese- 
dilu Osnutka zakona. O teh 
pripombah in predlogih se 
bo v kratkem usklajevalo sta- 
lišče v ustreznih delovnih te- 
lesih Zbora republik in po- 
krajin skupščine SFRJ. 

in Hercegovine" sodi, da je 
glede na velike pomanjkljivo- 
sti v predlaganem besedilu 
Osnutka Zakona treba pripra 
viti novo besedilo osnutka za- 

kona o temeljih sistema cen 
in družbeni kontroli cen. Ta 
skupščina namreč poudarja, 
da je treba v bodočem siste- 
mu cen oblikovati tri temelj- 
ne kriterije: kriterij razvojne 
politike, domačega tržišča in 
kriterij tujega tržišča. Na Ca 
način bi zagotovili trajnost 
in dolgoročnost politike cen, 
ki se ji pripisuje ustrezen 
pomen. 

Istočasno bi morali z za- 
konom zagotoviti popoln ob- 
seg družbene kontrole cen, ne 
pa le kontrole cen tistih pro- 
izvodov in storitev, o katerih 
so sklenjeni družbeni dogovo- 
ri in samoupravni sporazumi. 
V nasprotnem primeru bi 
prišlo do neenakopravnega 
položajia posameznih delov 
združenega dela v primarni 
delitvi. V zvezi ,s tem bi mo- 
rali jasno določiti, ali delav- 
ci v temeljnih organizacijah 
združenega dela samostojno 

odločajo o politiki cen ter o 
oblikovanju svojih cen in sto- 
ritev, ali pa jih določajo v 
pogojih medsebojne odvisno- 
sti, povezanosti in odgovor- 
nosti. 

Skupščini* SR Bosne in 
Hercegovine se zavzema, da 
bi nekatere pristojnosti s po. 
dročja oblikovanja in kontro- 
le cen prenesli s federacije na 
republike in pokrajine, in si- 
cer kar zadeva cene premo- 
ga, proizvodov lesne industri- 
je in drugega. Gede kmetij- 
stva sodijo, naj zanj ne bi 
predvideli skupnih posebnih 
rešitev, ker jih ni tudi za vr- 
sto drugih pomembnih dejav- 
nosti. Vendar pa bi morali za 
primer večjih motenj na tr- 
žišču za druge proizvode in 
storitve izven kmetijstva 
predvideti možnost določanja 
zaščitnih cen, s tem da jih 
določajo samoupravne orga- 

STALIŠCA, PRIPOMBE IN PREDLOGI SKUP- 
ŠČIN REPUBLIK IN POKRAJIN NA OSNUTEK 
ZAKONA O TEMELJIH SISTEMA CEN IN DRUŽ- 
BENI KONTROLI CEN — K AS 408 

ZAGOTOVITI POLN OBSEG DRUŽBENE 
KONTROLE CEN 
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nizacije ter skupnosti z druž. 
benimi dogovori in samou- 
pravnimi sporazumi ter pod 
pogojem, dia iz tega ne nasta- 
jajo obveznosti za družbeno- 
politične skupnosti. 

In končno, iz zakona o 

Zavzemajoč se za natanč- 
nejše formulacije posameznih 
rešitev v osnutku zakona je 
Skupščina SR Črne Gore na- 
vedla, da predloženo zakon- 
sko besedilo ne podaja do- 
volj jasnega koncepta za me- 
hanizem oblikovanja cen, da- 
lje koncepta tržišča kot izho- 
diščnega regulatorja pri ob- 
likovanju cen, poleg tega pa 
ni načelno opredeljena poli- 
tika cen v takšnih dejavno- 
stih kot so elektrogospodar- 
stvo, železnice in kmetijstvo. 

Nujno je tudi še bolj na. 
tančno razmejiti vlogo in po- 
men družbenopolitičnih skup- 
nosti pri določanju politike 
cen, kakor tudi njihovo od- 
govornost do organizacij 

Sabor SR Hrvatske je po 
zitivno ocenil dejstvo, da Os- 
nutek zakona izhaja iz nače- 
la, da je združeno delo »do- 
minanten subjekt odločanja o 
oblikovanju cen in družbeni 
kontroli cen«, pomanjkljivost 
besedila pa, je, da je preob- 
širno, nejasno in nepre- 
gledno. 

Bistvena pomanjkljivost be. 
sedila Osnutka zaikona je, da 
nejasno obravnava mesto in 
vlogo tržišča oziromia instru- 
mente in metode za njegovo 
usmerjanje. Torej ni jasno, 
ali bo pri bodočem oblikovan 
nju cen tržišče dejansko ime- 
lo kakšno vlogo, ali pa se bo 
vse urejalo z družbenimi do- 
govori in samoupravnimi spo. 
razumi. 

Iz tega Osnutka zakona ni 
mogoče jasno in z gotovostjo 
razbrati celovite fiziognomije 
bodočega sistema cen, zato 
tudi ni mogoče ugotoviti, ka- 
ko bi lahko v praksi deloval, 
je pristavljeno v stališčih Sa- 
bora SR Hrvatske. 

Ob tem so izraženi pomi- 
sleki glede vrste rešitev in 
dvom o trajnosti »administra- 
tivnih ingerenc na področju 
cen in sicer na podlagi stro- 

Sobranje SR Makedonije je 
opozorilo na neustrezen na, 
slov zakona in na potrebo, da 

kompenzacijah naj bi prevze- 
li tiste rešitve, ki se nanaša- 
jo na cene in položaj v pri- 
marni delitvi, in sicer ne-le 
za organizacije združenega 
dela, temveč tudi za republi- 
ke in pokrajini. 

združenega dela. Pri tem je 
treba posebej izraziti organ- 
sko povezanost politike cen s 
politiko razvoja, sistemom 
delitve, carinskim sistemom, 
politiko prispevkov in davkov 
idr. 

Opozarjajoč na preveliko 
obširnost in na ponavljanja v 
besedilu Osnutka zakona, se 
je Skupščina SR Crne Gore 
zavzela za to, da se novo be- 
sedilo skrči na obseg, ki je 
nujno potreben, ter da se v 
njem razčleni vsa vprašanja 
s področja cen, ki se nave- 
zujejo na tako imenovfeno 
prehodno obdobje, v katerem 
naj bi gospodarstvu omogo- 
čili, da se pravočasno vklju- 
či v nove odnose. 

škovnega principa«. 
Več pripomb je bilo danih 

tudi k rešitvi glede koncep- 
cije družbene kontrole cen. 
Po mnenju Sabora se v tem 
besedilu istoveti samouprav- 
no delavsko kontrolo z druž- 
beno kontrolo cen. Prav ta- 
ko je zgrešen tudi smoter 
kontrole cen, ker izkušnje 
kažejo, da se administrativno 
urejanje cene rabi kot instru- 
ment določene gospodarske 
politike, katera ni rezultat 
realnih gospodarskih in trž- 
nih odnosov. 

Nesprejemljive so tudi po- 
samezne določbe o zaščiti 
cen, kajti če bi jih uporabi- 
li, bi to pomenilo spodkopa- 
vanje enotnosti jugoslovan 
skega tržišča ter bi se omo- 
gočilo uvajanje monopolizma, 
neracionalnega gospodarje- 
nja, slabitev konkurenčne 
sposobnosti gospodarstva in 
podobno. Zavoljo tega je ta 
institut iz Osnutka zako- 
na nesprejemljiv kot rešitev, 
razen za cene kmetijskih pro- 
izvodov, neizogibno pa je 
prav v tem zJakonskem aktu 
neposredno določiti proizvode 
in storitve, ki so pomembni 
za vso državo. 

s« nekatere dele v osnutku 
bolj dovrši in medsebojno 
uskladi, ter sodi, da to bese- 

dilo pravzaprav ne daje celo- 
vite podobe bodočega načinia 
oblikovanja cen. Zavoljo tega 
bi morali za usklajevanje cen 
najprej določiti objektivizira, 
na merila za oblikovanje cen, 
upoštevajoč usklajenost pari- 
tet to usmerjanje tržišča ter 
trajno rešitev, s tem da se 
to rešitev sprejme v z dogo- 
vorom republik in avtonom- 
nih pokrajin, ne pa z odlo- 

Po mnenju Skupščine SR 
Slovenije je breba ta zakon 
uskladiti z Zakonom o zdru- 
ženem delu kakor tudi z Za- 
konom o sistemu družbenega 
planiranja in družbenem pila- 
nu Jugoslavije. Zato je treba 
kot izhodiščno osnovo v tem 
zakonu postaviti oblikovanje 
cen na tržišču ob upošteva- 
nju ekonomskih zakonitosti. 

Vendar pripominja, da Os 
nutek zakona ni razčlenil kri- 
terijev in meril za oblikova 
nje cen proizvodov in stori 
tev. Poleg tegii mora ta 
predpis zagotoviti enoten si- 
stem cen, v katerega je tre- 
ba vključiti tudi oblikovanje 
cen in oblikovanje dohodka 
s svobodno menjavo dela ter 
pridobivanje dohodka z oseb- 
nim delom in s sredstvi v 
osebni lasti. Dalje je treba v 
tem zakonu jasneje razmeji- 
ti odnos med planom in po- 
litiko cen, nadalje podrobno 
določiti naloge družbenopoli- 
tičnih skupnosti, naloge stro- 
kovnih organov za cene in na. 

Skupščina SR Srbije je- 
opozorila, da so nekatera 
vprašanja s področja politike 
cen obravnavana tudi v dru- 
gih zakonskih aktih, ter da je 
treba pri pripravi zakonske- 
ga predloga to upoštevati. 

Osnutek zaikona ni dovolj 
natančno opredelil odgovor- 
nost delovnih ljudi za dolo- 
čanje in izvajanje politike 
cen, poleg tega pa niso jas- 
ni kriteriji in merila za nji- 
hovo oblikovanje. Nadalje je 
treba predvideti možnost iz- 
jemne uporabe rhzvojnega 
kriterija. 

Druge pripombe Skupščine 
SR Srbije merijo na to, da se 
bolj jasno opredeli pogoje in 
potrebo za sprejemanje 
ukrepov neposredne družbe- 
ne kontrole cen, oziroma da 
se za zdaj ne bi izpuščalo 
državne regulative, treba pa 
da je natančno določiti, kdaj 

čitvijo ustreznega organa. Po- 
sebej je podčrtano, da mora- 
jo imeti merila trajen zna- 
čaj, ker bi pogoste spremem- 
be lahko povzročile resne po- 
sledice v gospodarjenju. 

In končno, tudi zaščitne ce. 
ne kmetijskih proizvodov, ki 
so pomembni za vso državo, 
je treba prav . tako določati 
z dogovorom med republika- 
mi in pokrajinami. 

loge organizacij združenega 
dela. 

Kar zadeva pristojnosti, 
Skupščina SR Slovenije me- 
ni, da ni prav nič potrebno, 
da bi bile cene obrtnih pro- 
izvodov ter onih, ki so na- 
menjeni ožjemu lokalnemu 
tržišču, še nlaprej v pristoj- 
nosti federacije. Pri postav- 
ljanju novih kriterijev v raz- 
mejevanju pristojnosti bi bilo 
treba upoštevati naslednje 
elemente:. 

— pomen proizvodov in 
storitev za vso državo; 

— odgovornost za razširje- 
no reprodukcijo in 

— ekonomsko povezanost 
posameznih faz proizvodnje. 

Na kraju Skupščina SR Slo- 
venije sodi, dia je treba tu- 
di vlogo organiziranih porab- 
nikov tako opredeliti, da bo- 
do poudarjene naloge in pra- 
vice porabnikov v družbeni 
kontroli cen oziroma, da je 
treba določiti področja, na 
katerih je sodelovanje po- 
rabnikov obvezno. 

niaj bi se jo uporabilo. Ob 
tem ni dovolj določb o ure- 
janju cen storitev, zlasti kar 
zadeva stanovanjsko komu- 
nalne in družbene dejavno- 
sti. Ta predpis bi moral vse- 
bovati tudi sistem rezerv kot 
dopolnilni element sistema 
cen. 

Tudi Skupščina SR Srbije 
meni, da je treba v sklopu 
novega sistema cen obravna- 
vati tudi zasebni sektor, ter 
da s tem aktom ni rešen 
način oblikovanja cen novih 
proizvodov, nadalje da je tre- 
ba pooblastila družbenopoli- 
tični skupnosti glede razve- 
ljavitve in odprave družbenih 
dogovorov uskladiti z njiho- 
vim položajem in pravicami, 
ki jim gredo po ustavi, in 
hkrati ziagotoviti ustrezen po 
ložaj, zainteresiranost in od- 
govornost republik ter avto- 
nomnih pokrajin. 

IZRAZITI POVEZANOST POLITIKE CEN 
S POLITIKO RAZVOJA 

JASNEJE DOLOČITI MESTO IN VLOGO TRŽIŠČA 

ZAGOTOVITI MERILA ZA DOLOČEVANJE CEN 

RAZMEJITI ODNOS MED PLANOM IN POLITIKO 
CEN 

Z NOVIM SISTEMOM CEN ZAJETI TUDI 
ZASEBNI SEKTOR 
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ZAŠČITNE CENE NISO TRŽNE CENE 

Skupščina SAP Vojvodine 
meni, da Osnutek zakona — 
čeprav je sprejemljiv za na- 
daljnje delo — glede temelj- 
nih opredelitev ni dovolj do- 
sleden v vseh določbah. Ta- 
ko bi bilo npr. treba članom 
(samoupravnih orglanizacij in 

skupnosti zagotoviti ustrezno 
mesto v politiki oblikovanja 
cen. 

Treba je pretehtati mož- 
nost, da bi način urejanja 
cen poenostavili in hkrati ne- 
dvoumno poudariti, da zaščit- 

ne cene niso tržne cene, tem- 
več da so element zaščite te 
proizvodnje ter dia so po- 
membne za stabilnost celo?' 
kupnega gospodarstva. 

V tem zakonskem aktu bi 
morali ustrezno določiti tudi 
institut kompenzacije, nadalje 
jasno nakazati organ, ki se 
ga pooblašča za ukrepanje na 

področju kontrole cen, ter le 
enkrat presoditi, ali je šest- 
mesečni rok realno določen 
z!a izvajanje zakona. 

Skupščina SAP Kosova ni 
imela načelnih pripomb k be- 
sedilu Osnutka zakona, dala 
pa je več konkretnih pri- 
pomb in predlogov k posa- 
meznim členom tega akta. 

ANALIZE IN OCENE 

Pospešena rast proizvodnje v manj 

razvitih področjih 

9 Ni popolnoma uresničena planirana dinamika hitrejše rasti družbenega proizvoda 
gospodarsko manj razvitih področij 

# Razvoj industrije je bil zasnovan na boljšem izkoriščanju razpoložljivih kapacitet, 
na večjih vlaganjih v višje faze predelave 

9 V razvoju kmetijstva pomeni največje težave pomanjkanje obratnih sredstev in 
investicij za povečanje kapacitet v družbenem sektorju 

# Rast števila prebivalstva je še vedno večja od povprečja v državi, kar je rezultat 
visokega prirodnega prirastka v manj razvitih področjih 

# Čeprav je investicijska dejavnost intenzivnejša, je še vedno na nižji ravni od 
planirane za 4,2 točke 

# Udeležba gospodarsko manj razvitih področij v družbenem proizvodu Jugoslavije 
je povečana za 1,2 namesto planiranih dveh točk 

V obdobju od 1971 do 1975 
so bili doseženi precej po- 
membni uspehi v politiki raz- 
voja gospodarsko manij raz. 
vitih republik in SAP Koso- 
va. Hitrejša rast proizvodnje 
na gospodarsko manj razvi- 
tih območjih, čeprav počas- 
nejša kot je bilo predvideno, 
je pripomogla k dinaimičnel 
mu gospodarskemu razvoju 
vise države. 

To je ena izmed ocen, ki 
so v analitičnem gradivu 
»Uresničevanje politike hi- 
trejšega razvoja gospodarsko 

manj razvitih republik in SAP 
Kosovo v obdobju 1971—1975 
s prikazom regionalnega raz. 
votja«, ki ga je Zvezni, izvršni 
svet v teh dneh dostavil 
Skupščini SFRJ v obravnavo. 

V tej precej obsežni in ce- 
loviti analizi, fei jo je izdelal 
Zvezni zavod za družbeno 
planiranje, se opozarja na eno 
od temeljnih postavk pretek- 
lega petletnega piana: stopnja 
rasti družbenega proizvoda 
manj razvitih republik in 
SAP Kosova bi morala biti 

skupno za okrog 25 . odstot- 
kov večja od stopnje rasti 
družbenega proizvoda vse dr- 
žave, s tem da bi se morala 
sleherna gospodarsko manj 
razvita republika hitreje raz- 
vijati. Najhitreje bi se mo- 
rala razvijati SAP Kosovo. 

Gospodarsko manj razvita 
območja so v obravnavanem 
obdobju dosegla poprečno let- 
no stopnjo rasti družbenega 
proizvoda, ki je za 5 odstot- 
kov nad splošnim povpreč- 
jem (po tekočih cenah). 
Predvidena dinamika hitrej. 
še rasti družbenega proizvo- 
da se ni povsem uresničila. 

Ce opazujemo po letih, je 
bilo gibanje družbenega pro. 
izvoda gospodarsko manj 

Vendar se dinamika rasti 
družbenega proizvoda gospo- 
darsko manj razvitih obmo- 
čij ni gibala v okviru pro- 
porcem, predvidenih z druž- 
benim planom za to obdob- 
je, kar velja, tudi za vso dr. 
žavo. 

razvitih republik in SAP Ko- 
sava neenakomerno, kair ve- 
lja tudi za gospodarstvo vso 
države. V pogojih zavrte ra. 
sti proizvodnje v letu 1972 
in 1973 je bil družbeni pro. 
izvod teh območij v letu 1972 
za 15,5 odstotka višji, lerta 
1973 pa je imel za 4,5 odstot. 
ka nižjo rast od poprečja za 
vso državo. Oživljanje gospo- 
darske aktivnosti v letu 1974 
je prišlo do močnejšega iz- 

URESNIČEVANJE POLITIKE HITREJŠEGA RA- 
ZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH RE- 
PUBLIK IN SAP KOSOVO V OBDOBJU OD 1971. 
DO 1975. LETA. 

NEENAKOMERNO GIBANJE DRUŽBENEGA 
PROIZVODA 
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raza na manj razvitih ob- 
močjih, kar je omogočilo, da 
se je njihov družbeni proiz. 
vod povečal za okrog 14 od- 
stotkov nad splošnim popreč. 
jiem. V letu 197S, v pogojih 
pomovinega upočasnjevainja 
proizvodnje, je bila rast 
družbenega proizvoda teh olb- 
inočij za 1,3 odstotka nad 
poprečjem države. 

Te neenakomernosti pri gi- 
banju proizvodnje so neugod. 
no vplivale na uresničevanje 
politike hitrejšega razvoja teh 
območij. Vse težave im pro- 
blemi, s katerimi se je vtem 
obdobju soočalo celotno ju- 
goslovansko gospodarstvo (in- 
flacija, neUkvidnost, deficit 
plačilne bilance, nedodelanost 

gospodarskega sistema) so 
neizogibno vplivali na upo- 
časnjsvanje predvidenega 
tempa razvoja manj razvitih 
republik in SAP Kosova. 

Aktiviranje večjega števila 
velikih objektov v energetiki, 
črtni in barvni metalurgiji, 
prometu ter v kmetijstvu je 
imelo poseben pomen za oib. 
močja, o katerih jie govor. In. 
flacija in druge slabosti pa 
so povzročile visoke prekora- 
čitve rokov gradnje teh ob- 
jektov, zato so v precejšnji 
meri izostali pričakovani 
učiniki v povečanju proizvod- 
nje. To je prav tako neugod- 
no vplivalo na akumulativno 
sposobnost ter na obseg in- 
vesticij v gospodarstvu. 

INTENZIVNOST RAZVOJA PO POSAMEZNIH 
PODROČJIH 

Hitrejšo rast družbenega 
proizvoida od poprečja drža- 
ve so dosegla vsa obravnava- 
na območja, razen Crne go- 
re. Najhitrejši razvioj je bil v 
Makedoniji — za 10,3 odstot- 
ka nad paprečjiem vse drža- 
ve, zatem na Kosovu — za 
7,6 odst., v Bosni in Hercego- 
vini — za 4,6 odst., vtem ko 
Cma gora zaostaja za 9,2 od- 
stotka. 

V gospodarskem razvoju 
Bosne in Hercegovine je pri- 
šlo do pomembnega preob- 
rata, saj je bilo ustavljeno 
dolgoletno zaostajanje. Ugod- 
ni rezultati so bili doseženi 
predvsem zahvaljujoč proiz. 
vodnji v novih zmogljivostih, 
ki so bile dograjene in so 
začele obratovati ob koncu 
predhodnega planskega ob- 
dobja. Povečanje družbenega 
proizvoda je bilo zasnovano 
na intenzivni rasti industrije, 
gradbeništva in teroialnih de- 
javnosti, v tem ko primami 
sektor — navzlic relativno na- 
glem porastu — še nadalje 
izgublja pomen v gospodar- 
ski strukturi. 

V Crni gori je bila doseže, 
na precej nižja stopnja rasti 
družbenega proizvoda od pla- 
nirane. Temu je bila kriva 
upočasnjena realizacija pred- 
videnega obsega in strukture 
investicij, upadanje obsega 
proizvodnje v gozdarstvu in 
gradbeništvu, kakor tudi pre. 
oetj počasnejiša dinamika ra- 
sti proizvodnje in storitev v 
drugih gospodarskih dejav- 
nostih, zlasti pa v industriji 
to prometu. 

Gospodarstvo Orne gore se 
Je v tem obdobju znašlo v 
aelo zapletenem položaju, ker 
se je Istočasno gmadilo ta do- 
končevalo nekaj veMJdh ob- 
jektov (proga Beograd — 

stva tega območja je bila in. 
dustriija, v kateri je bila do 
sežena izredno visoka rast f 
žičnega obsega proizvodnje 
kar je posledica aktiviranji: 
številnih novih objektov, 
predvsem energetskih. Počas- 
no razreševanje strukturnih 
problemov držaive pa je zaivn. 
ralo aktivizacijo razpoložlji- 
vih naravnih bogastev te po 
krajine, visoka stopnja infla- 
cije pa je vplivala na stalne 
prekoračitve in na podalijiše. 
vanje rokov izgradnje veli- 

kih objektov v rudarstvu, 
energetiki in infrasti-ukturi. 

Vzeto v celoti, so gospo, 
iarsko manj razvita območ- 
ja dosegla hitrejšo rast pro- 
izvodnje na vseh gospodar, 
skih področjih, razen v kme- 
tijstvu. V Bosni in Hercego- 
vini so upočasnjeno rast pro- 
izvodnje zabeležili v kmetij- 
stvu in obrti, v Orni gori na 
vseh gospodarskih področjih, 
razen v: obrti, v Makedoniji 
in na Kosovu pa v gradbeni, 
štvu. 

RELATIVNO VISOKA STOPNJA RASTI 
INDUSTRIJE 

Bar, HE Piva, Kombinat alu- 
minija, razširitev rudnika 
boksfsta, Rudnik svinca in cin- 
ka Brskovo in tovarna ce. 
menta v Pljevljah). Zaradi 
visoke stopnje inflacije in 
drugih slabosti so bile občut- 
no presežene predračunske 
vrednosti teh objektov ter se 
je nenehno podaljševalo roke 
za začetek njihovega obrato- 
vanja, tako da pretežen del 
vloženih sredstev, z izjemo bi. 
stih, ki so bila vložena v 
Kombinat aluminija, ni dal 
pričakovanih rezultatov. 

Tudi v gospodarstvu Make- 
donije se je nadaljevala tež- 
nja stalne rasti družbenega 
proizvoda celotnega gospodar- 
stva. To je predvsem posle- 
dica povečanja proizvodnje in 
storitev v družbenem sektor- 
ju gospodarstva. Najhitrejša 
rast je bila dosežena v prvih 
štirih letih planskega obdob- 
ja, ko je makedonsko gospo- 
darstvo doseglo za 14 odstot- 
kov večjo stopnjo rasti druž- 
benega proizvoda od popreč. 
ja države. 

Največji doprinos splošne- 
mu razvoju te republike je 
dala dinamična rast črne me- 
talurgije, tekstilne industrije, 
usnjarske in tobačne indu- 
strije, vtem ko se je proiE- 
vodnja električne energije 
zmanjšala, črna metalurgija 
pa je stagnirala. Visoka rast 
proizvoidnje v kmetijstvu je 
dala pomemben doprinos 
splošni stopnji rasti. 

Pospešeni razvoj Kosova se 
je začel leta 1972, občutneje 
pa je prišel do izraza šele le 
ta 1974, ko je bila stopnja 
rasti družbenega proiinvoda 
za 27,4 odst. nad poprečjem 
države. Osnovni dejavnik po- 
spešenega razvoja gospodar- 

Razvoj industrije je teme- 
ljil na boljšem in popolnej- 
šem izkoriščanju obstoječih 
zmogljivosti, na večjih na- 
ložbah v višje faze predelave 
v predelovalnih panogah, ter 
na reševanju strukturnih pro- 
blemov države. V primerjavi1 

z drugimi gospodarskimi po. 
dročji se je industrija v ob- 
dobju 1971—1975 raevij<ala po 
relativno visoki stopnjii rast:. 
Poprečna letna stopnja rasti 
je bila za 4,9 odstotka višja 
od poprečne stopnje za vso 
državo. Najhitrejši porast fi- 
zičnega obsega proizvodnje je 
imela industrija Kosova (za 
39 odstotkov nad poiprečjem), 
zatem industrija Bosne in 
Hercegovine (4,9 odst.), Ma- 
kedonija je bila na ravni gi- 
banj državnega poprečja, 
vtem ko je industrija Orne 
gore zaostajala za splošnim 
poprečjem za okrog 35 od- 
stotkov. 

V številnih panogah so go- 
spodarsko manj razvita ob- 
močja ustvarila precejšen del 
vrednosti jugoslovanske pro- 
izvodnje: 29,2 odstotka elek- 
trične energije; 56,3 odst. pre- 
moga; 60,3 odst. črne meta- 
lurgije; 36,3 odst. barvnih ko. 
vin; 27,9 odst. leane industri- 
je in 37,7 odst. tobačne in- 
dustrije. 

V letu 1975 so ta območja 
proizvedla 13,3 milijard kwh 
električne enetcgije (okrog 33 
odstotkov celotne proizvod- 
nje), 19,1 milijona ton pre- 
moga in koksa (približno 54 
odstotkov jugoslovanske pro- 
izvodnje), ter 2,8 milijona ton 
surovega železa in jekla. 

V industriji manj razvitih 
območij je bilo leta 1975 za- 
poslenih 481.375 delavcev, kar 
je 39 odstotkov od celotnega 
števila zaposlenih v družbe- 
nem sektorju. V industriji 
teh območij dela 26 odstot. 
kov od celotnega števila za- 
poslenih v industriji Jugosla- 
vije. 

Eden od temeljnih ciljev 
razvoja industrije je bila us- 
meritev v predelovalne zmog- 
ljivosti višjih faz predelave 
nasploh, zlasti na podlagi raz- 
položljivih surovin, ob hkrat- 
nem angažiranju relativno ve- 
likih sredstev za iagraidmjio in 
dokončanje objektov v ener. 
getskih in baz'čnih panogah. 
Visoka stopnja nestabilnosti 
v jugoslovanskem gospodar- 
stvu, zlasti kar zadeva giba- 
nje cen, je povzročila verižno 
zamujanje v tempu izgradnje 
in širjenje razpoložljivih pro- 
izvodnih skladov, kar je vpli- 
valo tudi na tempo rasti pro- 
izvodnje po posameznih pano- 
gah. 

NEENAKOMEREN RAZVOJ KMETIJSTVA 

Gibanje kmetijiske proizvod- 
nje v obravnavanem obdob- 
ju jie bilo neenakomerno po 
letih in po področjih. Gospo- 
darsko manj razvita območja 
so dosegla hitrejšo rast fizič- 
nega obsega proizvodnje od 
poprečja države: Bosna in 
Hercegovina za 20,7 odst., čr- 
na gora za 55 odstotkov, Ma- 
kedonija za 51,7 odst. ki Ko- 
sovo za 2,1 krat. 

Nihanja, do katerih je pri- 
hajalo v proizvodnji, so bila 
v prvi vrsti posledica nesta- 

bilnih pogojev gospodarjenja, 
vremenskih razmer, nezadost. 
nih naložb v intenzifikacijo, 
nadalje nestabilnosti cen 
kmetijskih proizvodov, na za- 
sebnih gospodarstvih pa tudi 
nezadostne organiziranosti in 
premajhne povezanosti z 
družbenim sektorjem. 

Za kmetijsko proizvodnjo 
je še nadalje značilllno, da ima 
po posameznih panogah ne- 
ugodno strukturo. Ni dose- 
ženo pričakovano povečanje 
deleža živinorejske proiavod. 
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ZAGOTOVLJENA SREDSTVA ZA NAJHITREJŠI 
RAZVOJ SAP KOSOVO 

nje v celotni kmetijska pro- 
izvodnja. Celo nasprotno, hi- 
treje je naraščala poljedelska 
proizvodnja, čeprav tuđi v 
njej niso bila v zadostni me- 
ri uresničene spremembe v 
smeri povečanja deleža indu- 
strijskih in krmilnih kultur. 

Poglavitne težaive so se ka- 
zale v pomanjkanju potreb- 

Na gospodarsko manj raz- 
vitih območjih celotno pre- 
bivalstvo še nadalje narašča 
precej hitreje od poprečja dr. 
žave, kar je posledica precej 
visokega naravnega narastka. 
Tako je bila leta 1975 stop- 
nja naravnega prirastka v 
Bosni in Hercegovini za 39 
odstotkov nad poprečjem dr- 
žave, v črni gori za 34 od- 
stotkov, v Makedoniji za 63 
odstotkov, vtem ko je bila 
v SAP Kosovo trikrat večja 
od jugoslovanskega poprečja. 

Na vseh teh območjih se 
je zmanjšal delež kmetijske- 
ga prebivalstva, kar so spre- 
membe v strukturi gospodar- 
stva neizogibno vplivale na 
pomembne spremembe v 
ekonomsko socialni struktu- 
ri prebivalstva. 

Kmetijsko prebivalstvo se 
Je tudi absolutno zmanjšalo 
— za 551 tisoč oseb v raz- 
dobju od leta 1953 do 1975. Le 

Na področju investicij so 
bila med letom 1971 do 1975 
precejšnja prizadevanja kar 
zadeva usmerjanje, realizaci. 
jio in efektuiranje vloženih 
sredstev. Zahvaljujoč temu so 
bili doseženi ugodni rezulta- 
ti v gospodarstvu Bosne in 
Hercegovine ter Makedonije. 
V gospodarstvu Crne gore in 
Kosova pa so resni problemi. 
Zato je še nadalje opazno, da 
je učinkovitost vloženih sred- 
stev nezadostna. 

Investicijska dejavnost v 
gospodarsko manj razvitih 
republikah in SAP Kosovo je 
bila intenzivnejša kot v pred- 
hodnem planskem obdobju, 
vendar je bila za 4,2 točki 
pod načrtovano ravnijo. Bos- 
na in Hercegovina je precej 
zboljišala svoj delež v celot- 

nih obratnih sredstev ter In- 
vesticij za povečanje prodz. 
vodnih zmogljivosti v druž- 
benem sektorju. Pričakova- 
nih rezultatov pri pospeševa- 
nju proizvodnje hribovsko, 
planinskih področij ni bilo, 
zato je zaostajal tudi razvoj 
kmetijstva v zasebnem setk- 
torju. 

v SAP Kosovo kmetijsko pre- 
bivalstvo še nadalje narašča. 

V primerjavi z državnim 
popfečjem so gospodarsko 
manj razvita območja doseg- 
la precej visoko povečanje 
zaposlenosti in sicer: Bosna 
in Hercegovina za 25 odstot- 
kov, Crna gora za 18,2 oidist., 
Makedonija za 25 odst. in 
Kosovo za 59,1 odst. Hitrejši 
porast zaposlenosti je ustva- 
ril možnost za zaposlovanje 
mladih kadrov in za zboljša- 
nje izobrazbene ter kvalifika- 
cijske strukture. 

Vendar je navzlic precej 
naglemu porastu zaposlenosti 
značilno, da se je na teh ob- 
močjih v predhodnem petlet- 
nem obdobju povečalo števi- 
lo oseb, ki iščejo zaposlitev. 
V letu 1975 je bdilio takšnih 
oseb okrog 230 tisoč ali 43,5 
odstotka od celotnega števila 
oseb v državi, ki iščejo delo. 

nih gospodarskih investicijah 
v skupna osnovna sredstva, 
tudi Crna gora je povečala 
svoj delež, Kosovo nekaj ma- 
lega zaostaja, vtem ko se je 
delež Makedonije znatno 
zmanjšal zavoljo konstantne- 
ga zaostajanja v tempu vla- 
ganj. 

Značilno je, da še nadalje 
prevladujejo naložbe v indu- 
strijo, kmetijstvo in promet 
(86,1 odst. vseh investicij). 
Takšna struktura Investicij- 
ske izgradnje ne pušča do- 
volj prostora za širšo diiver. 
ziflkacijio razvaja na te>h ob- 
močjih. Precejšen del vlaganj 
v omenjenih dejavnostih je 
infrastrukturnoga značaja, z 
dolgimi roki gradnje, kar 
vpliva na učinke v proizvod, 
nji iin zaposlovanju. 

Gospodarsko manj razvitim 
območjem je bito danih iz 
posebnega Sklada 24.578 mi- 
lijonov dinarjev (v predhod- 
nem petletnem obdobju). Na 
podlagi končnega obračuna 
družbenega proizvoda druž- 
benega gospodarstva Jugosla- 
vije bodo sredstva sklada 
znašala za celotno plansko 
obdobje okrog 26,9 milijard 
dinarjev. 

Prav tako so nerazvitim 
območjem na podlagi sred- 
stev sklada zagotovljena de- 
vizna sredstva za financira- 
nje razvoja v znesku 1.554 
milijonov dinarjev. Za finan- 
ciranje nujnih družbenih 
služb je federacija izločila v 
dobro manj razvitih območij 
12.973 milijionov dinarjev. 
Prav tako je federacija pra- 
vočasno izvršila druge obvez- 

Med nalogami politike raz- 
voja gospodarsko manj raz- 
vitih republik in SAP Koso- 
va je bil hitrejši razvoj druž- 
benih služb, da bi se povečal 
izobrazbeni, zdravstveni in 
kulturni standard prebival- 
stva na teh območjih. Ures- 
ničevanje tega smotra je ter. 
jalo, da se iztoči dodatna 
sredstva iz proračuna federa- 
cije. 

Povečanje stopnje zajetja 
otrote in mladine v osnovno 
in srednje izobraževanje je 
najbolj pripomoglo k občut- 
nemu zmanjšanju nepisme- 
nosti med mlado generacijo. 
Stopnja nepismenosti se je 
zmanjšala na vseh teh ob. 
močjiih, in sicer v primerja- 
vi z letom 1948 za 2-krat. Pro- 
blem nepismenosti pa je še 
nadalje pereč na Kosovu (ok. 
rog 32 odstotkov nepismenih) 
pa tudi v Bosni in Hercego- 
vini (23 odstotkov nepisme- 
nih). 

Na vseh območjih se je 
okrepila kadrovska baza s 
srednjo, višjo in visoko izo- 
brazbo. V obravnavanem ob. 
dobju se je število učencev 
z dokončano strokovno šolo 
povečalo na Kosovu 9,5-krat, 
v Cmi gori okrog 7-krat, na 
drugih območjih pa 4-krat. 
Povečalo se je tudi število 

nosti, določene s petletnim 
planom — amortizacijo ob- 
veznic za investicije v gospo- 
darstvu, odplačevanja dela 
tujlih in notranjih posojil SAP 
Kosova v letu 1971. 

Izveden je tudi predvideni 
ukrep kar zadeva prednosti 
gospodarsko manj razvitih 
območij pri uporabi kreditov 
Mednarodne banke za obnovo 
in razvoj. Njihov delež v teh 
kreditih znaša 44,7 odst., kar 
je za 10,6 odst. več kot v ob- 
dobju do leta 1970. 

Posebni ukrepi za zagotav- 
ljanje najhitrejšega razvoja 
SAP Kosova, ki so bili pred- 
videni, so v celoti izvršeni. 
Gospodarstvu Kosova so bi. 
la v tem obdobju dana do- 
datna sredstva prek sklada 
v višiini okrog 1.200 milijonov 
dinarjev. 

diplomiranih študentov — v 
povojnem obdobjiu je s teh 
območij doslej diplomiralo 
116 tisoč študentov. 

Pomembni uspehi so bili 
doseženi tudi na področju 
zdravstva: zmanjšana je 
smrtnost dojenčkov, število 
zdravnikov je naraščato pre- 
cej hitreje kot j,e državno po- 
prečje, vtem ko število pre- 
bivalcev na eno bolniško po- 
steljo Kosova ter Bosne in 
Hercegovine precej zaostaja. 

Stanovanjski sklad gospo- 
darsko manj razvitih obmo- 
čij se je v tem obdobju po- 
večal za 1,6-krat, kar je pri. 
pomoglo k temu, da se je 
povečala stanovanjska povr- 
šina na prebivalca. Opremlje- 
nost teh stanovanj je na ju. 
goslovanski ravni. 

Hitrejši tempo razvoja go- 
spodarsko manj razvitih re- 
publik in SAP Kosova v tem 
srednjeročnem obdobju je 
omogočil, da se je povečal, 
razen pri Crni gori, njihov 
delež v družbenem proizvo- 
du Jugoslavije za 1,2 točki 
(namesto planiranih 2 točk). 
Precej so se zmanjšate tudi 
relativne razlike v družbenem 
proizvodu na prebivalca — 
kar je bila ena od temeljnih 
nalog, začrtanih v družbenem 
planu. 

PREBIVALCI IN ZAPOSLENOST 

INTENZIVNEJŠA INVESTICIJSKA DEJAVNOST 

ZMANJŠANO ŠTEVILO NEPISMENIH 
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Uspešno izpolnjevanje obveznosti do borcev 

in vojaških invalidov 

tU Obsežna zakonodajna regulativa in stalno povečevanje sredstev, namenjenih reali- 
zaciji osnovnih pravic borcev in vojaških invalidov, sta dokaz za uspešno uresničenje 
obveznosti federacije 
$ Za uresničevanje osnovnih pravic borcev in vojaških invalidov je bilo v proračunu 
federacije leta 1976 zagotovljenih 9 milijard dinarjev 
• Največji del sredstev je namenjen za pokojnine borcev (6,3 milijarde dinarjev), 
ostala sredstva pa za ostalo varstvo invalidov in borcev 

Ustavna obveznost federa- 
cije glede zagotavljanja ma- 
terialnih pogojev za realiza- 
cijo pravic borcev, vojaških 
invalidov in družin padlih 
borcev, katerim je zajamče- 
na socialna varnost, se us- 
pešno uresničuje. To je ra- 
zvidno ne le iz obsežne za- 
konodajne regulative temelj- 
nih pravic borcev in invali- 
dov, temveč tudi iz stalnega 
povečevanja sredstev v pro- 
računu federacije, ki so na- 
menjena za zagotavljanje z 
zakonom določenih pravic 
borcev in vojaških invalidov. 
V minulem letu so ta sred- 
stva znašala 9 milijard di- 
narjev ali 11,47 odstotka ce- 
lotnih izdatkov' proračuna fe- 
deracije. Razporeja se jih 
skupnostim pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, ob- 
činskim upravnim organom, 
ka so pristojni za vprašanja 

INVALIDSKO VARSTVO 
Temeljne pravice vojaških 

invalidov in družin padlih 
borcev so pravica za osebno 
to družinsko invalidnino, do- 
datek za oskrbo in pomoč 
s strani druge osebe, orto- 
pedski dodatek, stalni inva- 
lidski dodate«, zdravstveno 
varstvo, brezplačna in zniža- 
na vožnja ter pravica do po- 
moči ob smrti. 

V Jugoslaviji je 252,386 up- 
ravičencev do osebne in dru- 
žinske vojaške invalidni- 
ne. Dodatke za oskrbo 
in pomoč od strani druge 
osebe prejema 2280 oseb, ok- 
rog 18 tisoč oseb pa orto- 
pedski dodatek. Zanje so bi- 

borcev in vojaških invalidov, 
ter Zveznemu komiteju za 
vprašanja borcev in vojaških 
invalidov. 

Pri planiranju sredstev iz 
proračuna federacije, potreb- 
nih za te namene, se izhaja 
iz štirih kazalcev: iz devet- 
mesečne realizacije sredstev 
v tekočem letu, približne 
ocene porasta življenjskih 
stroškov oziroma povprečne- 
ga mesečnega osebnega do- 
hodka v Jugoslaviji za te- 
koče leto, števila upravičen- 
cev in gibanja cen zdrav- 
stvenih storitev. 

To je rečeno v Informa- 
ciji o izvajanju funkcij fe- 
deracije pri zagotavljanju 
pravic borcev in vojaških 
invalidov, katero je Zvezni 
izvršni svet kot spremljajo- 
če gradivo dostavil skupšči- 
ni SFRJ. 

la v proračunu federacije za 
leto 1976 zagotovljena sred- 
stva v znesku 2 milijarde di- 
narjev, kar je 27 odstotkov 
več kot leta 1975. 

V to vsoto niso všteta 
sredstva, ki gredo na račun 
prejemkov 1010 osebnih in 
družinskih invalidov, ki ži- 
vijo v tujini. Njihovi pre- 
jemki razen stalnega invalid- 
skega dodatka, niso bili po- 
večani v času od leta 1972 
do oktobra 1975. Takrait so 
bili valorizirani na ravni in- 
validnin vojaških invalidov, 
ki prebivajo v državi, v 
zneskih, ki so jim bili iz- 
plačani v letu 1975. V pro- 

računu federacije za leto 
1976 so ta sredstva znašala 
24 milijonov dinarjev, kar je 
za 4 odstotke več kot v 
predhodnem letu. 

V letu 1975 je bilo zdrav- 
stvenega varstva kot posebne 
oblike invalidskega varstva 
deležnih okoli 165 tisoč oseb, 
za kar so bila zagotovljena 
sredstva v znesku 440 mili- 
jonov dinarjev. Na račun ne- 

Precej sredstev iz prora- 
čuna federacije gre za stro- 
ške 133 zdravniških komisij, 
M jih imenujejo republiški 
in pokrajinski upravni orga- 
ni, pristojni za ta vprašanja. 
Te komisije določajo odsto- 
tek vojaške invalidnosti, de- 
lajo na odobritvah zdravili- 
ško-klimatskega zdravljenja, 
kakor tudi na sprejemanju 
in kontroli ortopedskih pri- 
pomočkov. Za njihovo delo 
v letu 1975 je bilo porablje- 
nih dvakrat več sredstev 
(okrog 8 milijonov dinarjev) 
kakor leta 1973. 

Kar zadeva cene zdravst- 
venih storitev, je bilo ob- 
činskim upravnim organom 
dano na voljo, da sklepajo 
pogodbe z organizacijami 
združenega dela, ki nudijo 
zdravstvene storitve voja- 
škim invalidom in družinam 
padlih borcev, če republika 
ali pokrajine niso predpisa- 
le drugače. Niso pa redki 
primeri, ko tudi sami repub- 
liški organi sklenejo pogod- 
be z domala vsemi zdravili- 

VARSTVO BORCEV 

Tega varstva so deležne do- 
ločene kategorije borcev — 
vključno z njihovimi družin- 
skimi člani, kot so spome- 
ničarji, narodni heroji, špan- 
ski borci, kaskor tudi upra- 
vičenci do borčevskega do- 
datka. 

posrednega zdravstvenega 
varstva, ki ga sestavljajo or- 
topedski pripomočki, lekar- 
niški stroški, stroški bolniš- 
ničnega in ambulantnega 
zdravljenja, je bilo porab- 
ljenih nad 267 milijonov di- 
narjev, Precej so se pove- 
čala tudi sredstva za zdrav- 
niško — klimatsko zdravlje- 
nje teh oseb (128 milijonov 
dinarjev). 

šči, vendar so pogojene ce- 
ne zelo visoke. Zavoljo tega 
je predvideno, da bo Zvezni 
komite za vprašanja borcev 
in vojaških invalidov v pri- 
hodnje določal osnove za 
sklepanje takšnih pogodb, 
kakor tudi za cene, ki mo- 
rajo biti sorazmerne kakovo- 
sti storitev, prav ta/ko pa tu- 
di glede izbire zdravilišč in 
organizacij, ki se ukvarjajo 
s proizvodnjo ortopedskih 
pripomočkov. 

Med druge izdatke prora- 
čuna federacije sodijo na- 
domestila na račun admini- 
strativne takse za registra- 
cijo motornih vozil, nadome- 
stila za uporabo javnih cest, 
pavšalna nadomestila za na- 
kup ortopedskih pripomoč- 
kov, stroški za prehrano in 
namestitev v času potova- 
nja in bivanja osebnih in 
družinskih invalidov v dru- 
gem kraju. Za ta nadome- 
stila je bilo v letu 1975 izpla- 
čano nad 19 milijonov di- 
narjev. 

Po zveznih predpisih se 
zagotavlja sredstva tudi za 
uresničevanje pravic nosilcev 
Reda Karadjordjeve zvezde 
z meči in njihovih družin- 
skih članov, kakor tudi za 
nosilce Belega orla z meči 
in Zlate medalje Obilica. 

INFORMACIJA O IZVRŠEVANJU FUNKCIJE 
FEDERACIJE V ZAGOTAVLJANJU PRAVIC BOR- 
CEV IN VOJAŠKIH INVALIDOV 

ZDRAVNIŠKE KOMISIJE IN OSTALI IZDATKI 
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Med temeljne pravice no- 
silcev partizanske Spomeni- 
ce 1941, narodnih herojev in 
španskih borcev spadajo: 
pravica na zdravstveno var- 
stvo in druge pravice iz 
zdravstvenega zavarovanja, 
pokojninski dodatek, stalni 
mesečni in letni denarni pre- 
jemek ter i brezplačna in zni- 
žana vožnja s sredstvi javne- 
ga prometa. 

Za nosilce drugih odliko- 
vanj je predvideno zdravst- 
veno varstvo in brezplačna 
vožnja, za nosilce Karadjord- 
jeve zvezde z meči in njiho- 

DODATEK ZA BORCE 

Pravico do tega dohodka 
imajo borci NOV, ki so se 
vključili v vojno pred 9. sep- 
tembrom oziroma pred 13. 
oktobrom 1943 ter španski 
borci in jugoslovanski držav- 
ljani, ki so se vključili v 
narodnoosvobodilno gibanje 
Grčije pred 9. septembrom 
1943. Pogoj je, da so v de- 
lovnem razmerju s polnim 
delovnim časom, da imajo 
najmanj 15 let pokojninske 
dobe, ter da njihov osetoni 

ve družinske člane pa tudi 
denarni prejemki. 

Planirana in odobrena 
sredstva za borčevsko var- 
stvo te kategorije borcev so 
se v letu 1975 in 1976 giba- 
la v nespremenjenih zneskih. 
Ker gre za starejše upravi- 
čence, je upravičencev na ta 
sredstva iz leta v leto manj, 
njihovi prejemki pa se v 
absolutnih zneskih povečuje- 
jo, na kar vpliva porast živ- 
Ijenskih stroškov in rast pov- 
prečnih mesečnih osebnih 
dohodkov v Jugoslaviji. 

dohodek ne presega popreč- 
nega mesečnega osebnega do- 
hodka v Jugoslaviji in pred- 
hodnega leta. 

Borčevski dodatek pomeni 
torej razliko med osebnim 
dohodkom, ustvarjenim z 
delom v polnem delovnem 
času ter zneskom, poprečne- 
ga mesečnega dohodka, ust- 
varjenega v Jugoslaviji pred- 
hodno leto. 

Upravičencev do tega do- 

hodka je bilo v letu 1975 
okrog 8700, zanje pa je bilo 
v proračunu federacije zago- 
tovljeno okrog 40 milijonov 
dinarjev. 

Steivilo teh upravičencev 

POKOJNINE BORCEV 

Sredstva za borčevske (be- 
nificirane) pokojnine brez 
vojaških pokojnin so največ- 
ja postavka v proračunu fe- 
deracije in se nenehno po- 
večujejo. V letu 1976 so zna- 
šala 6,3 milijarde dinarjev 
ter so bila za 51 odstotkov 
večja kakor v predhodnem 
letu. 

Borčevske pokojnine pre- 
jema 344 295 oseb. Izplaču- 
je se jih četrtletno, kot akon- 
tacijo do končnega obračuna 
obveznosti do skupnosti po- 
kojninskega in invalidskega 
zavarovanja v proračunu fe- 
deracije. 

Poleg participacije v neto 
znesku pokojnin ali celih 
pokojninah sodeluje federa- 
cija tudi pri drugih izdatkih, 
ki so povezani z borčevski- 
mi pokojninami. Gre za pri- 

pa se je znatno zmanjšalo, 
ker so se upokojili in ker 
so osebni dohodki porasli 
čez osnovo, določeno za pra- 
vico do borčevskega dodat- 
ka. 

spevke za zdravstveno zava- 
rovanje in stanovanjsko gra- 
dnjo, za oddih in rekreaci- 
jo upokojencev, za režijo 
službam, ki delajo na izva- 
janju pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja idr. 
Te obveznosti v poprečju 
pomenijo okrog 25 odstotkov 
od celotnih sredstev, name- 
njenih za pokojnine. 

Za vse druge izdatke, ki 
so povezani s posebnimi, več- 
jimi pravicami borcev, se za- 
gotavlja tudi posebna sred- 
stva v zveznem proračunu. 
Razporeja se jih skupnostim 
socialnega zavarovanja voja- 
ških zavarovancev ter skup- 
nostim pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja, in si- 
cer v obsegu in na način, 
kot določa Zakon o obvez- 
nostih federacije za borčev- 
ske pokojnine. 

IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV 

Ustavne spremembe se kažejo tudi na področju 

pravosodja 

• Ustvarjeni so pogoji, da v začetku julija 1977. leta začne delovati celotni pravo- 
sodni sistem na novih ustavnih temeljih 

• Pred nami je razvoj sodišč združenega dela in drugih oblik samoupravnih sodišč 

$ Sodišča prejemajo in rešujejo okrog 5 milijonov zadev letno 

• Rast ugleda naše države prispeva k povečanju števila pozitivnih rešitev zahtev, s 
katerimi zahtevamo izročitev obtoženih in obsojenih oseb 

• Razlogi določenega stagniranja samoupravljanja v delovnih skupnostih organov 
zvezne uprave 

V skladu z že ustaljeno 
prakso, da poroča o delu or- 

ganov in organizacij v fede- 
raciji, je Zvezni izvršni svet 

POROČILO O DELU IN STANJU S PODROČJA 
ZVEZNEGA SEKRETARIATA ZA PRAVOSODJE 
IN ORGANIZACIJO ZVEZNE UPRAVE (MAJ 
1974—31. DECEMBER 1976.) 

nedavno poslal Skupščini 
SFRJ posebno gradivo, v ka- 
teirern je podan pregled dela 
in stanja na področjih iz de- 
lovnega področja Zveznega 
sekretariata za pravosodje in 
organizacijo zvezne uprave. 
To poročilo bo obravnavano 
na eni od sej Zveznega zbo- 
ra Skupščine SFRJ. 

Iz obsežnega in dokumen- 
tiranega poročila Sekretari- 
ata boino prikazali taste de- 

le, ki omogočajo boljši vpo- 
gled v delo tega organa, ka- 
kor tudi na stanje na po- 
dročjih, ki spadajo v njegovo 
delovno področje. 

Poročilo zajema obdobje 
od začetka dela Sekretaria/ta 
(maj 1974) do konca leta 
1976, ter v uvodnem delu na- 
glasa, da delovno področje 
Sekretariata obsega dve te- 
meljni področji: pravosodje 
in organizacijo zvezne upra- 
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ve. Glede na to delitev, bo- prikazali 
mo poročilo Sekretariata redu. 

po tem vrstnem 

USTAVNA PREOBRAZBA PRAVOSODJA 
Kot je poudarjeno v poro- 

čilu Sekretariata, so se ustav- 
ne spremembe globoko od- 
razile tudi na področju pra- 
vosodja. Predvsem je prišlo 
do ustanovitve sodišč združe- 
nega dela in drugih oblik 
samoupravnih sodišč, (volje, 
na sodišča, arbitraže, porav- 
nalni sveti). Ta sodišča re- 
šujejo spore, ki nastajajo v 
odnosih v združenem delu. 
Poleg tega je prišlo do po- 
membnih sprememb pri raz- 
mejitvi pristojnosti federaci- 
je in republik oziroma po- 
krajin. V skladu s temeljnim 
načelom, da se pravosodje 
uresničuje v prvi vrsti v re- 
publiki in pokrajini, federa- 
cija poslej ureja v celoti sa- 
mo sodne postopke in dolo- 
čene odnose, s katerimi se 
zagota/vlja enotnost sistema 
na področju pravosodja. 

Za obdobje, o katerem go- 
vori poročilo, je značilno in- 
tenzivno delo na usklajeva- 
nju zakonov in drugih pred- 
pisov z novimi ustavnimi re- 
šitvami. Vzporedno z norma- 
tivnim delom na zvezni za- 
konodaji je tekel tudi zelo 
pomemben proces reorgani- 
zacije pravosodja v republi- 
kah in pokrajinama. Ta pro- 
ces je v glavnem končan, 
s tem pa so podani pogoji za 
to, da z julijem 1977 začne 
delovati celokupen pravoso- 
dni sistem na novih ustavnih 
temeljih. 

Pravosodje se je prilaga- 
jalo novim ustavnim reši- 
tvam v sklopu prizadevanj, 
da se zagotoviti nemoteno in 
kontinuirano izvajanje redne 
pravosodne funkcije, ki jo 
pri nas uresničuje 479 sodišč 
splošne pristojnosti in 45 go- 
spodarskih sodišč. Koncem 
decembra 1976 je v omenje- 
nih rednih sodiščih delalo 
4.278 sodnikov in 57.658 sod- 
nikov porotnikov, ob sodelo- 
vanju 390 strokovnih in 12.432 

tehnično-acLministrativnih so- 
delavcev. 

Sodišča so imela izredno 
veliko dela (okrog 5 milijo- 
nov zadev letno), čeprav se 
letno rešuje tolikšno število 
zadev, kolikor jih sodišča 
prejmejo, je vendarle samo 
do neke mere odpravljen za- 
ostanek iz predhodnega leta. 
Menijo, da to kaže na to, 
da pospešitev postopka še ni 
dala polnega učinka. 

Kar zadeva delovanje so- 
dišč združenega dela in dru- 
gih oblik samoupravnih so- 
dišč, je stanje v republikah 
in pokrajinah različno. Tako 
so npr. v Sloveniji sodišča 
združenega dela začela delo- 
vati že 1. februarja 1975, v 
drugih republikah in pokra- 
jinama pa kasneje (v SR BiH 
1. maja 1975, v SR Hrvatski 
1. oktobra 1976 in v SAP 
Kosovo 1. novembra 1976). 
Delo samoupravnih sodišč se 
nanaša v glavnem na področ- 
je obravnavanja sporov o 
medsebojnih odnosih v zdru- 
ženem delu ter sporov, do 
katerih pride v sferi konsti- 
tuiranja znotraj sistema 
združenega dela. Poudarja 
se, da se bo delovanje ome- 
njenih sodišč šele razmah- 
nilo. 

Zaključni del poročila, po- 
svečen stanju na področju 
pravosodja, ugotavlja, da tu- 
di pravosodni organi niso bi- 
li imuni za pojave, ki so tuji 
naši samoupravni socialistič- 
ni družbi. To se je pokazalo 
tako v izvajanju kazenske 
politike, kakor tudi v biro- 
kratskem odnosu sodišč do 
občanov in samoupravnih or- 
ganizacij. Poudarjeno je, da 
so bili stališča in zaključki 
najvišjih organov ZKJ ve- 
lika spodbuda za odpravlja- 
nje teh in drugih pomanjklji- 
vosti. Spričo tega je v na- 
slednjem obdobju mogoče 
pričakovati želen,e uspehe. 

PROBLEMI EKSTRADICIJE IN POMILOSTITVE 

V sklopu pravosodne dejav- 
nosti Sekretariata — na po- 
budo sodišč in drugih orga- 
nov — pripravlja in izdaja 
odločitve o zahtevkih, s ka- 
terimi od tujih držav zahte- 
vamo ekstradicijo (izročitev) 
obtoženih in obsojenih oseb 
oziroma o zahtevkih tujih dr- 
žav, da jim izročimo takšne 
osebe iz naše države. 

Podlaga za izročitev je na- 
ša zakonodaja in pogodbe, ki 

Pri tem, ko poročilo nava- 
ja številčne podatke o stanju 
na tem področju, poudarja, 
da je bilo v obravnavanem 
obdobju razpisano 377 med- 
narodnih tiralic za osebami, 
ki so pobegnile v tujino, da 
bi preprečile kazenski pre- 
gon. Tujim državam je bilo 
vloženih 242 prošenj za izro 
čitev, odobrena pa nam je 
bila ekstradicija 153 oseb. Iz 
naše države je bilo izročenih 
41 tujcev, zahtevkov pa je 
bilo 40. 

Z razliko od prejšnjih let, 
ko so nekatere države — bo- 
disi iz političnih, bodisi iz 
formalnih razlogov zavračale 
naše zahtevke za izročitev, 

je v zadnjem času opaziti 
večje število pozitivnih re- 
šitev naših zahtevkov. To je 
— kot je ocenjeno v poročilu 
— posledica povečanega ugle- 
da naše države v tujini. 

Sekretariat bo opravljal 
vse strokovne zadeve v zvezi 
s pomilostitvanji, ki se jih 
daje na prošnje obsojenih 
oseb ter po uradnih dolžno- 
sti (skupinske pomilostitve 
ob dnevu republike). Od 
skupno 3996 prošenj, kolikor 
jih je bilo sprejetih v obrav- 
navanem obdobju, je Pred- 
sedstvo SFRJ na svojih se- 
jah ugodno rešilo 637 pro- 
šenj, ostale pa so bile zavr- 
njene. 

POMOČ PRI ORGANIZIRANJU ZVEZNE UPRAVE 
Precejšen del poročila je 

posvečen pregledu aktivnosti 
Sekretariata v zvezi s pomoč- 
jo pri organiziranju novih 
organov zvezne uprave, za- 
gotavljanju njihove namesti- 
tve in drugih pogojev za 
delo. 

Izhajajoč iz vsebine in ob- 
lik samoupravljanja v delov- 
nih skupnostih zveznih orga- 
nov, poročilo najprej našteva 
normativne akte, s kateri- 
mi je ta tvarina urejena, za- 
tem pa navaja naslednjo oce- 
no: značilnost samoupravlja- 
nja v upravnih organih — 
kot se kaže v predpisih in 
praksi — pomeni istovetnost 
rešitev v pogledu pravic in 
obveznosti, ne glede na to, 
o katerih organih je govor. 
Ta pojav je bil v zadnjem 
času čedalje bolj kritiziran 
kot eden glavnih vzrokov za 
določeno stagnacijo samo- 
upravljanja v delovnih skup- 
nostih organov zvezne upra- 
ve. Zavoljo tega je Sekreta- 
riat v svoji dolgoročni delov- 
ni program (zlasti v program 
za leto 1977) vključil prouče- 

vanje najbolj perečih vpra- 
šanj samoupravljanja v zve- 
zni upravi. Smoter te akcije 
je razviti samoupravne od- 
nose v skladu z rešitvami, 
podanimi v Ustavi SFRJ in v 
Zakonu o združenem delu. 

Analiza kadrovske sestave 
organov zvezne uprave je po- 
dana zelo nadrobno. Pojas- 
njeni so razlogi za zvečanje 
števila funkcionarjev, nave- 
dena pa je tudi težnja po 
zboljšanju strokovne izobraz- 
be in pomlajevanju kadrov- 
ske sestave. 

V tem delu poročila se na- 
vaja tudi podatke, iz katerih 
je razvidno, da poslovni pro- 
stori, v katerih so nameščeni 
organi zvezne uprave, zvezne 
organizacije in drugi organi 
federacije niso zadovoljivi. 
Ocenjuje se, da je takšno sta- 
nje nevzdržno, ob tem pa 
se navaja, da bo položaj pre- 
cej boljši, ko bo zgrajena no- 
va poslovna stavba zveznih 
organov v Novem Beogradu 
(dela so stekla novembra 
1976). 

ŠIROK OBSEG DEJAVNOSTI 

jih je naša država sklenila z 
drugimi državami. Navaja se, 
da je nekatere od teh po- 
godb, bi še veljajo, sklenila 
že Kraljevina Srbija, neka- 
tere pa Kraljevina Jugoslavi- 
ja. Ocenjuje se, da je poprej 
sklenjene pogodbe potrebno 
spremeniti, ker ne omogoča- 
jo, da bi 'zahtevali izročitev 
oseb, ki so storila kasneje 
določena kazniva dejanja 
(grabež ipd.). 

Pregled dela Sekretariata 
obsega vrsto dejavnosti, ki — 
vsaka zase — pokrivajo zelo 
važna področja. Nadrobno je 
prikazana dejavnost Sekreta- 
riata pri izdelavi normativ- 
nih aktov. Posebej so po- 
udarjena tri področja dejav- 
nosti: delo na usklajevanju 
predpisov z Ustavo SFRJ, 
sodelovanje in doprinos izde- 
lavi novih predpisov (med 
katerimi so nekateri — kot 
npr. Kazenski zakon SFRJ 
itd. — sistemskega značaja) 
ter dejavnost na izdelavi pod- 
zakonskih predpisov. 

Podan je tudi sistematičen 
pregled analiz, informacij in 

drugih aktov, ki jih je Se- 
kretariat izdelal za potrebe 
Skupščine SFRJ, Predsedstva 
SFRJ in Zveznega izvršnega 
sveta. Omeniti velja tudi ti- 
sti del, ki se nanaša na nu- 
đenje mednarodne pravne 
pomoči. 

Zaključni deli poročila so 
posvečeni delovanju Centra 
za pospeševanje razvoja zve- 
zne uprave t®r Centra za in- 
formacijsko in dokumentacij- 
sko dejavnost (oba centra sta 
v sestavi Sekretariata, vendar 
tvorita posebne organizacij- 
ske enote s specifičnim de- 
lovnim področjem in nači- 
nom dela). 
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DELEGATSKA VPRAŠANJA 

Ukrepi za izboljšanje položaja našega ladjarstva 

Delegat v Zveznem zboru 
Luciano Benussi (SR Hrvat- 
ska) je postavil Zveznemu 
izvršnemu svetu tole vpraša- 
nje: »Zakaj se Piranski sa- 
moupravni sporazum med 
ladjarji in ladjedelnicami o 
gradnji ladij za pomorsko in 
rečno floto do leta 1980, skle- 
njen 23. junija 1976, še ne 
izvaja in kdaj se je mogoče 
nadejati rešitve?« 

Odgovor na to vprašanje 
je dal na seji Zveznega zbo- 
ra, ki je bila 1. marca, Du- 
šan Ilijevič, član Zveznega 
izvršnega sveta in predsednik 
Zveznega komiteja za energe- 
tiko in industrijo. 

Poudaril je, da je Izvršni 
svet Sabora SR Hrvatske že 
oktobra 1976 dostavil Zvez- 
nemu izvršnemu svetu sku- 
pen predlog ukrepov ladjar- 
jev in ladjedelnic za reali- 
zacijo Samoupravnega spo- 
razuma o gradnji ladij v ob- 

dobju 1976—1980, ki sproža 
vrsto vprašanj. Zbor je o le- 
teh podrobno razpravljal in 
sprejel določene ugotovitve. 

Predvsem se z dosedanji- 
mi zaključki Zveznega izvrš- 
nega sveta rešuje vprašanje 
zmanjšanja uvoznih dajatev 
na ladje. V letu 1976 so bile 
te dajatve zares zmanjšane 
za 3 odstotke (od 21 na 18 
odstotkov). V letu 1977 je 
bila predlagana rešitev v ok- 
viru odloka o merilih, ki se 
jih posebej določa na podlagi 
49. člena Carinskega zakona, 
kakor tudi zmanjšanja uvoz- 
nih dajatev za reprodukcijski 
material. 

Predsednik tega Komiteja 
je poudaril, da je v pripravi 
Dogovor o kreditiranju ladij 
in opreme v državi, ki naj 
bo podlaga za usklajevanje 
stališč in pokrajin. Vendar 
na prvi razpravi v Medre- 
publiškem komiteju za pod- 
ročje monetarnega sistema 

ni bilo doseženo soglasje. Za- 
tragedij je Zvezni izvršni svet 
naknadno zavezal zvezne or- 
gane, da pripravijo spremem- 
be in dopolnitve tega akta, 
ter jih dostavijo ZIS, da bi 
nadaljeval postopek nadalj- 
njega usklajevanja stališč re- 
publik in pokrajin. To je 
bilo že storjeno in te dni 
bodo Dogovor obravnavali in 
nadalje usklajevali. 

Poleg tega so probleme lad- 
jarjev in ladjedelnic obrav- 
navali tudi v Koordinacijski 
komisiji Zveznega izvršnega 
sveta. Ob tej priložnosti je 
bilo sklenjeno, da se takoj 
pristopi k pripravi gradiva 
o ekonomskem položaju lad- 
jedelništva in ladjarjev z 
ustreznimi predlogi ukrepov, 
ki jih bodo obravnavali v 
tej Komisiji ob udeležbi 
predstavnikov republik in 
pokrajin. 

Med osnovnimi problemi, 
zavoljo katerih se ne izva- 

ja Piranski sporazum, pa Jo 
tudi to, da je pomorsko lad- 
jarstvo dolžno plačati za že 
sklenjeno nabavo 22 ladij iz 
tujine zvečane carine in ca- 
rinske dajatve, ki znašajo ok- 
rog 700 milijonov dinarjev. 
To je več, kakor pa so raču- 
nali pri sklepanju pogodb o 
tem nakupu. 

Poleg tega, je poudaril Du- 
šan Ilijevič, znaša razlika v 
ceni pri celotni vrednosti 62 
ladij, ki bodo zgrajene do 
leta 1980, 2394 milijonov di- 
narjev. Ta razlika med do- 
mačimi cenami in cenami v 
tujini je preveč visoka (gre 
za okrog 31 odstotkov). Krit- 
je te razlike iz zveznega pro- 
računa je otežkočeno, zato je 
glede tega nujno soglasje re- 
publik in pokrajin. 

Delegat Luciano Benussi nI 
bil zadovoljen z odgovorom 
in je zato postavil dodatno 
vprašanje. 

V pripravi so republiški zakoni o presajanju 

človeških organov 

Delegat v Zveznem zboru 
Ljubiša Popovič (SR Bosna 
in Hercegovina) je postavil 
tole vprašanje: »V kakšni 
fazi je priprava zakonskega 
besedila o transplantaciji, če 
Zvezni izvršni svet sodi, da 
to področje ureja federacija? 
Kolikor pa to ni področje 
zvezne regulative — ali je 
bilo in kaj je bilo storjeno, 
da bi se zadevna zakonska 
besedila pripravila v repub- 
likah in pokrajinah, ter če- 
sa se je mogoče v zvezi s 
tem konkretno nadejati?« 

Na to vprašanje je odgo- 
vorila Zora Tomšič, članica 
Zveznega izvršnega sveta in 
predsednica Zveznega komi- 
teja ža zdravstvo in. socialno 
varstvo. 

Poudarila je, da je bila v 
zvezni skupščini že leta 1972 
dana pobuda za izdajo zako- 
na o jemanju in presajanju 
delov človeškega telesa v 
zdravstvene namene, to je za 

transplantacijo, vendar so 
bile zavoljo razlik v stali- 
ščih glede pristojnosti fede- 
racije za izdajo takšnega za- 
kona priprave ustavljene. 

Zvezni komite za zdravstvo 
ln socialno varstvo, republi- 
ški in pokrajinski upravni 
organi, pristojni za zadeve 
zdravstva, ter vrsta drugih 
organov in strokovnih insti- 
tucij je ocenilo, da je na se- 
danji razvojni stopnji medi- 
cinske znanosti in prakse 
zdravljenja potrebno zagon- 
sko urediti uporabo presa- 
janja delov človeškega tele- 
sa z živih in mrtvih oseb v 
zdravstvene namene. 

V razpravah, ki so tekle 
o tem v omenjenem Komi- 
teju in drugih organih, je 
bilo med drugim poudarje- 
no, kot sporno vprašanje, 
ali je federacija pristojna za 
zakonsko urejanje te tvarine. 
Vendar je v strokovnih kro- 
gih prevladalo mnenje, da je 

vrsto vprašanj s tega po- 
dročja nujno urediti na enak 
način in enotno za vso dr- 
žavo, ter pri tem upoštevati 
tako medicinske vidike, kot 
tudi načela humanizma in 
etike. 

Zato so od Zveznega prav- 
nega sveta zahtevali mnenje, 
ali so podane ustavne mož- 
nosti za izdajo zveznega za- 
kona, s katerim bi uredili 
določena vprašanja s tega 
področja v obsegu, ki je po- 
memben za vso državo? 

Svet je ugotovil, da v Usta- 
vi SFRJ ni precizne pravne 
podlage, po kateri bi bilo 
mogoče vprašanja s področja 
presajanja človeških organov 
v zdravstvene namene ureja- 
ti s predpisi federacije. Zato 
je zavzel stališče, da bi bilo 
treba čimprej pristopiti k 
izdaji republiških in pokra- 
jinskih zakonov s tega po- 
dročja, kajti gre za važna 
vprašanja in odnose, ki so 
pomembni za zdravstveno 

varstvo državljanov, in da 
to spada v pristojnost repub- 
lik in pokrajin. 

Dogovorjeno je bilo, da bo 
zdravstvo in socialno var- 
stvo SR Hrvatske pripravilo 
predosnutek republiškega za- 
kona o presajanju delov člo- 
veškega telesa v zdravstvene 
namene. Ta naj bi rabil kot 
splošna podlaga za vse re- 
publiške in pokrajinske pred- 
pise s tega področja, da bi 
bila ta tvarina čimbolj enot- 
no urejena v vsej državi. 

Republiški sekretariat za 
zdravstvo in socialno varstvo 
SR Hrvatske je že ustanovil 
Komisijo, ki pripravlja Os- 
nutek zakona. Besedilo os- 
nutka bodo končali te dni in 
ga dostavili zainteresiranim 
republiškim in pokrajinskim 
organom v aprilu letos, za- 
tem pa naj bi ga obravnavali 
v federaciji in republiških 
ter pokrajinskih organih, je 
poudarila Zora Tomič. 
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SPREJETI ZAKONI 

Delegat/i v Zveznem zboru 
so na seji 15. marca sprejeli 
naslednje zafconske akte: 

Zakon o pomorski notranji 
plovbi (AS 148), s katerim se 
enotno ureja vse odnose v po. 
morski in notranji ! plovbi, 
združuje vseh dvanajst dose- 
danjih predpisov ter več do- 
ločb nekaterih drugih zako- 
nov, ureja pa se tudi nove 
odnose na tem področju iz 
pristojnosti federacije. S tem 

zakonom se ureja temelje 
varnosti plovbe po morju in 
notranjih vodah, materialno 
praivna razmerja glede ladij, 
odgovornost ladijarja, premo- 
ženjsko praivna razmerja pri 
plovbenih nesrečah, vpils la. 
dij,' vse vrste pogodb in plov- 
be in tako napretf. 

Zakon o obligacijskih in 
drugih temeljnih materialno 
— pravnih razmerij v letal- 

skem prometu (AS 117) pred- 
videla večjo sikrb in odgovor, 
nost do potnikov v letalskem 
prometu. Tako bo moral pa 
slej prevoznik sleherno Ško- 
do, ki nastane zaradi odložit- 
ve, neiavršitv«, zamude alfi 
prekinitve potovanja, nado- 
mestiti do vrednosti dvakrat, 
ne cene letalske karte. Ce 
potnik ne bo prepeljan brez 
svoje krivde, mu je prevoz- 
nik po zakonu dolžan vrniti 

kupnino za karto, povečano 
za 33 odet. Poleg tega sme 
potaiik odstopiti od potovanja 
In zahtevati, da se mu vime 
denar, če se potovanje v do- 
mačem prometu ne začne dve 
uri, v mednarodnem pa šti- 
ri ure po določenem času. V 
primeru smrti, škode na 
zdravju ali poškodbe potnika, 
je prevoznik po zakonu dol- 
žan izplačati nadomestilo do 
300.000 dinarjev na potnika. 
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