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I. USTAVNA PODLAGA ZA ZAKON
Ustavna podlaga za ta zakon je v 17., 18. In 26. členu
ter v 7. točki prvega odstavka 321. člena ustave SR Slovenije.
Ustavna podlaga je tudi v 70. členu ustave SR Slovenije, po katerem se lahko z zakonom določajo:
— obvezna ustanovitev samoupravnih interesnih skupnosti, katerih dejavnosti oziroma zadeve so posebnega družbenega pomena, oziroma ustanovijo take skupnosti;
— načela za organizacijo in medsebojna razmerja v samoupravnih interesnih skupnostih;

— obveznost plačevanja prispevkov interesnim skupno,
stim;
— obveznost sodelovanja oziroma združevanja samoupravnih interesnih skupnosti za skupno izvajanje nekaterih
skupnih nalog;
— način opravljanja dejavnosti oziroma zadev posebnega
družbenega pomena;
— da se posamezne odločitve o zadevah, ki so posebnega družbenega pomena, sprejemajo v soglasju s skupščina družbenopolitična skupnosti.

II. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI NAJ BO Z ZAKONOM UREJENO
V času od uveljavitve nove ustave leta 1974 je na po- združenega dela, kar se je odražalo leta 1975 v sklepanju
dročju družbenih dejavnosti potekal obsežen proces uvaja- samoupravnih sporazumov o letnih načrtih dela samoupravnja novih odnosov pri prevzemanju odgovornosti za pro- nih interesnih skupnostih leta 1976 pa v široko zasnovanem
družbenem dogovarjanju o delitvi dohodka.
gramiranje in zagotavljanje sredstev za te dejavnosti.
Samoupravni sporazumi o temeljih plana družbenih deV tem času so bile vse samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti bodisi na novo ustanovljene bodisi javnosti so v letu 1976 in 1977 raizgibaii razprave o funkciji
bistveno prestrukturirane in nanje je bila prenešena odgo- in nalogah samoupravnih interesnih skupnosti v vseh kolekvornost za naloge, ki so bile prvotno financirane proračun- tivih in krajevnih skupnostih v Sloveniji. Ob tem so bile prisko.* Postopoma so bili uvedeni odnosi, značilni za svo- dobljene dragocene izkušnje, pojavita pa so se tudi nekatera
bodno menjavo dela. Odločanje o vseh bistvenih zadevah iz sistemska vprašanja, ki terjajo odgovor, poenotenje rešitev in
delokroga teh skupnosti so prevzeli delavci v organizacijah kodifikacjio. Sem sodijo zlasti vprašanja o razmejitvi med zadevami, o katerih odločajo delavci neposredno z osebnim
izjavljanjem, z odločanjem prek delavskih svetov in z od> Samoupravne interesne skupnosti tla področju družbenih dejavnosti: ločanjem prek delegatov v skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti.
Demokratično zasnovano prevzemanje obveznosti delav>N PmC/}
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ba to vrzel zapolniti in ustvariti temelje sistema, mehanizme in druge pogoje za uresničevanje medsebojnih obveznosti izvajalcev in uporabnikov pri izvajanju dogovor.
(VI = vzgoja in izobraževanje, RD - raziskovalna dejavnost itd.)

jenega programa v okviru oziroma po samoupravnih interesnih skupnostih. Zaradi pomanjkljivosti teh pogojev in mehanizmov je namreč v preteklosti prihajalo do odstopanj
od dogovorjenih halog, đb ngeftdkomeriibšti pri razvoju poBamežriih dejavnosti ter db neskladij pri drdžfeenofekorioffr
skem položaju delavčesv izvajalcev in uporabnikov.
Tudi vprašanja iiOtraiije organizacije samoupravnih interesnih skupnosti so v posameznih skupnostih urejeha
precej neenotno.
Urediti je potrebno vprašanje sodelovanja msd upravnimi organi in organi skupnosti ter med njihovimi strokovnimi službami.
Področje neposredne svobodne menjave dela in iz te
Izvirajočih dohodkovnih odnosov na nekaterih področjih še
ni zaživelo v polni meri. Ponekod sicer obstajajo tržno
pogodbena razmerja med izvajalci in uporabniki, le redko
kje pa so ta razmerja začela preraščati v vzajemno povezanost med proizvajalci in uporabniki kot temeljni za prevzemanje skupne odgovornosti za razvoj posameznih dejavnosti, uporabe dosežkov pri ustvarjanju nove vrednosti ter
delitve skupnega dohodka. Predvideni zakon naj bi na tem
področju torej ustrezno vzpodbudil neposredno svobodno
menjavo dela med delavci organizacij združenega dela.
Vprašanja obvezne ustanovitve samoupravnih interesnih
skupnosti, katerih dejavnosti oziroma zadeve so posebnega
družbenega pomena, načela za njihovo organiziranost in
medsebojna razmerja v njih ter določanje obveznosti plačevanja prispevkov tem skupnostim urejajo na področju
družbenih dejavnosti zaenkrat tile zakoni:
1. zakon o izobraževalnih skupnostih,
2. zakon o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih,
3. zakon o kulturnih skupnostih,
4. zakon o zdravstvenem varstu,
5. zakon o skupnostih socialnega varstva,
6. zakon o družbenem varstvu otrok in o skupnostih
otroškega varstva,
7. zakon o socialnem skrbstvu,
8. zakon o zaposlovanju in o zavarovanju za primer
brezposelnosti,
9. zakon o telesnokultumih skupnostih,
10. zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Problematiko osnov ter načina obračunavanja in plačevanja prispevkov pa ureja zakon o osnovah ter načinu
obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975, 1976 in 1977 (Uradni list SRS, št.
39/74, 29/75, 10/76, 23/76, 31/76 in 12/77).
/

Zakoni o posameznih samoupravnih interesnih skupno,
štih ŠS parcialno urejali vprašanja članstva v teh skupnoštiHj organiziranosti skupnosti ter načela za medsebojna razmerja v njih. To je pOvžročilo tudi določene nejasnosti in probleme pri samoupravnem urejanju organiziranosti in delovanja teh Interesnih Skupnosti, še zlasti, ker
je praksa pokazala, da sb nekatera osnovna vpraSanja skupna in jih je potrebno enotno rešiti.
Spremembe zakonov konec 1976. leta ter v 1977. letu
se nanašajo na zagotavljanje sredstev za posamezne družbene dejavnosti. Rešitve v zakonih so več ali manj identične. Tako določajo, da zagotavljajo delavci in delovni ljudje svoje obveznosti glede sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb na posameznih področjih družbenih dejavnosti
v svobodni menjavi dela z delavci organizacij, ki opravljajo družbene dejavnosti. Te obveznosti določajo delavci
in delovni ljudje na podlagi ovrednotenih in v skupnostih
usklajenih programov, s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov skupnosti in z drugimi samoupravnimi sporazumi. Vsi zakoni, ki urejajo temeljna vprašanja samoupravnih interesnih skupnosti, še določajo, da plačujejo
delavci in delovni ljudje prispevke za te dejavnosti v skladu s posebnimi predpisi. Višino prispevka pa določajo s
samoupravnimi sporazumi. Če ti niso sklenjeni ali jih sklene le del udeležencev, sredstva za izvedbo sprejetih programov pa niso zagotovljena, lahko skupščina pristojne
družbenopolitične skupnosti enakopravno s skupščino skupnosti (tistih, ki enakopravno odločajo s skupščino družbenopolitične skupnosti) določi stopnjo prispevka za vse delavce in delovne ljudi, ki so zavezani plačevati prispevek
ali pa le za tiste, ki samoupravnega sporazuma niso sklenili. Posebej je tudi predvideno, da lahko zaradi zagotovitve sredstev za zadovoljevanje skupnih družbenih potreb
po načelih vzajemnosti in solidarnosti za druge skupne
potrebe v skladu s programi in plani samoupravnih interesnih skupnosti Skupščine SR Slovenije enakopravno s skupščino ustrezne samoupravne interesne skupnosti določi višino prispevka.
Obstoječi sistem zagotavljanja sredstev za družbene dejavnosti (določanje prispevnih stopenj) ni imel vgrajenih
ustreznih mehanizmov, tako da bi bil dotok sredstev usklajen z opravljenimi storitvami posameznih družbenih dejavnosti. V praksi je omogočal oziroma povzroča-l priliv dohodka nad potrebami ali pa je povzročal velike primanjkljaje. To je bil tudi razlog, da je bilo potrebno pogosto
sredstva bodisi vračati oziroma omejevati dotok, bodisi prispevke povečevati ali pa premoščati izpade v dohodku posameznih družbenih dejavnosti z najemanjem kreditov.

HI. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Razloga za izdajo tega zakona sta v bistvu dva:
1. Zakon o združenem delu je v temeljih določbah
(18. člen) postavil načelo, da se v ustvarjenem dohodku
temeljnih organizacij s področja materialne proizvodnje izražajo tudi rezultati dela delavcev na področju izobraževanja, znanosti, kulture, zdravstva, socialnega varstva in drugih družbenih dejavnosti iz celotnega ustvarjenega dohodka
s svobodno menjavo dela glede na prispevek, ki ga s svojim delom dajejo k ustvarjanju nove vrednosti v materialni
proizvodnji, k povečanju produktivnosti vsega družbenega
dela in k razvoju družbe v cetoti) v skladu s samoupravno dogovorjenimi razvojnimi potrebami teh dejavnosti.
Na tej podlagi imajo enak družbenoekonomski položaj kot delavci v organizacijah združenega dela materialne proizvodnje. Zakon še določa, da pridobivajo delavci
na ^področjih družbenih dejavnosti s svobodno menjavo dela dohodek tudi iz osebnih dohodkov delavcev oziroma
iz dohodka ali drugih prihodkov delovnih ljudi na podlagi dela, s katerim zadovoljujejo svoje osebne in skupne
potrebe in interese v teh dejavnostih.
Zakon o združenem delu ureja v okviru pravic in dolžnosti federacije sistem socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov ter temeljne pravice delavcev v
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združenem delu, s katerimi se zagotavlja njihov z ustavo
določeni položaj v samoupravnih in družbenoekonomskih
odnosih. V okviru teh pravic in dolžnosti federacije je zakon o združenem delu opredelil osnove družbenoekonomskih odnosov in postavil temeljna izhodišča ter smer za
urejanje osnov svobodne menjave dela. Družbenoekonomske
osnove svobodne menjave dela so kot sestavina družbenoekonomskih osnov dohodkovnih odnosov ena od vrst menjave v razvojnem procesu prehoda od tržne blagovne menjave k netržni menjavi dela. V tem segmentu samoupravnih dohodkovnih odnosov se dohodek objektivno uresničuje na drugačen način kot v klasični tržili blagovni menjavi. V tej obliki samoupravnih odnosov delavci-proizvajalci
storitev družbenih dejavnosti ter delavci, delovni ljudje in
občani kot uporabniki storitev vstopajo v menjavo v specifičnih oblikah neposrednega medsebojnega dogovarjanja in
sporazumevanja. Oboji — proizvajalci ter uporabniki storitev — določajo politiko opravljanja dejavnosti ter njenega
razvoja in pospeševanja na samoupravnih osnovah. Izhodišče in osnova za to so skupni interesi, ki izhajajo iz
določenih zakonitosti družbene reprodukcije.
Svobodno menjavo dela uresničujejo delavci organizacij
združenega dela, ki opravljajo družbene dejavnosti nepoporočevalec

sredno z delavci in delovnima ljudmi, katerih potrebe in
interese zadovoljujejo, ali prek njihovih organizacij in krajevnih skupnosti. Svobodno menjavo deia pa ureničujejo
tudi v okviru oziroma po samoupravnih interesnih skupnostih. Te so v bistvu oblika združevanja dela in sredstev,
ki poteka predvsem na podlagi odnosov svobodne menjave
dela. So kraj sporazumevanja in dogovarjanja. Odločitve v
samoupravnih interesnih skupnostih se sprejemajo z osebnim izrekanjem ter prek delegatov v skupnosti.
Zakon o združenem delu postavlja tudi osnovna merila
glede virov sredstev za skupno družbeno porabo, ne določa
pa osnov in meril za določanje obsega sredstev, ki naj bi
jih prispevala posamezna temeljna organizacija združenega
dela iz določenega vira. Ta vprašanja je potrebno urediti
a -republiško zakonodajo.
Glede na to, da so le izhodiščna vprašanja oziroma temelji za družbenoekonomske osnove svobodne menjave dela
urejeni z zakonom o združenem delu v okviru pravic in
dolžnosti federacije, je potrebno nadalje obdelati ter kompleksno urediti osnove ter načela za neposredno svobodno
menjavo dela ter konkretneje urediti odnose v svobodni
menjavi dela v okviru in po samoupravnih interesnih skupnostih. Opredeliti je potrebno tudi vire in osnove za pokrivanje obveznosti in določiti načine plačevanja obveznosti.

Ta novi sistemski zakon bo v okviru pravic in dolžnosti
republike vsa ta vprašanja celovito obdelal, saj se odnosi v svobodni menjavi dela ne morejo na doseženi stopnji
našega družbenoekonomskega razvoja uspešno razvijati le
spontano. To je prvi razlog za izdajo zakona.
2. Drugi razlog za izdajo zakona pa je v tem, da je
potrebno celovito in na enem mestu obdelati tudi načela
organiziranja in delovanja samoupravnih interesnih skupnosti
družbenih dejavnosti. Dosedanji razvoj na tem področju ter
praksa sta. pokazala vrsto skupnih in enakih izhodišč ter
temeljnih rešitev, ki so za vse samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti v osnovi enake, zaenkrat pa jih
ločeno in parcialno urejajo posamezni zakoni. Ta novi sistemski zakon bo obdelal institucionalne vidike svobodne
menjave dela v samoupravnih interesnih skupnostih (nosilce svobodne menjave dela v interesnih skupnostih-člamce,
organiziranost interesnih skupnosti, njihove organe, varstvo
samoupravnih pravic in samoupravni nadzor ter druga temeljna vprašanja v zvezi z delom samoupravnih interesnih
skupnosti). Posebnosti glede nekaterih vprašanj za posamezne samoupravne interesne skupnosti pa bodo seveda
predmet posebnih zakonov, ki urejajo posamezna področja
družbenih dejavnosti.

IV. OSNOVNA IZHODIŠČA ZAKONA TER POGLAVITNE REŠITVE
1. Zakon bo dal ekonomske in institucionalne osnove za
odnose dela med izvajalci in uporabniki storitev družbenih
dejavnosti ter opredelil načela teh odnosov in jih v nadaijnji vsebini izpeljal.
Osnova svobodne menjave dela je pridobivanje dohodka
v odnosih svobodne menjave dela delavcev organizacij združenega dela, ki opravljajo storitve na področjih družbenih
dejavnosti z delom delovnih ljudi, katerih potrebe in interese na teh področjih zadovoljujejo.
Svobodna menjava dela je opredmetena v določenih
družbenih dobrinah in izhaja iz predpostavke o medsebojni povezanosti in odvisnosti med proizvodnim delom in delom družbenih dejavnosti, tj., da so družbene dejavnosti dejavnik, ki z rezultati svojega dela vplivajo na vzdrževanje
in razvoj proizvodne sile dela.
2. Udeleženci svobodne menjave dela se neposredno ali
po samoupravni interesni skupnosti oziroma v njenem okviru sporazumevajo o pogojih, vrsti, obsegu, kakovosti in načinu opravljanja storitev in o potrebnih sredstvih, ki jih je
treba zagotoviti v okviru dohodka za delo delavcev v družbenih dejavnostih. Prav tako se sporazumevajo o namenih
in pogojih uporabe v samoupravnih interesnih skupnostih
združenih sredstev. V medsebojnih razmerjih, pravicah in
dolžnostih, ki jih ustanavljajo na podlagi samoupravnega
sporazuma, morajo upoštevati ekonomske zakonitosti, katerim je podvrženo pridobivanje dohodka na področju materialne proizvodnje ter ekonomske zakonitosti pri gospodarjenju z živim in minulim delom. To pomeni, da morajo v
ekonomskem smislu, na podlagi skupaj dogovorjenih standardov in normativov opravljati ekonomsko funkcijo tržne
menjave, torej opredeljevati obseg, raven in kakovost storitev, za katere je možno zagotoviti potrebna sredstva v
dohodku, ki se dosega ob povprečni družbeni produktivnosti dela.
3. Načelo zakona bo, da imajo delavci organizacij združenega dela družbenih dejavnosti na osnovi učinkov svojega
dela storitev, ki jih opravljajo in na Osnovi zadovoljevanja skupnih potreb, pravico do udeležbe v dohodku, ki se
ustvarja na področju materialne proizvodnje in na drugih
področjih dela, po osnovah in merilih, ki jih določajo samoupravni sporazumi med uporabniki in izvajalci storitev
(udeleženci svobodne menjave dela).
4. Na podlagi pravice delavcev v OZD družbenih dejavnosti do udeležbe v dohodku, pa imajo uporabniki storitev obveznost, da v okviru svojega razpoložljivega dohodka
tem delavcem zagotavljajo sredstva za osebne dohodke,
skupno porabo, splošne družbene obveznosti, za amortizaporočevalec

cijo in pokrivanje materialnih stroškov in merili za ugotavljanje amortizacijske stopnje. Ce obstaja interes za razširitev storitvenih zmogljivosti družbenih dejavnosti oziroma za
količinsko povečanje in kakovostno izboljšanje storitev, pa
lahko še posebej združujejo sredstva za razširjeno reprodukcijo družbenih dejavnosti.
5. Zakon bo določal ekonomske instrumente, na podlagi katerih bodo udeleženci svobodne menjave ugotavljali
učinke storitev družbenih dejavnosti na družbeno produktivnost dela in pa obveznosti delavcev in delovnih ljudi na
podlagi ustvarjenega dohodka.
Zakon se bo navezoval na zakon o sistemih družbenega planiranja, ki predvideva, da vsak udeleženec svobodne
menjave predlaga elemente za samoupravni sporazum o
temeljih plana, le-ti pa dajo po usklajevanju in sintezi vsebino plana, tako glede količine dela, kakor tudi o deležu
dohodka in o pogojih za pridobivanje tega dohodka. Tako
nastane skupni plan udeležencev neposredne svobodne menjave oziroma plan samoupravne interesne skupnosti, kadar
ta menjava poteka v njenem okviru.
6. Zakon bo izhajal iz načela, da uporabniki družbenih
sredstev planirajo svoje potrebe do teh storitev v fizičnih
količinah — v t. i. enotah storitve. Enote storitve se ovrednotijo, in sicer na osnovi cen, doseženih v preteklem leto
pred sklenitvijo sporazuma; predpostavlja se, da so dosežene cene iz preteklega leta nekakšno merilo za delež dohodka, ki pripada družbenim dejavnostim glede na doseženo celokupno družbeno produktivnost dela oziroma celokupni doseženi dohodek združenega dela v preteklem letu. Tako
dobimo končno vrednost letnega programa, ki že vsebuje
tudi učinke družbenih dejavnosti na produktivnost dela v
tekočem letu. S tem je uresničena predpostavka, da se
udeležba družbenih dejavnosti lahko povečuje skladno z njihovim prispevkom k povečanju družbene produktivnosti dela oz. k povečanju dohodka v materialni proizvodnji.
7. Posamezna TOZD-izvajalka storitev participira na tako določenem obsegu sredstev skladno s količino storitev,
ki jo je opranrila. Količina teh storitev pa je dogovorjena
v pogodbi, ki jo sklepa TOZD — izvajalka storitev s samoupravno interesno skupnostjo (ta pogodba je verjetno nujna, saj pomeni konkretizacijo nalog po programu SIS za
vsakega posameznega izvajalca; če bi sam pojem pogodbe
vzbujal pomisleke, češ da kategoriaino ne sodi v sistem
svobodne menjave dela, je možna tudi druga rešitev, ki
pa zahteva, da se že v planu SIS konkretno predvidijo naloge vsakega posameznega izvajalca in izhaja udeležba na
dohodku že na podlagi plana SIS). Analogno bo potekala
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konkretizacija nalog v neposredni menjavi dela, s tem, da
vsak izvajalec participira na dohodku sorazmerno nalogam,
ki jih je prevzel s sporazumom o svobodni menjavi oz. s
sporazumom o temeljih skupnega plana vseh udeležencev
menjave.
8. V nadaljevanju bo zakon opredeljeval kot osnove za
zagotavljanje obveznosti uporabnikov storitev: doseženi dohodek TOZD v določenem planskem obdobju, maso izplačanih osebnih dohodkov v TOZD in maso poslovnega sklada v TOZD. Prav tako bo zakon opredelil, katere dejavnosti oziroma katere storitve posameznih dejavnosti se navezujejo na posamezni vir prihodka TOZD družbenih dejavnosti. Izhodiščni kriterij bo, katere naloge družbenih dejavnosti so prvenstveno v korelaciji z gibanjem produktivnosti in napredkom proizvodnje in katere dejavnosti so
v tesnejši korelaciji z življenjskimi potrebami delavcev oz.
občanov.
Prve bo kazalo bolj vezati na gibanje dohodka ter gibanje poslovnega sklada, druge pa na gibanje osebnih dohodkov.
9. Zakon bo določil način zagotavljanja sredstev za tekoče potrebe družbenih dejavnosti. Sredstva družbenih dejavnosti se bodo oblikovala v posameznih obračunskih obdobjih kot akontacije v sorazmerju z dogovorjenim programom dejavnosti. Izhodišče za oblikovanje teh potrebnih
sredstev bo poleg dogovorjenega programa tudi dohodek
uporabnikov storitev, ki je bil dosežen v preteklem obračunskem obdobju.
10. Pri opredeljevanju meril za združevanje sredstev delavcev bo zakon predvideval, da se delež dohodka za uresničevanje programa posamezne družbene dejavnosti izračuna tako, da se na nivoju (območju ali področju) SIS ugotovi doseženi dohodek materialne proizvodnje po zakonu o
ugotavljanju skupnega prihodka v preteklem letu in planiran dohodek za določeno plansko obdobje. Predvideni ovrednoteni program za določeno plansko obdobje se primerja s planiranim dohodkom za določeno plansko obdobje in
se tako izračuna delež dohodka materialne proizvodnje oziroma višina obveznosti delavcev materialne proizvodnje do
delavcev družbenih dejavnosti za izvrševanje sprejetih programov. Tako dobimo potrebni strukturni delež dohodka materialne proizvodnje, ki se bo združeval za posamezne družbene dejavnosti v določenem planskem obdobju. Delež dohodka, potreben za uresničevanje programa posamezne družbene dejavnosti, se izračuna tako, da se na nivoju (območju ali področju) SIS ugotovi doseženi dohodek materialne proizvodnje (po zakonu o ugotavljanju celotnega prihodka) preteklega leta na delavca in planirani dohodek na
delavca za posamezno plansko obdobje. Predvideni ovrednoteni program za določeno plansko obdobje se primerja
s planiranim dohodkom na posameznega delavca in se določi, kolikšen del ustvarjenega dohodka bo združeval posamezen delavec za družbene dejavnosti za določeno plansko obdobje.
Sredstva za uresničevanje družbenih dejavnosti, združujejo poleg delavcev materialne proizvodnje tudi delavci družbenih dejavnosti ter drugi delovni ljudje in občani, zato
bi za izračun obveznosti delavcev posamezne TOZD, delovne skupnosti in drugih morali primerjati planirani dohodek
Edruženega dela z ovrednotenim programom za posamezne
družbene dejavnosti, za določeno plansko obdobje. Izračunani delež dohodka združenega dela, ki ga združeno delo
rdružuje za družbene dejavnosti, je element planov TOZD
za določeno obdobje. Večanje produktivnosti dela v materialni proizvodnji ter manjšanje porabljenih sredstev Amortizacije in materialnih stroškov) na enoto živega dela v

družbenih dejavnostih, lahko deloma ali popolnoma kompenzira manjšanje deleža dohodka. Obveznosti združenega
dela za uresničevanje družbenih dejavnosti za posamezno
obračunsko obdobje, se tekoče prilagajajo gibanju dohodka združenega dela (po periodičnih obračunih).
11. Zakon bo opredelil subjekte svobodne menjave dela
v okviru samoupravnih interesnih skupnosti — udeležence
samoupravnih sporazumov o združevanju v samoupravne interesne skupnosti. Določil bo, da so dejavnosti vzgoje in
izobraževanja, raziskovanja, kulture, zdravstva, socialnega
varstva, socialnega skrbstva, zaposlovanja in telesne kulture dejavnosti posebnega družbenega interesa. Na teh področjih so delovni ljudje in občani, organizirani v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, dolžni ustanoviti samoupravne interesne skupnosti, in sicer na podlagi zakona. Delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno
opravljajo gospodarsko ali drugo dejavnost, se bodo združili v samoupravne interesne skupnosti po svojih združenjih.
Družbenopolitične skupnosti in družbenopolitične organizacije sodelujejo pri delu samoupravnih interesnih skupnosti v zadevah, ki so širšega skupnega pomena oz. posebnega družbenega pomena na način, določen s splošnimi
akti teh organizacij ter samoupravnih interesnih skupnosti,
in z zakonom.
12. Samoupravne sporazume o ustanovitvi, organiziranju
in delovanju samoupravnih interesnih skupnosti, katerih
skupščine enakopravno odločajo s pristojnimi zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti ter njihove statute, potrjujejo pristojne skupščine družbenopolitičnih skupnosti. Samoupravne sporazume o ustanovitvi drugih samoupravnih interesnih skupnosti in njihove statute pa potrjujejo pristojni izvršni sveti skupščin družbenopolitičnih skupnosti.
13. Organiziranost samoupravnih interesnih skupnosti mora ustrezati območju, na katerem se zadovoljujejo potrebe
in uresničujejo interesi delavcev, delovnih ljudi in občanov, združenih po temeljnih organizacijah in skupnostih v
samoupravne interesne skupnosti. Zakon bo obdelal načela
organiziranosti in delovanja samoupravnih interesnih skupnosti, opredelil razliko med osebnimi oziroma področnimi
skupnostmi ter enotami in temeljnimi skupnostmi. Prav
tako bo postavil izhodišče za združevanje oziroma povezovanje samoupravnih interesnih skupnosti ter predvidel njihovo medsebojno sodelovanje, usklajevanje njihovega dela
in skupnih ciljev in ustanavljanje skupnih organov.
14. Zakon bo delno tudi razčlenil ustavno načelo glede
opravljanja samoupravnih interesnih skupnosti (organiziranje skupščin, načela za način sprejemanja odločitev in usklajevanje stališč med porabniki in izvajalci storitev), javnost
njihovega dela ter druga bistvena skupna vprašanja.
15. Zakon bo uredil načela sodelovanja samoupravnih interesnih skupnosti z družbenopolitičnimi skupnostmi, njihovimi izvršnimi sveti ter z upravnimi organi.
16. Pomemben del zakona bodo tudi pravice in obveznosti družbenopolitičnih skupnosti v odnosih svobodne menjave dela. Kadar so z zakoni določeni načini in obseg zadovoljevanja določenih skupnih potreb, je potrebno predvideti z zakonom določanje osnov in obsega obveznosti porabnikov storitev, če se delavci, delovni ljudje in občani v
svojih temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih
v okviru samoupravnih interesnih skupnosti o tem ne sporazumejo po samoupravni poti. Zakon bo opredelil tudi načela glede obveznosti službe družbenega knjigovodstva do
kontrole oz. izpopolnjevanja s samoupravnimi sporazumi
prevzetih finančnih obveznosti v okviru samoupravnih interesnih skupnosti.

V. FINANČNE POSLEDICE
Za družbenopolitične skupnosti uveljavitev tega zakona
ne pomeni novih finančnih obveznosti. Zakon bo dal osnove
za uresničevanje svobodne menjave dela kot segmenta dohodkovnih odnosov. V najkrajšem času bo potrebno uskladiti vse samoupravne sporazume med udeleženci v svobod4

ni menjavi dela (sklenjene za obdobje 1976—1980). Da bi
se v predhodnem obdobju zagotovilo nemoteno delovanje in
opravljanje storitev v družbenih dejavnostih, bo potrebno
do uskladitve navedenih samoupravnih sporazumov zagotoviti nemoten dotok sredstev.
poročevalec

Osnutek zakona o družbe noekonomskih osnovah
svobodne menjave dela (ESA-966)

I. TEMELJNE IN SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon določa osnove družbenoekonomskih odnosov svobodne menjave dela med uporabniki in izvajalci storitev na
področjih vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti
kulture, zdravstva, otroškega varstva, socialnega skrbstva in
telesne kulture (v nadaljnjem besedilu: družbene dejavnosti).
Zakon določa načela in način urejanja medsebojnih razmerij udeležencev svobodne menjave dela, to je pravice, obveznosti in odgovornosti, obl'ke združevanja dela in sredstev, osnove in merila dohodkovnih odnosov v svobodni menjavi dela, ki jih udeleženci urejajo s samoupravnimi sporazumi neposredno in v okviru samoupravne interesne skupnosti, v odnosih enakopravnosti in skupne odgovornosti za
zadovoljevanje skupnih družbenih potreb in interesov.
2. člen
Podlaga svobodne menjave dela je pravica delavcev, delovnih ljudi in občanov,da s storitvami družbenih dejavnosti
zadovoljujejo svoje osebne, posamične, skupne ter skupne
družbene potrebe in da odločajo o sredstvih, ki so potrebna
za zadovoljevanje teh potreb, ter tud; pravica delavcev organizacij združenega dela družbenih dejavnosti, da pridobivajo
dohodek na osnovi rezultatov svojega dela, ki se izražajo v
dohodku, ki ga ustvarjajo d?lavcd v materialni proizvodnji,
na osnovi povečane produktivnosti skupnega družbenega dela in svojega prispevka k razvoju družbe v celoti.
3. člen
Delavci organizacij združenega dela. ki so izvajalci storitev družbenih dejavnosti, pridobivajo dohodek s svobodno
menjavo svojega dela z delom delovnh ljudi in občanov, katerih potrebe in interese na teh področjih zadovoljujejo, v
odnosih vseh oblik neposrednega uresničevanja te menjave
dela.
Svobodna menjava dela se uresničuje neposredno na osnovi sporazumno določenih interesov delavcev in delovnih
ljudi v organizacijah združenega dela, dE. zadovoljujejo svoje potrebe po storitvah in proizvodih s katerimi se prispeva k napredku proizvodnje in poslO"anja, ter k povečanju
produktivnosti dela in na tej podlag; k povečanju dohodka.
S samoupravnim sporazumom de:avci in delovni ljudje,
uporabniki in izvajalci storitev sporazumno določijo cilje,
namene, pogoje in način združevanja dela in sredstev ter
vzajemne pravice, obveznosti in odgovornosti pri pridobivanju dohodka.
4. člen
Delavci in delovni ljudje "eposredno ali po svojih samoupravnih organizacijah in skupnostih kot uporabniki storitev skupaj z delavci organizacij združenega dela družbenih
dejavnosti kot izvajalci storitev ustanavljajo samoupravne
interesne skupnosti za posamezna področja družbenih dejavnosti, da bi v njih uresničili svobodn, menjavo dela, združevali delo in sredstva ter skupaj in v skladu s skupnimi interesi odločali o opravljanju družbenih dejavnosti, usklajevanju dela na področju, za katero ustanavljajo interesno
skupnost.
Pravice, obveznosti in odgovornosti v medsebojnih razmerjih v samoupravnih interesnih skupnostih urejajo udeleženci svobodne menjave deli s samoupravnim sporazumom
o ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti, s statutom
in drugimi samoupravnimi 3s>'ošnimi al:ti. Medsebojna razporočevalec

merja v samoupravnih interesnih skupnostih se urejajo tako,
da se delavcem in drugim delovnim ljudem, ki v njih združujejo sredstva, zagotavlja pravica odločati o teh sredstvih,
delavcem organizacij združenega dela, ki opravljajo dejavnost
na področju, za katero je bila ustanovljena samoupravna interesna skupnost pa pravica, ia v svooodni menjavi dela uveljavljajo enak družbenoekonomski položaj kot delavci v drugih organizacijah združenega dela.
Obveznost in pogoj za ustanovitev samoupravne interesne skupnosti ter smotre njihovega oelovanja in načela za
njihovo organizacijo za posamezna področja družbenih dejavnosti določa Skupščina SR Slovenije z zakonom.
5. člen
Uporabniki in izvajalci storitev se v samoupravnih interesnih skupnostih enakopravno in skupno sporazumevajo
in odločajo o;
— vrstah, kakovosti in obsegu storitev na posameznem
področju družbene dejavnosti;
— skupnih potrebah in uresničevanju programov storitev;
politiki razvoja, kadrovski reprodukciji in pospeševanju
družbene dejavnosti;
— o osnovah in merilih za zagotavljanje sredstev, ki so potrebna za opravljanje storitev in dejavnosti na posameznem
področju;
— medsebojnih razmerjih in usklajevanju dela in uresničevanju skupnih ciljev z drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi na področju družbenih dejavnosti.
6. člen
Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti na področjih družbenih dejavnosti, ki so vključene v skupščinski sistem, enakopravno odločajo s pristojnimi zbori skupščine
družbenopolitičnih skupnosti, Radar se sprejemajo zakoni in
drugi splošni akti, ki se nanišajo na vprašanja s področja
dela družbenih dejavnosti, kadar se razpravlja o politiki razvaja posameznega področja družbenih dejavnosti ali o drugih vprašanjih, ki se na podiagi ustave in zakona urejajo
z zakoni oziroma odloki in z drugimi splošnimi akti skupščine družbenopolitične skupnr-sti.
Pristojni zbori skupščine družbenopolitične skupnosti samostojno sprejemajo odločitve s katerimi se začasno uredijo vprašanja, od katerih le bistveno odvisno delo samoupravne interesne skupnosti, čf- samoupravna interesna skupnost o takih vprašanjih ne odloči.
7. člen
Družbenopolitične skupnosti in družbenopolitične organizacije sodelujejo pri delu samoupravnih interesnih skupnosti v zadevah, ki so širšega skupnega pomena oziroma posebnega družbenega pomena, ua način ki ga določajo splošni akti teh organizacij in samoupravnih interesnih skupnosti ter ta zakon.
8. člen
V odnosih svobodne menjave dela so organi upravljanja
organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij ter organi samoupravnih interesnih skupnosit dolžni
zagotavljati javnost poslovan'a in dela ter v ta namen zagotavljati podatke o uresničevanju posameznih in skupnih na.
log in z ustreznimi kazalniki z-kazovati količino in kakovost
opravljenih storitev, porabo materialnih storitev, obveznosti,
ustvarjeni prihodek in povečanje produktivnosti dela.
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II. DRUŽBENOEKONOMSKE OSNOVE SVOBODNE MENJAVE DELA
9. člen
Delavci in drugi delovni ljudje urejajo medsebojna razmerja neposredno tako, da zdmžujejo delo in sredstva v odnosih svobodne menjave dela med zainteresiranimi organizacijami za zadovoljevanje skupnih in posamičnih potreb organizacij združenega dela, s katerimi se prispeva k večji produktivnosti dela, k napredku proizvodnje in poslovanja ter
na tej podlagi k povečanju dvhodka in k razvoju družbe v
celoti.
Delavci in drugi delovni ljudje v samoupravnih interesnih skupnostih urejajo medsebojna razmerja tako, da se delavcem in drugim delovnim ljudem, ki v njih združujejo
sredstva, zagotavlja pravica odločati o teh sredstvih, delavcem organizacij združenega dela, ki opravljajo dejavnosti
na področju, za katero je bila interesna skupnost ustanovljena, pa pravica, da v svobodni menjavi dela uresničujejo
enak družbenoekonomski položaj kot delavci v drugih organizacijah združenega dela.
Uporabniki in izvajalci storitev sporazumno odločajo o
vrstah, kakovosti in obsegu storitev ter o merilih za zagotavljanje sredstev, ki so pogrebna za njihovo opravljanje.
10. člen
Pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev in drugih
delovnih ljudi v teh odnosih (svobodna menjava dela neposredno oziroma v in po samoupravni interesni skupnosti)
urejajo zakon, samoupravni sporazum o ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti, samoupravni sporazum o temeljih plana, samoupravni sporazum o združevanju sredstev, statult in' drugi samoupravni splošni akti samoupravne
interesne skupnosti ter drugi samoupravni splošni akti.
Kadar gre za vzpostavljanje enkratnih oz. kratkotrajnih
odnosov med uporabniki in izvajalo!, se namesto samoupravnega sporazuma lahko sklene pogodba.
11. člen
Pri ureditvi medsebojnih odnosov med uporabniki in izvajalci v neposredni svobodni menjavi dela se smiselno uporabljajo določila tega za-kona, ki se nanašajo na svobodno
menjavo dela v okviru SIS, s tem, da se prihodek izvajalcev
storitev planira in obračunava po dogovorjenih osnovah in
merilih, s katerimi se ugotavlja prispevek izvajalcev k dohodku uporabnikov.
S samoupravnim sporazumom SIS lahko predvidijo tudi
enotne pogoje za svobodno >r.enjavo dela, lsi se uresničuje
neposredno.
12. člen
Zakon določa, katere storitve ali pravice, ki se uresničujejo v svobodni menjavi :lela, se zagotavljajo v enakem
obsegu in pod enakimi pogoji vsem delavcem, delovnim ljudem in občanom na celotnem področju SR Slovenije ne glede na dohodkovne možnosti na posameznih območjih ali v
temeljnih organizacijah.
Storitve ali pravice iz preišnjega člena se zagotavljajo po
načelu solidarnosti.
Udeleženci svobodne menja,ve dela so dolžni s samoupravnim sporazumom o temenih plana samoupravne interesne skupnosti natančno opredeliti obseg in kakovost zagotovljenih storitev in pravic v smislu 1. odstavka, če to ni določeno z zakonom ali drugimi predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi.
Samoupravni sporazum iz prejšnjega odstavka se sklepa
na območju celotne SRS. Udeleženci določijo z njim zlasti:
1 točno opredelitev storitve ali pravice;
2. enotne tehnične in delovne normative za enoto storitve
oziroma višino osebnega prejemka upravičenca iz naslova
socialne varnosti;
3. enotno ceno storitve;
i. enotne pogoje in merila za ugotavljanje statusa upravičencev iz prve točke;
5. osnove in merila za združevanje sredstev po načelu solidarnosti za zagotavljanje storitev ali pravic v skladu z zakonom;
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6. način izvajanja solidarnosti in nalog samoupravnih interesnih skupnosti pri zagotavljanju enotnih storitev ali pravic.
Samoupravni sporazum iz prejšnjega odstavka se pošlje
Skupščini SRS v potrditev, potem ko ga sprejmeta najmanj
dve tretjini upravičenih udeležencev.
13. člen
Delavci in delovni ljudje urejajo s samoupravnimi sporazumi medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti v svobodni menjavi dela. S samoupravnim sporazumom o temeljih plana in drugimi samoupravnimi sporazumi, ki jih sklepajo udeleženci neposredno ali v okviru SIS, se zlasti določijo:
(a) vrste, kakovost in količina storitev in druge sestavine programov na posameznem področju družbene dejavnosti, ki jih bodo izvajalci opravili v določenem času;
(b) potrebna količina dela in sredstev za izvedbo opredeljenega obsega storitev v celoti in v določenih planskih
obdobjih, in sicer:
— normativi za merjenje in vrednotenje delovnega prispevka izvajalcev storitev
— normativi za kakovost -'toritev
— posebni pogoji glede roka za opravljanje storitev in
glede dostopnosti storitev uporabnikom
— stopnja izkoriščenosti zmogljivosti
— standardi materialnih stroškov
— merila za določanje amortizacijskih stopenj
— merila za oblikovanje cen skupin storitev ali posameznih storitev, pri čemer se lahko upoštevajo sredstva za razširjeno reprodukcijo
— kriteriji za pridobivanje dohodka, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci storitev;
(c) odločanje o uporabi in namenih v SIS združenih sredstev;
(č) obveznosti uporabnikov in izvajalcev glede ukrepov,
da bodo pričakovani učinki storitev oz. dejavnosti na proizvodno silo dela uresničeni;
(d) osnove in merila za določanje obsega obveznosti, ki
jih bo posamezna TOZD poravnala iz določenega vira v skladu z zakonom;
(e) roki, v katerih se poravnavajo in obračunavajo obveznosti uporabnikov storitev;
(f) načini in oblike prevzemanja rizika uporabnikov in
izvajalcev storitev;
(g) druge medsebojne pravice :n obveznosti v zvezi z izpopolnjevanjem programa delavnosti in opravljanja določenih storitev;
h) način poravnavanja sporov v zvezi z izvajanjem sporazuma.
Obveznosti za posamezne udeležence samoupravnega sporazuma, s katerimi se zagotavlja uresničevanje sprejetih programov in usklajevanje neposrednih nalog in aktivnosti, se
ureja v okviru samoupravne interesne skupnosti na osnovi
samoupravnega sporazumevanj a.
Pri ugotavljanju obveznosti se določi zlasti:
(a) vrsta, obseg in kakovost storitev,
(b) posebni pogoji, ki jih je treba upoštevati pri uresničevanju nalog,
(c) rok izvršitve in ocene izvršitve storitve,
(č) način razporejanja sredstev in obračunavanja po izvršitvi nalog.
14. člen
Udeležba družbenih dejavnosti v dohodku TOZD se opredeli z dogovori o temeljih plana samoupravnih interesnih
skupnosti, ld se sklepajo za območje republike, za vsako
srednjeročno plansko obdobje
Z vsakoletnim dogovorom o izvajanju plana se opredeli
letna udeležba družbenih dejavnosti o dohodku TOZD, da bi
delavci v TOZD — uporabniki storitev lahko primerjali planirano udeležbo družbenih dejavnosti v dohodku TOZD s
planirano in realizirano razporeditvijo dohodka TOZD za
druge namene.
poročevalec

(Opomba: Udeležba družbenih dejavnosti v dohodku
TOZD je planska kategorija, kar pa ne pomeni, da je dohodek TOZD tudi edini vir sredstev za diružbene dejavnosti.)
15. člen
Delavci v temeljnih organizacijah družbenih dejavnosti
pridobivajo dohodek temeljne organizacije iz celotnega prihodka, ki ga dosežejo:
(a) z menjavo dela, ki se uresničuje neposredno na osnovi sporazuma med naročn/kom in zvajalcem storitve,
(b). svobodno menjavo dela. prek SIS oziroma v njej,
(c) z neposrednimi dohodki od storitev oz. od prodaje
proizvodov,
(č) in po drugih osnovah, ki jih predvideva zakon o ugotavljanju in razporejanju celoinega prihodka in dohodka.
16. člen
Delavci v TOZD v družbenih dejavnostih oblikujejo predlog cene in pridobivajo dohodek na podlagi samoupravne dogovorjene cene za opravljeno storitev.
Na osnovi dogovorjenih elementov kot so enote storitev,
s katerimi se meri obseg dejavnosti tehnični standardi za
enoto storitve, količina potrebnega živega dela na enoto storitve in drugih elementov, Iti vplivajo na ceno storitve, se
opredeli cena za enotno storitev tako, da se upošteva jo naslednji elementi cene:

— na osnovi dogovorjenih standardov ugotovljeni materialni stroški na enoto storitve
— pripadajoči del amortizacije na enoto storitve,
— pripadajoči del osebnih dohodkov na enoto storitve,
— sredstva za rezerve v skladu z zakonom,
— del sredstev za kadrovsko reprodukcijo v derfavnosti,
— del sredstev za napredek tehnologije dela v dejavnosti,
— del sredstev za razširjeno reprodukcijo v dejavnosti.
17. člen
Delavci v TOZD družbenih dejavnosti lahko ustvarjajo
sredstva za razširitev materialne osnove dela:
(a) v okviru cene storitev v skladu s samoupravnim sporazumom o temeljih plana po 13. členu tega zakona,
(b) z združevanjem sredstev TOZD družbenih dejavnosti,
(c) iz namenskih sredstev, ki se zagotavljajo na podlagi
samoupravnega sporazuma,
(č) iz samoprispevkov občanov,
(d) iz sredstev, ki ga namensko določi skupščina DPS s
svojim odlokom oziroma z zakonom.
Odločitve o povečanju zmogljivosti TOZD družbenih dejavnosti lahko uporabniki in izvajalci sprejmejo šele takrat, ko
so zagotovljena tudi sredstva za delovanje Leh povečanih
zmogljivosti.

lil. EKONOMSKI INSTRUMENTI, NA PODLAGI KATERIH SE OBLIKUJEJO
SREDSTVA ZA SVOBODNO MENJAVO DELA PREK S!S
18. člen
Uporabniki storitev družbenih dejavnosti zadovoljujejo
svoje potrebe iz:
— dohodka,
— osebnega dohodka,
— izplačanega osebnega dohodka,
— materialnih stroškov,
— amortizacije,
— sklada za skupne porabe,
— sredstsv za razširitev materialne podlage dela.

23. člen
Sredstva za razširitev materialne podlage dela so lahko
vir za združevanje sredstev za razširjeno reprodukcijo v
družbenih dejavnostih v okviru SIS.
Sredstva za razširitev materialne podlage dela so lahko
tudi vir za svobodno menjavo dela, ki poteka neposredno, in
sicer za raziskovalno delo (tehnološke in druge inovacije,
študije, projekti itd.), ki ga organizacije združenega dela
potrebujejo pri razširjanju ali izboljšavanju lastne materialne poddage dela in tudi za izobraževanje v tej zvezi.

19. člen
Iz dohodka se v okviru SIS zadovoljujejo potrebe po
dejavnostih in storitvah, ki so skupni in splošni pogoji za
delo in razvoj družbe, za napredek dela in proizvodnje, in
sicer raziskovalna dejavnost, usmerjeno izobraževanje, enotni
programi drugih družbenih dejavnosti v smislu 12. člena tega
zakona ter vzajemno s programi kulturnih skupnosti.

24. člen
Sredstva za sprotne potrebe varstva pri delu in varstva
delovnega okolja ter sprotne potrebe strokovnega izobraževanja in raziskovalnega dela, ki se opravlja v okviru delovnega procesa, se lahko neposredno pokrivajo iz materialnih stroškov.
25. člen
Iz amortizacijskih sredstev, zbranih z odpisom prejšnjih
inovacij, študij, projektov itd., se lahko skladno z zveznimi
predpisi pokrivajo izdatki za raziskovalno delo.

20. člen
Iz osebnega dohodka in drugih prihodkov delovnih ljudi
se v okviru SIS zadovoljujejo potrebe po tistih storitvah
družbenih dejavnosti, ki so vezane na človeka in njegove
življenjske razmere zunaj OZD oziroma vsi drugi sprejeti
programi, M jih ne zajema člen 19. tega zakona.
21. člen
Iz izplačanega osebnega dohodka se pod pogoji, dogovorjenimi v okviru SIS, neposredno zadovoljujejo potrebe
po tistih storitvah družbenih dejavnosti, za katere se posameznik odloča sam na področju izobraževanja, zdravstva,
otroškega varstva, kulture in telesne kulture. Uporabniki in
izvajalci storitev se dogovorijo, kolikšen del cene storitve se
pokriva iz izplačanega OD.
Izplačani Oisebni dohodek je lahko tudi vir za razširitev
materialne podlage dela v družbenih dejavnostih v obliki samoprispevka.
22. člen
Sklad skupne porabe je vir za zadovoljevanje potreb po
dejavnostih tn storitvah, opredeljenih v dodatnih programih
posameznih družbenih dejavnosti v okviru SIS.
Sklad skupne porabe je lahko vir prihodkov družbenih
dejavnosti tudi pri menjavi dela, ki poteka neposredno.
poročevalec

26. člen
Iz sredstev za posamezno družbeno dejavnost se oblikujejo v teku obračunskega obdobja kot akontacija na dogovorjeni program dejavnosti. Višina akontacijskega zneska se
planira na podlagi ugotovljenega dohodka preteklega obračunskega obdobja ob uporabi dogovorjenega odstotnega dela
za dejavnost. Končni obračun se opravi na koncu obračunskega obdobja na podlagi dohodka, ugotovljenega po obračunskih obdobjih, ki jih določa zakon.
27. člen
Za izračun obveznosti, ki odpade na posamezno TOZD,
se lahko uporabi kot osnova eden od naslednjih instn*
mentor:
1. odstotni del dohodka, ustvarjenega na območju samo
upravne interesne skupnosti;
2. odstotni del od doseženega dohodka na delavca na
območju SIS v preteklem letu (pri čemer se upošteva povprečno število delavcev TOZD iz decembra preteklega leta);
3. odstotni del poslovnega sklada, oblikovanega na območju SIS po zaključnih računih preteklega leta;
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4. odstotni del od izplačanega OD na območju SIS, ugotovljenega po zaključnih računih preteklega leta.
Konkretna obveznost posamezne TOZD se dobi tako, da
se vrednost, izračunana s pomočjo instrumenta iz prejšnjega
odstavka, pomnoži s številom doseženih enot dogovorjene
osnove, kd jih izkazuje posamezna TOZD v zaključnem računu preteklega leta.
28. člen
Med obdobjem, za katero se ugotavlja dohodek, poravvajo TOZD svoje obveznosti v obliki akontacij. Višina obveznosti se tekoče prilagaja gibanju dohodka po periodičnih
obračunih. Po zaključnem računu se obveznost posamezne
TOZD dokončno poračuna.
29. člen
Ce s sredstvi, združenimi po samoupravnem sporazumu
▼ tekočem letu, zaradi nepredvidenih okoliščin ni mogoče

zagotoviti nemotenega Izvajanja dogovorjenega programa, j«
samoupravna interesna skupnost dolžna sprejeti posebne
ukrepe na podlagi lastnih pristojnosti ter o tem obvestiti
udeležence sporazuma.
30. člen
Ce TOZD ne more izpoljnevati sprejetih obveznosti, ki se
poravnajo iz dohodka, sproži postopek za začasno odložitev
izpolnjevanja ali za zmanjšanje obveznosti ali za določitev
drugih ugodnejših pogojev za izpolnjevanje obveznosti v smislu 153. člena zakona o združenem delu.
31. člen
Ce je dotok sredstev višji, kot je samoupravno dogovorjeno, je SIS dolžna o tem obvestiti udeležence sporazuma
in predlagati ustrezne ukrepe v skladu s samoupravnim
sporazumom.

IV. NAČIN USTANAVLJANJA IN UDELEŽENCI
34. člen
32. člen
S samoupravnim sporazumom o združevanju v samoDelavci in delovni ljudje neposredno oziroma delovni
ljudje po temeljnih in drugih organizacijah združenega dela, upravno interesno skupnost s statutom se urejajo ustanodrugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, občani po vitev skupnosti ter zadeve, ki so za udeležence skupnega
krajevnih skupnostih kakor tudi delovni ljudje, ki z osebnim pomena: način odločanja, delovno področje, pooblastila in
delom samostojno opravljajo gospodarsko ali drugo dejav- odgovornosti skupščine in drugih organov interesne skupnosti ter druga vprašanja skupnega pomena za delovne ljudi
nost — kot uporabniki storitev, skupaj z delavci organizacij
združenega dela in delovnih skupnosti posameznih družbe- in samoupravne organizacije in skujpnosti, organizirane v
interesno skupnost.
nih dejavnosti — kot izvajalci — obvezno ustanavljajo s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi skupnosti v skladu
35. člen
c posebnim zakonom samoupravne interesne skupnosti.
Samoupravne sporazume o ustanovitvi samoupravnih interesnih skupnosti, katerih skupščine odločajo enakopravno
s pristojnimi zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti ter
33. člen
njihove statute potrjujejo pristojne skupščine družbenopoliDelovni ljudje v društvih, katerih osnovna dejavnost zatičnih skupnosti.
dovoljuje potrebe in interese delovnih ljudi na področju, za
Samoupravne sporazume o ustanovitvi drugih samoupravkatero je ustanovljena samoupravna interesna skupnost, so nih interesnih skupnosti po tem zakonu in njihove statute
lahko udeleženci samoupravnega sporazuma o ustanovitvi pa potrjujejo pristojni izvršni sveti skupščin družbenopolitičsamoupravne interesne skupnosti, če tako določi zakon.
nih skupnosti.
V. ORGANIZIRANOST SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI
36. člen
Samoupravna interesna skupnost družbene dejavnosti se
ustanovi za območje občine ali za področje, v katerem se
sadovoljujejo potrebe in uresničujejo interesi delavcev, drugih delovnih ljudi in občanov.
Za posamezno področje znotraj družbene dejavnosti se
lahko ustanovi posebna oziroma področna samoupravna interesna skupnost.
Samoupravne interesne skupnosti, ki so ustanovljene za
območje občine ali za območje več občin, se lahko združujejo v medobčinske in republiške samoupravne interesne
skupnosti.
Samoupravne interesne skupnosti lahko ustanavljajo zvete in druga združenja samoupravnih interesnih skupnosti.
37. člen
Kadar statut občine ali mestne oziroma regionalne skupnosti kot posebne družbenopolitične skupnosti določa, da
delovni ljudje po skupščini določene samoupravne interesne
skupnosti soodločajo o vprašanjih iz pristojnosti skupščine
občine oziroma posebne družbenopolitične skupnosti, se ti
delovni ljudi organizirajo v okviru take samoupravne interesne skupnosti tudi za območje občine.
Kadar ustava SRS določa, da delovni ljudje po skupščini določene samoupravne interesne skupnosti soodločajo
o vprašanjih iz pristojnosti republiške skupščine, pa so take
samoupravne interesne skupnosti ustanovljene za območje
občine ali za območje več občin, se delovni ljudje in občani
v teh samoupravnih interesnih skupnostih obvezno združijo v republiško skupnost, da bi mogli soodločati o teh
vprašanjih v republiški skupščini.
V primeru iz prejšnjega odstavka se v ustrezno republiško skupnost obvezno združujejo tudi posebne oziroma
področne skupnosti.
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38. člen
Delavci in drugi delovni ljudje ter njihove organizacije
združenega dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti, ki so čiland samoupravne interesne skupnosti, imajo
pravico, da se zaradi kar najbolj neposrednega uresničevanja
svojih pravic in interesov v okviru samoupravne interesne
skupnosti organizirajo v temeljno skupnost ali enoto za
določeno območje ali za uresničevanje določenih skupnih
interesov in da v tej temeljni skupnosti oziroma enoti uresničujejo določene svoje samoupravne pravice in interese.
Temeljna skupnost oziroma enota iz prejšnjega odstavka
se organizira na način in pod pogoji, ki jih določa samoupravni sporazum o ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti ali njen statut.
Samoupravna sporazum ali statut iz prejšnjega odstavka
določa organe upravljanja, njihovo sestavo in način odločanja v temeljni skupnosti oziroma enoti.
Kadar se samoupravna interesna skupnost ustanavlja
za območje, ki je širše od občine, se lahko za območja
občin ustanovijo skupnosti kot deli te samoupravne interesne skupnosti.
39. člen
Samoupravne interesne skupnosti sodelujejo med seboj
oziroma se združujejo za skupno izvajanje nekaterih skupnih
nalog, zlasti na področju samoupravnega planiranja ter drugih skupnih nalog, določenih z zakonom.
40. člen
Samoupravna interesna skupnost ter temeljna skupnost
oziroma enota so pravne osebe s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi, ki jih imajo po zakonu ter samoupravnem
sporazumu o ustanovitvi skupnosti in statutu.
poročevalec

VI. UPRAVLJANJE SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI
45. člen
41. člen
Ce
odločitev
o
zadevi,
ki je bistvenega pomena za delo
Samoupravno interesno skupnost upravlja ^ skupščina. skupnosti, ni sprejeta v enakem
besedilu v obeh zborih, se
Skupščino sestavljajo delegati, ki jih delovni ljudje in or- prične usklajevalni postopek, določen s samoupravnim splošganizacije združenega dela in druge samoupravne organiza- nim aktom skupščine.
cije in skupnosti kot člani interesne skupnosti volijo in odCe tudi v usklajevalnem postopku ni doseženo soglasje,
pokličejo.
latikn skupščina družbenopolitične skupnosti na predlog svo42. člen
jega izvršnega sveta začasno uredi to vprašanje.
V samoupravni interesni skupnosti, ki jo ustanovijo de46. člen
lovni ljudje ter njihove organizacije in skupnosti za zadoSkupščina samoupravne interesne skupnosti lahko s stavoljevanje svojih potreb in interesov in delavci organizacij tutom ali drugim samoupravnim splošnim aktom poveri dozdruženega dela, ki opravljajo dejavnosti na področju, za ločene izvršilne funkcije, zlasti pa oblikovanje predlogov za
katero se ustanavlja samoupravna interesna skupnost, se odločitve stališča, priporočila in akte, ki jih sprejema skupskupščina organizira tako, da je zagotovljeno njihovo enako- ščina, spremljanje izvrševanja odločitev, dajanje smernic za
pravno odločanje o medsebojnih pravicah, obveznostih m delo strokovne službe ipd. svojim izvršilnim organom, ki
odgovornostih.
svoje delo odgovorni.
Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti (iz poprejš- so jiVzaorganih
SIS lahko sodelujejo samo člani, ki so delenjega odstavka) v ali po katerih se uresničuje svobodna gati SIS.
menjava dela, imajo dva zbora:
, , r
47. člen
zbor uporabnikov, ki ga sestavljajo delegati delavZa opravljanje administrativno-strokovnih, pomožnih in
cev v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela, tem podobnih del skupnega pomena lahko samoupravna insamoupravnih organizacijah in skupnostih ter delegati de- teresna skupnost ustanovi svojo strokovno službo ali pa se
lovnih ljudi in občanov v krajevnih skupnostih;
opravljanje teh del dogovori z ustrezno drugo samo— zbor izvajalcev, ki ga sestavljajo delegati delavcev za
upravno interesno skupnostjo, organizacijo ali organom.
organizacij združenega dela, ki opravljajo dejavnosti, za kaDa se zagotovi učinkovitejše poslovanje strokovnih služb,
tero je ustanovljena interesna skupnost;
sodobna organizacija dela in delitev dela v skladu z zaV zbore skupščin samoupravnih interesnih skupnosti za htevnostjo nalog in opravil ter racionalna uporaba tehničobmočje republike delegirajo delegate ustrezali zbori skup- nih sredstev za delo, se strokovne službe praviloma ustaščin občinskih (ter posebnih oziroma področnih in regio- novijo kot skupne službe več samoupravnih interesnih skupnalnih) skupnosti, tako da so zastopane vse samoupravne nosti.
interesne skupnosti z ustreznih področij.
Po sporazumu, ki ga skleneta ustrezni upravni organ,
s soglasjem Izvršnega sveta in samoupravna interesna skup43. člen
nost, se lahko v upravnem organu opravljajo tudi strokovV skupščini samoupravne interesne skupnosti udeležen- ne, upravne in druge naloge za ustrezno samoupravno inci samoupravnega sporazuma o njeni ustanovitvi ^enakoprav- teresno skupnost.
48. člen
no in sporazumno oblikujejo politiko na ■ področju, za kaNa delovne skupnosti iz prejšnjega člena ni mogoče preterega je skupnost ustanovljena, določajo in sprejemajo
programe dela in razvoja ter odločajo o drugih skupnih za- našati pravic, pooblastil in odgovornosti samoupravne indevah, predvidenih v samoupravnem sporazumu o ustanovit- teresne skupnosti.
49. člen
vi samoupravne interesne Skupnosti in statutu.
Samoupravne interesne skupnosti ter njihove enote in
temeljne skupnosti se vpisujejo v sodni register v skladu s
44. člen
zakonom.
Skupščina samoupravne interesne skupnosti odloča na posebnim
Opomba: vpisovanje v sodni register samoupravnih inzasedanju svojih zborov. Samoupravni sporazum o ustano- teresnih skupnosti bo predmet posebnega republiškega zavitvi določa, o katerih zadevah, ki so bistvenega pomena kona, ki bo določal, kateri podatki o interesnih skupnostih
za delo skupnosti, odločata oba zbora enakopravno; glede ter na kakšen način in ob katerih pogojih bodo predmet
teh je odločitev sprejeta, če je bila v enakem besedilu vpisovanja v register.
sprejeta v obeh zborih.
VII RAZMERJE MED SAMOUPRAVNO INTERESNO SKUPNOSTJO
TER DRUŽBENOPOLITIČNO SKUPNOSTJO
teresnih skupnosti oziroma drugi samoupravni sporazumi o
50. člen
Razmerja samoupravnih interesnih skupnosti in njihovih združevanju sredstev niso sklenjeni ali pa jih sklene 1«
.
organov ter strokovnih služb do skupščin družbenopolitične del članov;
— sklepajo o vprašanjih s področja ustrezne dejavnoskupnosti in njihovih organov temeljijo na pravicah in dolž- sti, ki
na podlagi ustave in zakona urejajo z zakoni ozinostih določenih z ustavo, zakonom oziroma na podlagi za- roma zseodloki
in z drugimi splošnimi akti skupščin družbekona 'izdanim odlokom občinske skupščine, kakor tudi na nopolitičnih skupnosti.
medsebojnem sodelovanju, obveščanju in dogovarjanju v
Kadar skupščina samoupravne interesne skupnosti v
vseh vprašanjih, ki so zanje skupnega pomena.
skladu z ustavo, zakonom oziroma statutom občine enakopravno odloča s pristojnimi zbori skupščine družbenopoli51. člen
Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti na po- tične skupnositi, ima skupščina samoupravne interesne skupdo Izvršnega sveta in upravnih organov pravice zbora
dročjih vzgoje in izobraževanja, raziskovanja, kulture, zdrav- nosti
stva in socialnega varstva enakopravno s pristojnimi zbori skupščine družbenopolitične skupnosti.
skupščin družbenopolitičnih skupnosti:
52. člen
sprejemajo zakone in druge splošne akte, ki se naSamoupravne interesne skupnosti, katerih skupščine enanašajo na te dejavnosti;
kopravno odločajo s skupščinami družbenopolitičnih skup— oblikujejo politiko na ustreznem področju;
nosti ter njihove strokovne službe, morajo obravnavo ^ za— sprejemajo razvojne in letne programe ;
— določajo stopnjo prispevka članov v primerih, če dev, o katerih soodločajo s skupščino družbenopolitična
samoupravni sporazum o temeljih planov samoupravnih in- skupnositi, z njo usklajevati in prilagajati.
poročevalec
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53. člen
Skupščina samoupravne interesne skupnosti sprejema v
soglasju s skupščino družbenopolitične skupnosti odločitve,
ki so posebnega družbenega pomena za uresničevanje pravic in obveznosti delovnih ljudi, združenih v skupnosti.
54. člen
Samoupravne interesne skupnosti uresničujejo sodelovanje s pristojnimi skupščinami družbenopolitičnih skupnosti in njihovimi organi zlasti z izmenjavo mnenj in stališč
s sodelovanjem predstavnikov skupnosti na sejah delovnih
teles, pri strokovni pripravi zakonov, odlokov in drugih
splošnih aktov in drugih gradiv, s skupnimi sestanki in z
drugimi oblikami medsebojnega sodelovanja.
Na seje delovnih teles skupščine družbenopolitične skupnosti se lahko povabijo predstavniki samoupravnih interesnih skupnosti, da bi sodelovali pri proučevanju splošnih
vprašanj, pomembnih za te skupnosti, in zato, da bi se
delovna telesa seznanila z njihovimi stališči, mnenji in predlogi o teh vprašanjih.
55. člen
Samoupravne interesne skupnosti in organi državne uprave sodelujejo zlasti glede vprašanj, o katerih skupščine
samoupravnih interesnih skupnosti v skladu z ustavo, zakonom oziroma statutom družbenopolitične skupnositi enakopravno odločajo s pristojnimi zbori skupščine družbenopolitične skupnosti in ki se nanašajo na sprejemanje zakonov,
predpisov in drugih splošnih aktov, na določanje politike,
na skrb za izvrševanje zakonov, predpisov in drugih splošnih aktov ter na izvajanje politike, na planiranje razvoja
ustreznih dejavnosti, na izvajanje družbeno dogovorjene kadrovske politike in na organiziranje strokovnih služb samoupravnih interesnih skupnosti.
56. člen
Samoupravne interesne skupnosti obveščajo organe državne uprave o svojih sklepih oziroma ukrepih v zvezi s stališči, predlogi, mnenji, pobudami in pripombami glede izvajanja predpisov in politike, ki jo je za ustrezno področje
določila pristojna skupščina družbenopolitične skupnosti.
Samoupravne interesne skupnosti pošiljajo pristojnim
organom državne uprave poročila in podatke, s katerimi
razpolagajo ali so jih v okviru svojega delovnega področja
dolžne zbirati.
Samoupravne interesne skupnosti morajo organom državne uprave na njihovo zahtevo dajati podatke in obvestila,
ki so pomembna za uresničevanje njihovih pravic in dolžnosti ter odgovornosti za stanje v družbenopolitični skupnosti oziroma na določenem področju, razen podatkov, ki
jih po uradni dolžnosti zbirajo organi državne uprave ter
organizacije in službe, ki so pooblaščene za zbiranje, obdelavo in dostavo podatkov.
57. člen
Organi državne uprave morajo omogočiti samoupravnim
interesnim skupnostim, da povedo svoja stališča, mnenja,
pobude in predloge o vprašanjih, za katere so te skupnosti
zainteresirane, in jih obveščati o svojih stališčih do HaniVi
predlogov, pobud in mnenj.
58. člen
Do samoupravnih interesnih skupnosti imajo organi
državne uprave v okviru svojih pooblastil pravice in dolžnosti, določene z ustavo, zakonom oziroma na podlagi zakona izdanim odlokom občinske skupščine, in to zlasti glede:

— pripravljani]a samoupravnih sporazumov o osnovah
planov samoupravnih organizacij in skupnosti in dajanja
ustrezne pomoči nosilcem planiranja;
— nadzora nad zakonitostjo dela teh organizacij in skupnosti, če so za to pooblaščeni z zakonom oziroma odlokom
občinske skupščine;
— predlaganja in izvajanja ukrepov, ki so predpisani
zaradi zagotavljanja pogojev za čim skladnejše in stabil.
nejše razvijanje odnosov pri pridobivanju in razdelitvi dohodka;
— dajanja pobud za sprejem začasnih ukrepov za družbeno samozaščito samoupravnih pravic in družbene lastnine
in izvajanja teh ukrepov v primerih, ki so določeni z zakonom osaroma odlokom občinske skupščine.
59. člen
. . Samoupravne interesne skupnosti in Izvršni svet sodelujejo zlasti pri planiranju razvoja ustreznih dejavnosti, glede
predlogov za določanje in izvajanje politike, zakonov predpisov in drugih splošnih aktov, glede izvajanja družbeno dogovorjene kadrovske politike ter pri organiziranju strokovnih služb na ustreznih področjih.
Kadar obravnava Izvršni svet na svoji seji zadeve s področja samoupravnih interesnih skupnosti, katerih skupščine
enakopravno odločajo z zbori skupščine družbenopolitične
skupnosti, imajo predsedniki izvršilnih organov samoupravne interesne skupnosti pravico sodelovati v razpravi na seii
J
Izvršnega sveta.
60. člen
Strokovne službe samoupravnih interesnih skupnosti in
upravni organi sodelujejo zlasti pri pripravljanju poročil
informacij, osnutkov predpisov m drugih gradiv za skupščino družbenopolitične skupnosti in Izvršni svet o vprašanjih
o katerih skupščine samoupravnih interesnih skupnosti enakopravno odločajo s pristojnimi zbori skupščine družbenopolitične skupnosti kakor tudi o drugih vprašanjih ki so
pomembna za samoupravne interesne skupnosti ali so skupskupnost?16113 ^ te s!cupnosti in orgar>e družbenopolitične
Pri pripravljanju zakonov, drugih predpisov in splošnih
aktov sodelujejo zainteresirane samoupravne interesne skupnostl z 1 ravnml
? org8™upravnim
^di tako,
da dajejo o njih ranel ,.! ?
nja, stalisca
in pripombe
organom.
... uPravni organi lahko pri svojemu delu uporabljajo poročila, informacije in druga gradiva, ki ga pripravljajo strokovne službe samoupravnih interesnih skupnosti.
61. člen
Strokovne službe samoupravnih interesnih skupnosti uresničujejo sodelovanje z upravnimi organi predvsem z usklajevanjem programov dela, z izmenjavo mnenj, izkušenj pobud in predlogov, z usklajevanjem stališč in z dogovarjanjem
o ukrepih, z medsebojno strokovno pomočjo, s skupnimi prizadevanji za izpopolnjevanje organizacije in metod dela ter z
ustanavljanjem stalnih ali občasnih delovnih skupin in drugih skupin delovnih teles.
62. člen
Ce samoupravna interesna skupnost ne pošlje pristojnemu upravnemu organu poročil in podatkov, s katerimi razpolaga, in jih ta potrebuje, ali če ne obvesti upravnega organa o izvrševanju predpisov in izvajanju politike z njenega
področja oziroma ravna v nasprotju s prejšnjo tezo, se ji
lahko izreče začasen ukrep v skladu s tem zakonom.

VIII. SAMOUPRAVNA DELAVSKA KONTROLA IN NADZOR ZAKONITOSTI
63. člen
64. člen
Člani samoupravne interesne skupnosti s samoupravnim
Pravice, dolžnosti in odgovornosti članov organa samousporazumom o ustanovitvi skupnosti določijo organ samo- pravne
delavske kontrole urejata statut in drug samoupravni
upravne delavske kontrole, ki skrbi za uresničevanje in
varstvo pravic članov, s tem da nadzoruje izvajanje pravic, splošni akt v skladu z zakonom.
in ga pooblastijo za opravljanje nadzora nad uveljavljanjem
pravic, obveznosti in odgovornosti delovnih ljudi, združenih
v skupnostih, nad oblikovanjem in uporabo sredstev, nad
65. člen
Izvajanjem sprejetih planov, programov In nalog ter nad
Nadzorstvo nad zakonitostjo poslovanja samoupravnih
delovanjem organov skupnosti in njene strokovne službe. interesnih
skupnosti opravljajo pristojni upravni organi.
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IX. REŠEVANJE SPOROV V SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTIH
67. člen
66. člen
Samoupravne interesne skupnosti določenega področja
Za reševanje sporov iz medsebojnih razmerij, ki jih de- lahko
ustanovijo eno ali več posebnih sodišč združenega
lovni ljudje samostojno urejajo v samoupravnih interesnih dela; samoupravne
interesne skupnosti podobnih dejavnosti
skupnostih na področju družbenih dejavnosti, se v skladu lahko ustanovijo skupno
posebno sodišče združenega dela.
z zakonom ustanovijo posebna sodisča združenega dela oziroma notranje arbitraže; z aktom o ustanovitvi se^ v skladu
Akt o ustanovitvi posebnega sodišča združenega dela oziz zakonom uredijo tudi pristojnost, sestava, sedež in orga- roma
arbitraže sprejme skupščina samoupravne interesna
nizacija posebnega sodišča združenega dela oziroma notranje skupnosti.
arbitraže ter postopek pred temi sodišči.
X. ZAČASNI UKREPI ZA VARSTVO SAMOUPRAVNIH PRAVIC
IN DRUŽBENE LASTNINE
in glede na zadovoljitev splošnega družbenega interesa in in68. člen
delovnih ljudi, občanov in organizacij združenega dela,
Ce samoupravna interesna skupnost, ki opravlja določene teresa
dejavnosti oziroma zadeve posebnega družbenega pomena, združenih v samoupravni interesni skupnosti..
ne odloči o vprašanju, od katerega je bistveno odvisno nje72. člen
no delo, lahko skupščina družbenopolitične sikupnosti pod
skupščina družbenopolitične skupnosti zadrži splošni
pogoji in po postopku, kot to določa zakon, s svojo odločit- akt Ce
samoupravne interesne skupnosti, določi hkrati tudi rok,
vijo začasno uredi tako vprašanje.
v katerem mora pristojni organ samoupravne interesne skupnosti razpravljati o zadržanem splošnem aktu ter sprejeti
69. člen
spremembe ali dopolnitve zadržanega akta. Ce priCe nastanejo v samoupravni interesni skupnosti bistvene potrebne
organ samoupravne interesne skupnosti v določenem
motnje v samoupravnih odnosih, če so huje prizadeti druž- stojni
roku ne razpravlja in ne sklepa o zadržanem splošnem aktu,
beni interesi, ali če skupnosti ne izpolnjujejo z zakonom ne
sprejme zahtevanih sprememb in dopolnitev oziroma
določenih obveznosti, imajo Skupščina SR Slovenije in ob- vztraja
pri kršenju pravic in interesov delovnih ljudi, občačinske skupščine pravico in dolžnost, da nastopijo proti taki nov oziroma
organizacij združenega dela, združenih v samoskupnosti z začasnimi ukrepi družbenega varstva samouprav- upravni interesni
skupnosti ali pri kršenju splošnih družbenih pravic in družbene lastnine, in sicer ob pogojih in na nih interesov, predloži
družbenopolitične skupnosti
način, določen v zakonu o združenem delu (Uradni list tak splošni akt, če jeskupščina
v nasprotju z ustavo ali zakonom,
SFRJ, št. 53/76) in v tem zakonu.
ustavnemu sodišču, če je v nasprotju s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti,
70. člen
Skupščina družbenopolitične skupnosti lahko nastopi družbenim dogovorom, drugim samoupravnim sporazumom
drugim splošnim aktom pa pristojnemu sodišču združezoper samoupravno interesno skupnost, katere skupščina je ali
izvoljena po načelih delegatskega sistema, s temile začasnimi negaCedela.
so z zadržanim aktom hudo kršene pravice delovnih
ukrepi družbenega varstva:
— odstavi individualnega -vodjo oziroma kolektivno vod- ljudi, občanov oziroma organizacij združenega dela, združenih v samoupravnih interesnih skupnostih, lahko skupščistvo strokovnih služb;
— odstavi posamezne delavce strokovnih služb s poseb- na družbenopolitične skupnosti za čas, dokler sodišče ne odloči o zadržanem aktu, sama s svojim splošnim aktom zanimi pooblastili in odgovornostmi;
— razpusti izvršilni organ, odbor, komisijo oziroma svet časno uredi zadoTOljevanje ogroženih pravic.
samoupravne interesne skupnosti;
73. člen
— zadrži splošni akt samoupravne interesne skupnosti,
Odločitev skupščine družbenopolitične skupnosti o razki ureja vprašanja splošnega družbenega pomena oziroma pustu
izvršilnega organa, odbora, komisije oziroma sveta saposebnega pomena za občane, delovne ljudi ali organizacije
združenega dela, združene v samoupravni interesni skupnosti, moupravne interesne skupnosti, vsebuje tudi določbe o roku,
katerem mora pristojni organ samoupravne interesne skupv nasprotju z zakonom, z aktom oziroma samoupravnim spo- vnosti
izvoliti ali imenovati nov izvršilni organ, odbor, komirazumom o ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti sijo oziroma
svet.
oziroma z družbenim dogovorom ali drugim samoupravnim
Ce je potrebno, lahko skupščina družbenopolitične skupsporazumom, s katerim se urejajo pravice občanov, delovnih
nosti tudi določi, kdo naj za čas do izvolitve oziroma imeljudi oziroma organizacij združenega dela, združenih v samo- novanja
novega izvršilnega organa, odbora, komisije oziroupravni interesni sikupnosti, ali krši te pravice, interese ali
ma sveta samoupravne interesne skupnosti opravlja naloge
splošne družbene interese;
— odredi drug začasen ukrep, določen z zakonom, ki teh organov ali pa sama določi ta organ in imenuje začasna
ureja dejavnost posamezne samoupravne interesne skupnosti. člane organa.
74. člen
71. člen
Ce
skupščina
družbenopolitične
skupnosti z začasnim
Pri odločanju o tem, katerega oziroma katere izmed
ukrepov iz prejšnje teze naj skupščina družbenopolitične ukrepom sprejme začasni akt, določi hkrati tudi čas, za kateskupnosti uporabi v posameznem primeru, mora pretehtati rega velja tak začasen ukrep in rok, v katerem mora priorgan samoupravne interesne skupnosti urediti vpravse okolnosti in razloge, zaradi katerih je potreben ukrep stojni
družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene lastni- šanja, ki jih ureja začasen akt.
pristojni organ samoupravne interesne skupnosti v
ne ter oceniti delovanje vseh organov in delavcev strokov- roku,Ce določenem
po prejšnjem odstavku, ne uredi vprašanj,
nih služb v samoupravni interesni skupnosti. Skupščina ki
jih ureja začasen akt skupščine družbenopolitične skupdružbenopolitične skupnosti uporabi tiste ukrepe, ki so najustreznejši glede na razloge, zaradi katerih naj se uredijo, nosti, ali jih uredi pomanjkljivo, lahko skupščina družbenoglede na pomen dejavnosti samoupravne interesne skupnosti politične skupnosti podaljša veljavnost začasnega akta.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
(bodo v zakon uvrščene pozneje, problematika Je razvidna iz informacije — priloga I).
poročevalec
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SKUPŠČINA
SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
I
25. novembra 1976 jie Skupščina SFRJ sprejela zakon o
združenem delu, ki vsebuje osnovo za nadaljnji razvoj samoupravnih socialističnih odnosov, kakor jih je začrtala nova
ustava iz leta. 1974. Bistvo tega zakona je:
— spoštovanje in uresničevanje neodtujljivih pravic delavcev pri razpolaganju z ustvarjenim dohodkom,
— združevanje dela in sredstev, kjerkoli je to koristno
in prispeva k večji produktivnosti dela, k večanju dohodka
združenega dela in k občemu napredku,
— zagotoviti, da bo delavec lahko resnično razpolagal s
sredstvi in sadovi svojega dela in prav tako odločal o družbenih zadevah.
Na takšnih osnovah je potrebno urediti tudi svobodno
menjavo dela med raznimi področji združenega dela. K ustvarjanju dohodka v materialni proizvodnji in k napredovanju družbene skupnosti namreč prispevajo svoj delež tudi
družbene dejavnosti — vzgoja in izobraževanje, kulturne dejavnosti, raziskovalno delo, zdravstvo in druge. Prav tako
prispevajo k uresničevanju družbenega standarda in določenih interesov delavcev, delovnih ljudi in občanov. Uresničujejo tudi določene naloge v mednarodnem sodelovanju. Zato
imajo glede na svoj prispevek in opravljeno delo pravico do
udeležbe v dohodku gospodarstva in delovni ljudje za to tudi
prispevamo sredstva od svojih osebnih dohodkov. To se uresničuje v svobodni menjavi dela družbenih dejavnosti znotraj
celotnega združenega dela in do drugih delovnih ljudi. Delavci družbenih dejavnosti si tako uresničujejo enak družbenoekonomski položaj v združenem delu. Svobodna menjava
dela pa seveda poteka, upoštevajoč potrebe združenega dela,
cilje in naloge družbenega razvoja, v mejah možnosti združenega dela in naših občih dosežkov.
S svobodno menjavo dela. ki poteka na osnovah samoupravnega sporazumevanja, se razrešuje cel splet odnosov
in družbenega dogajanja. Družbene dejavnosti prilagajajo svoje dejavnosti potrebam in možnostim združenega dela in
prednostno uresničujejo tiste naloge, ki povečujejo produktivnost dela, pospešujejo gospodarski razvoj in uresničujejo
druge dručbene smotre, zlasti na področju kulture in znanstvenega napredka, varstva ljudi m človekovega okolja. Gospodarstvo zato pospešuje razvoj tistih družbenih dejavnosti,
ki največ prispevajo k uresničevanju zgoraj nakazanih odnosov in smotrov; s tem zagotavlja tudi učinke, ki bodo vplivali šele čez vrsto let. Po tej poti skrbi gospodarstvo za
kadrovsko reprodukcijo, za usposabljanje pri sprejemanju
vseh sodobnih dosežkov, obenem pa tudi za uresničevanje
vseh revolucionarnih smotrov socialistične preobrazbe.
S tem zakonom se lahko smiselno urejajo tudi druge de
javnosti, ki opravljajo naloge pri uresničevanju pravic delovnih ljudi iz minulega dela in delavske solidarnosti (pokojnine, invalidnine, usposabljanje po programih skupnosti za
zaposlovanje). Tudi družbene dejavnosti opravljajo določene
socialne naloge v imenu združenega dela in vseh občanov
(nadomestila za odsotnosti z dela, socialne dajatve, otroški
dodatki). Vendar večino tega ne urejamo s svobodno menjavo dela, temveč na osnovi zakonsko določenih pravic in meril.
Zakon o družbenoekonomskih odnosih svobodne menjave
dela torej ureja menjavo družbenih dejavnosti, kajti izhajamo iz načela soodvisnosti pri ustvarjanju dohodka, pri čemer je le precej drugačen značaj samoupravnih interesnih
skupnosti, ki so le družbeni mehanizem za uresničevanje socialnih pravic. Družbene dejavnosti pa so ustvarjalne in se
morajo razvijati vštric z napredovanjem gospodarstva oziromu celo sprejemajo večje naloge, ko je treba poživljati in
pospeševati gospodarstvo. Te dejavnosti so vzgoja in izobraževanje (predšolska vzgoja, osnovna šola, usmerjeno in dopolnilno izobraževanje), raziskovalno delo, kulturne dejavnosti, zdravstvo, otroško varstvo, socialno skrbstvo in teles12

na kultura. Njihove naloge so seveda različne,, vse naloge p«
so predmet samoupravnega sporazumevanja uporabnikov in
izvajalcev.
II

Temeljno1 poglavje zakona je drugo: družbenoekonomske
osnovne svobodne menjave dela. Družbene dejavnosti opravljajo dvojne naloge: (a) prispevajo k večji produktivnosti in
rasti dohodka gospodarstva ter (b) skrbijo za uresničevanje
določenega družbenega standarda, za usposabljanje mladih
generacij in za druge pomembne družbene naloge ali cilje.
Neposredna menjava dela se uresničuje tako, da ugotavljamo prispevek izvajalcev k dohodku uporabnikov. Glede
tega ni točnih meril, učinki pa niso vsi sproti zasnovani. Zato bo potrebno ocenjevati uspešnost družbene dejavnosti,
združevati sredstva za dogovorjene programe in prihodek
izvajalcev, ki jim pripada, obračunati v deležu od dohodka
uporabnikov. .
V tem zakonu ni govora o splošni bilanci sredstev, ki
jih delavci in združeno delo zagotavljajo za uresničevanje
skupnih potreb. Tudi ni govora o celotnem postopku planiranj« od ugotavljanja potreb in možnosti do usklajevanj. .To
je predmet zakona o družbenem planiranju, ki ga tudi pretresamo vštric s tem zakonom.
Zakon o družbenoekonomska odnosih svobodne menjave
dela govori o zagotovljenih pravicah, ki se zagotavljajo vsem
delavcem, delovnim ljudem in občanom (enotni program) po
načelih solidarnosti, o čemer pa se sklepajo samoupravni
sporazumi. Zakon opredeljuje, kaj se rešuje s samoupravnimi sporazumi in kdaj posreduje z zakonom.
Za usmeritev in programiranje družbenih dejavnosti je
bistvenega pomena:
— kako ugotavljajo potrebe, interese in možnosti v združenem delu, v krajevnih skupnostih m v občinah,
— kako utegnejo družbene dejavnosti prispevati h krepitvi gospodarstva in večanju njegovega dohodka,
— kako pridobivajo prihodek in dohodek družbene dejavnosti in kakšen je njihov položaj in položaj delavcev, ker
je od tega odvisno, kakšne so njihove možnosti uresničevati
pričakovane naloge.
Iz teh vidikov so zasnovani členi osnutka zakona.
V zakonu je bistvena novost to, da se med samoupravnimi interesnimi skupnostmi in izvajalci 'TO in delovnimi
skupnostmi družbenih dejavnosti) ne sklepajo več pogodbe
o izvajanju nalog, temveč se vse razrešuje na osnovah samoupravnega sporazumevanja o nalogah, merilih in obveznostih.
V tretjem delu so zasnovani ekonomski instrumenti za
oblikovanje sredstev za svobodno menjavo dela. Izhodišče
je naslednje:
— delo, ki ga opravljajo delavci družbenih dejavnosti,
je pogoj za ustvarjanje dohodka v materialni proizvodnji,
— dohodek materialne proizvodnje je hkrati rezultat dela vseh, ki so združili sredstva in delo (tudi glede pravic
iz minulega dela), vir za združevanje za zadovoljevanje skupnih potreb in osnova za ugotavljanje obveznosti uporabnikov
do izvajalcev.
Dohodek je torej vir za vse dejavnosti, le za investicije
je vir za vse druge programe, poslovni sklad pa za pokojraziskovaino delo, usmerjeno izobraževanje, za druge enotne
programe in za vzajemne naloge v kulturi. Osebni dohodek
je vir za vse druge programe, poslovni sklad pa za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Izplačani osebni dohodek
je vir za vse tiste storitve, o katerih se odloča vsak občan
sam. Iz sklada skupne porabe gredo sredstva za dodatne
programe in neposredno menjavo. Tu so še nekatere druge
rešitve, ki vse nakazujejo možnosti gospodarstva zaradi pospeševanja proizvodnje in možnosti družbenih dejavnosti za
združevanje in skupno uresničevanje nalog.
Sredstva se akontirajo in po opravljenih nalogah obračunajo.
poročevalec

III
Zakon ureja ustanavljanje samoupravnih interesnih skupnosti in odnose udeležencev. Na tem področju odnosov ae
urejamo bistveno na novo.
Glede organiziranosti na ravni samoupravnih interesnih
skupnosti ta zakon odpira vse možnosti, predvsem pa teži
k uresničevanju temeljnega načela o odločanju delavcev. Zato so tudi v organih samoupravnih interesnih skupnosti (cel-o v sekcijah) lahko le vodeni delegati.
Vsi odnosi se razrešujejo po samoupravni poti.
Osnutek zakona namerno ni dorečen glede prehodnega
režima (v letu 1978); glede priloženih variant naj s« oh osnutku zakona izreče združeno delo.

Zakon naj bi v Skupščini SR Slovenije obravnavali na
dveh zasedanjih. V avgustu 1977 je bilo z objavo osnov družbenoekonomskih odnosov med delavci v družbenih dejavnostih in uporabniki njihovih storitev v skupščinskem Poročevalcu omogočeno delegatski baz-i, da spozna in prouči osnove novih odnosov. Zato je mogoče obenem razpravljati in
odločati o predlogu za izdajo zakona in o osnutku zakona.
Pred koncem leta bi bilo mogoče pretresati predlog in tako
ustvariti pogoje za prehod na nove rešitve. Upoštevati pa
kaže, da bo republiški zakon o družbenem planiranju sprejet šele v letu 1978 in tako bodo šele postopoma do začetka
leta 1979 ustvarjeni vsi pogoji v združenem delu, da se uresničujejo novi družbenoekonomski odnosi v svobodni menjavi dela družbenih dejavnosti.

PRILOGA 1
INFORMACIJA
o možnih rešitvah za prehodni režim v zvezi z uveljavitvijo zakona
svobodne menjave dela
o družbenoekonomskih osnovah
Za ureditev prehodnega režima so po našem mnenju za leto 1978, bi bilo treba sprejeti poseben zakon o začasnem financiranju SIS, po katerem bi se prispevki iz osebmožne naslednje variante:
1. Zakon bo sprejet do konca leta 1977, prav tako pa nega dohodka ter prispevki iz dohodka, kjer je osnova
tudi vsi samoupravni sporazumi o temeljih planov v SIS, osebni dohodek, ali poslovni sklad, do uveljavitve novih
stopenj plačevali po starih stopnjah (ev. na dan 31. 10. ali
kjer bodo določene obveznosti:
— v takem primeru poseben prehodni režim ni potreben 31. 12. 1977).
in se nov sistem začne izvajati neposredno;
3. Ce zakon do konca leta ne bo sprejet:
— morebiti bi se za nekaj časa (ev. do prvega periodič— v tem primeru je treba za celotno leto 1978 podaljšati
nega obračuna) začasno zadržale dosedanje akontacije.
2. Zakon bo sprejet do konca leta 1977, učinkovati pa veljavnost dosedanjega zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravbo pričel pozneje (npr. 1. 7. 1978 ali celo 1. 1. 1979).
— v takem primeru je treba za ta čas podaljšati obstoje- nih interesnih skupnosti na področju združenih dejavnosti v
či sistem »financiranja« tako, da se zakon o osnovah ter letih 1975, 1976 in 1977;
— če do konca leta 1977 s samoupravnimi sporazumi o
načinu obračunavanja m plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti v letih 1975, 1976 in temeljih planov SIS ne bi bile določene stopnje prispevkov
za leto 1978, bi bilo treba enako kot po 2. varianti sprejeti
1977 podaljša za navedeno obdobje;
— če do konca leta 1977 s samoupravnimi sporazumi o zakon o začasnem financiranju SIS, ki bi določil začasne
temeljih planov SIS ne bi bile določene stopnje prispevkov stopnje za določene vrste prispevkov (druga alinea 2. točke).
IZHODIŠČA
za pripravo predloga republiškega proračuna
za leto 1978
i.
Po novi ustavi in zakonu o združenem delu se uveljavljajo novi odnosi tudi na področju osebne, skupne in splošne
porabe. Iz okvira splošne porabe se izloča financiranje tistih nalog, ki po ustavi in zakonih ne sodijo med funkcije
družbenopolitičnih skupnosti.
V letu 1978 se bo nadaljeval proces ustavne preobrazbe
splošne porabe s prenašanjem obveznosti na samoupravne
interesne skupnosti, v okviru katerih delovni ljudje in občani uresničujejo svobodno menjavo dela. Republiški proračun je sicer že v večji men postal instrument za zagotavljanje sredstev za izvrševanje funkcij republike kot družbenopolitične skupnosti ter se pretežni del sredstev že namenja za delovanje republiških državnih in drugih organov.
Vendar pa pomembni objektivni razlogi, ki bodo še posebej
utemeljeni terjajo, da se v republiškem proračunu zagotavljajo sredstva za intervencije v kmetijstvu, za zagotavljanje
socialne varnosti borcev NOV itd.
V obdobju po sprejemu ustave in zakona o združenem
delu izstopa med nalogami republiških organov delo na
zakonodajnem področju. Ta dejavnost zahteva od republiških
upravnih organov vsestransko strokovno proučevanje vprašanj, predlaganje novih sistemskih rešitev ter njihovo predhodno preverjanje v delegatski bazi in družbenopolitičnih
organizacijah.
Čeprav je upravno nadzorstvo ena od značilnih nalog
poročevalec*

sikih, še vedno niso vzpostavljene učinkovite Inšpekcijsko
organov državne uprave, tako republiških, še sslasti pa občinslužbe, kljub vsestranskim prizadevanjem in podpori delegatskih skupščin in družbenopolitičnih organizacij. Vzpostavitev učinkovitega upravnega nadzorstva je kompleksna naloga, ki poleg organizacijskih terja še številne druge ukrep«
(kadrovske, prostorske, tehnične itd.).
Ena od pomembnih ustavnih funkcij republike je zagotavljanje ustavnosti in zakonitosti. Zato mora republika zagotoviti pogoje za delo organov odkrivanja, pregona in sojenja ter za dejavnosti na področju ljudske obrambe in družbene samozaščite. Prav v letu 1978 bo treba angažirati znatnejša finančna sredstva za usposobitev rednih novih sodišč
v skladu s sprejeto koncepcijo ustavne preobrazbe pravosodja, kakor tudi za dejavnost na področju ljudske obrambe.
Značilna obveznost SR Slovenije kot republike, ki meji
na tri države, je skrb za razvoj slovenske narodnostne skupnosti v teh državah. Posebne obveznosti pa ima republika tudi do pripadnikov drugih narodnosti, ki žive na narodnostno
mešanih območjih v SR Sloveniji.
II.
1. Med skupnimi cilji družbenega razvoja sta v družbenem planu sestavljeni kot temeljni nalogi tudi ustavna preobrazba pravosodja in zagotovitev njegovega učinkovitega
dela pri varstvu zakonitosti, uveljavljanju družbene odgovornosti ter pri preprečevanju družbeno škodljivih pojavov.
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kakor tudi ustavna preobrazba organov državne uprave in
njihova usposobitev za opravljanje funkcij v sikladu z njihovo vlogo, položajem in odgovornostjo v samoupravni
družbi.
V lotu 1977 se zaključuje normativno urejanje pravosodnega področja.
Nekateri od predpisov se v praksi že uporabljajo, delujejo že tudi nekatera samoupravna sodišča, poravnalni sveti
kot najštevilnejša oblika teh sodišč pa bodo začeli z delom
1. 7. 1978. Novi pravosodni organi, ki pomenijo naslednjo
stopnjo ustavne preobrazbe pravosodja, bodo začeli z delom
1. 1. 1979. V letu 1978 morajo biti izvršene priprave za začetek dela novih rednih sodišč in javnih tožilstev. 2e v letu
1978 je potrebno zagotoviti vse potrebne materialne in kadrovske pogoje za začetek dela novih pravosodnih organov.
Tako bo treba urediti prostore za višja sodišča in višja javna tožilstva ter zagotoviti potrebno opremo. V ta namen bo
potrebna nadgradnja sodne stavbe v Mariboru in izgradnja
prizidka pri sodni stavbi v Kopru.
Nova kazenska zakonodaja in razmere na področju
izvrševanja kazenskih saniraj zahtevajo, da se uveljavijo sodobnejše prevzgojne metode obsojencev na prestajanju zaporne
kazni. Večina kazensko poboljševalnih zavodov za izvrševanje kazenskih sankcij je potrebna temeljite obnove, pri
nekaterih pa je potrebno dograditi tudi dodatne bivalne
prostore, ker sedanje kapacitete ne ustrezajo. Le v tako
urejenih kazensko poboljševalnih zavodih bo možno vpeljati
učinkovitejše prevzgojne metode in zagotoviti potrebno varnost. V letu 1978 je nujno začeti z izgradnjo zapora v Novi
Gorici in pripraviti programe za sanacijo zaporov v Kopru,
Ljubljani, Kranju oziroma Radovljici, Celju, Novem mestu,
Mariboru (odprtega tipa v Rogozi), za vzgojni zavod v Radečah in za odprti oddelek kazensko poboljševalnega doma
za žensike na Igu.
Vzporedno s pripravo zveznega zakona o temeljih sistema državne uprave poteka postopek za sprejem ustreznih
republiških zakonov, ki bodo v skladu z novimi spoznanji
in smermi razvoja družbenopolitičnega sistema opredelili
Blastd položaj in vlogo organov državne uprave ter njihovo
odgovornost do delegatskih skupščin in družbe sploh, hkrati
pa ustrezneje urejali tudi družbeno ekonomski in samoupravni položaj delavcev v teh organih.
Spremembe v opredeljivi vloge državne uprave terjajo
tudi spremembe v načinu in metodah dela ter nadaljnje napore za učinkovitejše poslovanje teh organov, vlaganja v
sodobnejša sredstva za delo vključno z avtomatizacijo opravil, usmeritev v uporabo znanstvenih dosežkov v delo državnih organov, kakor tudi kadrovsko usposobitev in zagotovitev
materialnih in prostorskih pogojev za delo.
Za izvedbo preobrazbe pravosodja in uprave so poleg
materialnih pogojev najpomembnejši ustrezni strokovno
usposobljeni in družbeno angažirani kadri. Takšne kadre
bo mogoče obdržati oziroma pridobiti s:
— tako organizacijo dela, ki zagotavlja možnost ustvarjalnega dela, normalno rast in napredovanje delavcev ter
pretok informacij o delu in nalogah organa;
— nagrajevanjem delavcev po rezultatih dela;
— ustrezno stanovanjsko politiko;
— permanentnim strokovnim in družbenim izobraževanjem ob delu in za delo.
Delovnim skupnostim državnih organov bo v letu 1978
potrebno zagotavljati sredstva v obsegu, ki zagotavlja delavcem teh organov enak družbenoekonomski položaj, kot ga
Imajo delavci v združenem delu.
Pri materialnih izdatkih za delo državnih organov je v
naslednjem letu pričakovati povečanje predvidenih nalog v
zvezi z volitvami delegacij za skupščine družbenopolitičnih
skupnosti, pa tudi v zvezi z normalnim delovanjem delegatskega sistema, ki terja nadaljnje izpopolnjevanje informiranja ter zagotovitev pogojev za delo, kot so prostori, tehnična opremljenost, strokovna pomoč itd.
2. V skladu z družbenim planom SR Slovenije za obdobje 1976—1980 imajo pri uresničevanju investicijskih načrtov
na področju splošne porabe prednost tiste naložbe, ki povečujejo zmogljivosti obstoječih poslovnih prostorov in pomenijo prispevek k usposobitvi državnih organov za njihoov
učinkovitejše delo.
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Med prioritetne naložbe sodijo torej v letu 1978 poleg
obveznosti po odlokih, odplačil anuitet, obveznosti po pogodbah, družbenih dogovorih in sklepih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, zlasti investicijska vlaganja v primernejše delovne prostore, ustrezno opremo, zagotovitev drugih
materialnih pogojev za uresničitev ustavne preobrazbe —
pravosodja in uprave, naložbe, ki omogočajo, učinkovitejšo
prevzgojo obsojenih oseb, kakor tudi predhodne priprave
za vzpostavitev družbenoinformacijskega sistema.
Pri investicijskih vlaganjih za potrebe organov za notranje zadeve je v letu 1978 obravnavati tiste prednostne nalož
be, ki zagotavljajo uresničevanje državne varnosti in družbene samozaščite in nekaterih obveznosti iz Osimskih in drugih sporazumov predvsem glede izgradnje in rekonstrukcije mejnih prehodov na območju SR Slovenije.
Republiški upravni organi in strokovne službe Izvršnega
sveta delujejo v nefunkcionalnih in drugih sicer neprimernih
prostorih, v nekaj primerih celo v provizoričnih objektih.
Njihova prostorska razmestitev v številnih med seboj oddaljenih objektih onemogoča sistematično modernizacijo dela z uvajanjem sodobnih tehničnih sredstev, delovne povezave pa so otežene in terjajo nesorazmerno porabo časa
in sredstev .
Problem poslovnih prostorov je možno zadovoljivo rešiti
le s pridobitvijo novih poslovnih prostorov, torej z izgradnjo nove poslovne stavbe, ki naj bi se začela v letu 1978.
Poleg neprimernih prostorov je ovira učinkovitejšemu poslovanju tudi zastarela oprema. Republiški pravosodni in upravni organi nimajo sistemsko zagotovljenih sredstev za obnavljanje vrednosti družbenih sredstev, ki sestavljajo osnovna
sredstva teh organov, zato bo potrebno v letu 1978 začeti
z načrtnejšim dopolnjevanjem, predvsem pa s pospešenim
uvajanjem sodobne mehanizacije v skladu z razvitejšo organizacijo in programsko koncepcijo upravnega poslovanja.
Ob pnizadevanjih za racionalizacijo vlaganj v negospodarske investicije, bo potrebno v letu 1978 za te namene zagotoviti cca 673,5 mio din, kar pomeni ,da je indeks rasti v
primerjavi z zagotovljenimi sredstvi za letošnje leto 212,3.
Tak obseg sredstev izhaja iz delovnega osnutka programa
investicijskih vlaganj SR Slovenije v graditev objektov in
nabavo opreme v obdobju od leta 1977 do 1980. Letos ni bilo
mogoče izločiti sredstev za adaptacijo in nadzidavo vzhodnega dela stavbe Izvršnega sveta, za začasna dela za novo
upravno stavbo, kakor tudi sredstev za adaptacijo stavb za
potrebe pravosodnih organov in nabavo opreme za republiške
državne organe, zato bo potrebno sredstva za te namene zagotoviti v letu 1978.
V republiškem proračunu za leto 1978 bodo predvidene
tudi nekatere naložbe v posamezne objekte posebnega družbenega pomena, ki po svoji naravi sicer ne spadajo v splošno porabo, vendar izhajajo kot obveznost iz sklenjenih družbenih dogovorov zaradi širšega nacionalnega interesa (kulturni center Ivan Cankar, obnova klimatskih zdravilišč za
borce NOV v Strunjamu in Mojstrani, sofinanciranje saniranja in povečanja zmogljivosti visokogorskih planinskih postojank, gradnja dodatnih prostorov za skladišče Narodne in
univerzitetne knjižnice v Ljubljani ter za adaptacijo stavbe
Slovanske akademije znanosti in umetnosti in njenih inštitutov).
Poleg tega bo potrebno zagotoviti še sredstva za izpolnitev dela obveznosti do republiškega štaba za teritorialno
obrambo in letalske zveze Slovenije, za financiranje nalog
ljudske obrambe SR Slovenije (posebno glede krepitve
obrambnih priprav družbenopolitičnih skupnosti, teritorialne obrambe in vojnih enot milice, civilne zaščite, vojnih
zvez ter sredstva opazovanja in alarmiranje) za financiranje
izgradnje in rekonstrukcije mejnih prehodov na področju
SR Slovenije v skladu z določili Osimskih sporazumov, ter
za pripravo in izdajo Enciklopedije Slovenije ter sodelovanje
SR Slovenije pri izdaji druge Enciklopedije Jugoslavije.
3. Za pokrivanje obveznosti republike do družbenopolitičnih organizacij in društev, predvidevamo v letu 1978 višjo
porabo sredstev predvsem zaradi novih obveznosti republike za investicijske naložbe. Za financiranje dejavnosti republiške konf-a-ence SZDI, Slovenije mora SR Slovenija v
letu 1978 zagotoviti sredstva po stopnji 0,03 odst. od družbeporočevalec

nega proizvoda doseženega v letu 1976, kar bo po oceni o
višini družbenega proizvoda za leto 1976 zneslo 29,8 milijona din.
Iz proračuna SR Slovenije za leto 1978 bo potrebno zagotoviti še del sredstev za dejavnost:
— republiške konference zveze socialistične mladine
Slovenije,
— Republiškega odbora zveze združenj borcev NOV
SR Slovenije,
— Republiškega odbora zveze rezervnih vojaških starešin SR Slovenije,
— Zveze prijateljev mladine,
— Slovenske izseljenske matice,
— Centralnega komiteja zveze komunistov Slovenije,
— Skupnosti slovenskih občin.
ter za financiranje kongresov Zveze združenj borcev NOV,
Zveze socialistične mladine in Republiške konference SZUJj
Slovenije.
...
#
Povečanje sredstev za dmzfoenopolitdčne organizacije
v letu 1978 bo terjala tudi izvedba volitev.
4. SR Slovenija je na področju znanstvene dejavnosti
dolžna zagotavljat ' sredstva za financiranje redne^ dejavnosti
Slovenske akademije znanosti in umetnosti vključno s sredstvi za nagrade članov SAZU, ter za sofinanciranje • redne
dejavnosti Mednarodnega centra za upravljanje podj^etij v
družbeni lastnini v deiželah v razvoju, katerega sedež je v
Ljubljani.
Zagotavljanje sredstev za financiranje znanstveno raziskovalnih projektov za potrebe izvršnega sveta in republiških organov bo tudi v bodoče selektivno. Potrebno bo doseči vključitev tel" projektov v redni program Raziskovalne
skupnosti in raziskovalnih institucij kot nosilcev funkcij ter
zanje zagotoviti ustrezna sredstva.
5. V okviru kulturno prosvetne dejavnosti se zagotavljajo sredstva za potrebe Narodne in univerzitetne knjižnice, za sofinanciranje skupinskih potovanj otrok in mladine,
za štipendiranje kadrov in sofinanciranje nekaterih zveznm
zavodov na podlagi medrepubliških dogovorov ali pogodb
resornih republiških organov ter za financiranje dvojezičnega poslovanja.
Za financiranje dvojezičnega poslovanja upravnih organov
in samoupravnih interesnih skupnosti bi bilo potrebno zagotoviti v letu 1978 najmanj 11 odst. višja sredstva, medtem
ko bodo za pokrivanje obveznosti do politično informativne
dejavnosti in dogovorjenega sofinanciranja med SR Slovenje in SR Hrvatsko potrebna najmanj 25 odstč višja sredstva.
6. V okviru sredstev za socialno skrbstvo mora SR Slovenija zagotavljati sredstva za zagotavljanje socialne varnosti
določenih kategorij občanov, za pokojnine in varstveni dodatek
kmetov borcev, za izjemne pokojnine rudarjev in preživnine
dimnikarjev, za razlike v pokojninah borcev NOV in delavcev organov za notranje zadeve, za najnižjo oziroma varstveno pokojnino borcev NOV, ki bo enaka poprečnemu osebnemu dohodku v SR Sloveniji v preteklem letu, za dodatek
zaposlenim borcem NOV, za zdravstveno zavarovanje boicev
NOV in sredstva za priznavalnine borcem NOV.
Iz sredstev republiškega proračuna se financira ^ tudi
invalidsko varstvo ter varstvo borcev za severno mejo in
slovenskih vojnih doborovljcev, kakor tudi vzdrževanje pokopališč in grobov pripadnikov zavezniških in drugih armad v SR Slovenijo.
S 1. 1 1978, ko naj bi začel veljati nov zakon o varstvu
žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne in vojnega
materiala, bo potrebno za te namene zagotoviti za 170 odst.
višja sredstva za socialno in zdravstveno varstvo občanov, ki
so bili žrtve fašističnega nasilja.
S sprejetjem novega zakona o varstvu družinskih članov
oseb v obvezni vojaški službi bo nastala za republiko nova
obveznost. Tudi za te namene bo potrebno zagotoviti sredstva
v proračunu SR Slovenije.
Iz republiškega proračuna se zagotavlja tudi prispevek
za socialno zavarovanje samostojnih umetnikov.
V obseg splošne porabe v občinah bodo v leitu 1978
vključena tudi sredstva za zagotavljanje materialnih pomoči
(priznavalnin, udeležencem NOV in drugih vojn z najnižjimi
dohodki. Z izenačitvijo kriterijev za pridobitev pravice do priznavalnin borcem NOV in drugih vojn v vseh občinah iz
poročevalec

družbenega dogovora, bo potrebno v letu 1978 večjemu številu občin glede na njihov povečan obseg obveznosti in višino
lastnih finančnih sredstev zagotavljati dopolnilna sredstva.
Zaradi tega bo potrebno v republiškem proračunu znatno
povečati obseg sredstev za dopolnjevanje proračunov občin.
V pripravi je nov zakon o vojaških pokopališčih in grobovih, ki naj bi valjal od 1. 1. 1978 dalje, sredstva bodo vključena v obseg splošne porabe v občinah.
7. S sredstvi republiškega proračuna bo treba zagotoviti
dopolnilno financiranje splošne porabe v tistih občinah, ki
z lastnimi viri ne morejo zagotoviti izvajanja z ustavo in
zakoni naloženih nalog.
Pri izdelavi meril za dopolnilno financiranje je treba izhajati iz tehle načel:
— vse vrste porabe, splošno, skupno in osebno, je treba tudi v občinah obravnavati skupaj. V ta namen je treba
izdelati metodologijo, ki bo omogočala spremljanje vseh vrst
porabe;
— oblikovanje splošne porabe v okviru celotne porabe
mora temeljiti na zagotovitvi izvajanja ustavnih funkcij vsake temeljne družbenopolitične skupnosti, kot tudi nalog, ki
za njih izhajajo iz zakonov, ter obveznosti .sprejete z družbenimi plani;
višina in obseg splošne porabe v občinah mora biti
v odvisnosti od lastne materialne osnove, kar izhaja iz načela o samofinanciranju družbenopolitičnih skupnosti.
— iz splošne porabe je treba izločiti vse dejavnosti, ki
po svoji vsebini ne sodijo vanjo;
— razvijati je treba medobčinsko sodelovanje povsod, kjer
se tako lahko zagotovi racionalnejše in kvalitetnejše opravljanje temeljnih nalog družbenopolitičnih skupnosti.
V letu 1978 bo potrebno v proračunu SR Slovenije zagotoviti za 105 odst. večja sredstva kot v letu 1977 za intervencije v gospodarstvu. Intervencije na ravni republike vključujejo:
— sredstva za financiranje pospeiševanja kmetijstva v
SR Sloveniji (za stabilizacijski sklad za živinorejo, kmetijske pospeševalne službe, premije za mleko, pospeševanje
uvajanja proizvodnje sladkorne pese, premije za ulov rib),
— za financiranje cen treh slovenskih dnevnikov za poplačilo obveznosti za leto 1977 in za leto 1978 bo končni znesek znan po obračunu obveznosti vseh podpisnikov družbenega dogovora o medsebojnih odnosih na podlagi zaključnih
računov za leto 1977.
— in sredstva za blagovne rezerve na ravni republike
na podlagi srednjeročnega plana.
Za kompenzacije v potrošnjo hrane bo potrebno po dosedanji oceni zagotoviti 465 milijonov dinarjev. Višina teb
sredstev v proračunu je odvisna od realizacije medrepubliškega dogovora o razvoju agroindustrijskega kompleksa, ta
obveznost se prenaša v letu 1978 iz federacije na republike
in avtonomni pokrajini, za te namene pa bo potrebno zagotoviti tudi dodatne vire sredstev.
Za odplačilo obveznosti SR Slovenije iz prenosa neproračunske bilance federacije zakonske in druge pogodbena
obveznosti je potrebno zagotoviti za 42 odst. več sredstev.
Obveznosti za odplačilo inozemskih in domačih dolgov
SR Slovenije do Narodne banke Jugoslavije in Jugoslovanske investicijske banke so po amortizacijskih načrtih v
rahlem upadanju in bodo znašale leta 2000 še 68,0 milijonov
dinarjev.
«...
Sredstva prispevka skladu solidarnosti z neuvrščenimi
državami in državami v razvoju v višini 161,3 milijona din
vključujejo obveznost proračuna SR Slovenije iz leta 1977
v višini 70,0 milijona din, obveznosti za leto 1978 pa je ocenjena z 91,3 milijonov dinarjev.
SR Slovenija je dolžna zagotoviti v letu 1978 tudi odplačilo kredita rezervnemu skladu federacije, ki v letu 1977 nI
bilo izvršeno.
in.
Zaključek:
Osnutek resolucije o politiki in izvajanju družbenega plana SR Slovenije v letu 1978 predvideva rast družbenega proizvoda za okoli 17 odst., medtem po naj bi se proračunska
poraba povečala za okoli 15 odst. iz česar izhaja:
1. znotraj proračuna bo potrebno s posameznimi premiki zagotoviti sredstva za razlike v pokojninah borcev za
15

vah ta merilih za podeljevanje priznavalnin udeležencem
NOV ta drugih vojn (Uradni list SRS, št. 18-77), ker je za
podrodje socialnega skrbstva potrebno v letu 1978 zagotoviti
cca 20 odst. povećanje na sredstva v letu 1977.
2. vsota potrebnih sredstev za dopolnilno financiranje
občin bo znana šele po zaključku leta 1977, ker bodo šele v
zadnjih mesecih letošnjega leta začela veljati merila o dopolnjevanju občin;
3. obveanosti do prispevka skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju bodo v letu 1978
bistveno višje kot v letošnjem letu predvsem zaradi tega,
ker je bil šele v oktobru 1976 izvršen proračun obveznosti za
leto 1976 in s tem tudi znana obveznost za leto 1977. Neporavnani del obveznosti iz letošnjega leta pa bo potrebno prenesti v leto 1978.
4. za kompenzacije v potrošnjo hrane bo potrebno po
dosedanjih ocenah zagotoviti cca 465.000.000 dinarjev. Višina
teh sredstev v proračunu je odvisna od realizacije medrepubliškega dogovora o razvoju agrotadustrijskega kompleksa
Ta obveznost se prenaša v leto 1978 iz federacije na republike

Predlog za izdajo zakona o skupščinskih
volitvah z osnutkom
zakona
(ESA-967)

ta avtonomne pokrajine ta bo za te namene potrebno zagotoviti dodatne vire sredstev.
V obdobju od priprave izhodišč za sestavo proračuna pa
do sestave predloga zakona o proračunu SE Slovenije bo potrebno:
— ugotoviti do katere stopnje je družbena intervencija
pri cenah nekaterih kmetijskih pridelkov še nujna ta je sredstva potrebno zagotoviti tudi v predračunu;
— oceniti možnosti za pridobitev novih virov prihodkov
SR Slovenije predvsem za novo vključene obveznosti, upoštevajoč dejstva, da predvidena rast obstoječih proračunskih
virov v prihodnjem letu ne bo zadostna;
objektivno raven potrebnih sredstev v proračunu SR
Slovenije z vso odgovornostjo racionalno ta vsebinsko uskladiti ter preveriti utemeljenost obsega vseh sredstev ta tako
zagotoviti izvajanje nalog v letu 1978;
proučiti možnost prerazporeditve za nekatere proračunske naložbe, ki so programirane v letih 1978—1980 v daljše časovno obdobje, to je v prvo polovico naslednjega srednjeročnega obdobja.
mesto. Nadalje vsebuje novosti in spremembe glede poteka mandatne dobe ter glede načina uveljavljanja volilne pravice kmetov, delovnih ljudi v obrtni in podobni dejavnosti ter učencev
srednjih šol. Poleg posebnih
ta splošnih delegacij za SIS
loči zakon po novem tudi tako imenovane združene splošne delegacije. Poleg omenjenih najpomembnejših novosti v volilnem sistemu, ki
jih prinaša novi zakon, vsebuje zakon tudi precej novih
določb, ki pa so potrebne
zgolj iz pravnotehničnih razlogov, ker gre pri novem zakonu za zlitje dveh sedaj veljavnih zakonov.

Predlog za izdajo zakona stva ta njenih organih spreo skupščinskih volitvah in jete.
osnutek zakona združuje doZakon vnaša nekatere noločbe sedanjega zakona o
volitvah delegacij in delegi- vosti predvsem na področju
ranju delegatov v skupščine nadomestnih volitev, kjer
predvideva, da se nadomestdružbenopolitičnih skupno- ne
volitve ne opravljajo za
sti (Uradni list SRS, št. 7/74
— v nadaljnjem besedilu: ZV vsako izpraznjeno delegatsko
DPS) ta zakona o oblikovanju ta volitvah delegacij ter
delegiranju delegatov samoupravnih interesnih skupnosti, ki enakopravno odločajo
Predlog za izdajo zas pristojnimi zbori skupščin
kona o dopolnitvi zadružbenopolitičnih skupnosti
(Uradni list SRS, št. 34/74
kona
o volitvah in od— v nadaljnjem besedilu: ZV
SIS). Združitev obeh zakopoklicu delegatov za
nov je potrebna, ker sta bila že sedaj oba zakona zgraZbor republik in pojena na enakih načelih in
krajin Skupščine Soker volitve v skupščine DPS
kot tudi v skupščine SIS pocialistične federativmenijo izgradnjo enotnega
skupščinskega sistema v SR
ne republike JugoslaSloveniji. Poleg tega je treba
vije
sa vse te volitve uveljaviti
nekatere spremembe v za(ESA-969)
konih, ki so se pokazale potrebne pri zadnjih splošnih
volitvah ta ki so bile v dosedanjih razpravah v SociaVolitve in odpoklic delega- krajin so sedaj urejene v
listični zvezi delovnega ljud- tov za zbor republik ta po- zakonu o volitvah in odpo-
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klicu delegatov za Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ (Uradni list SRS
št. 7/74). Vendar pa v tem
zakonu ni urejeno vprašanje nadomestnih volitev. Zato naj bi se omenjeni zakon
dopolnil tako, da bi se v
njem uredile tudi nadomestne volitve. Tako stališče je
zavzela tudi Volilna komisija Predsedstva Republiške
konference SZDL Slovenije,
ki je na seji dne 18/7-1977
dala pobudo, da se zakon
dopolni tako, da se v njem
uredijo tudi nadomestne volitve.
V dopolnitvi zakona se
predlaga, da bi se morale
nadomestne volitve opraviti
v primeru, da delegatu v
zboru republik in pokrajin
preneha članstvo v družbenopolitičnem zboru Skupščine SR Slovenije ali članstvo
v delegaciji temeljne samoupravne organizacije oziroma skupnosti. V dopolnitvi
se predlaga tudi določba, da
je treba nadomestne volitve
opraviti v določenem roku
od takrat, ko je bilo delegatsko mesto izpraznjeno ta sicer se predlaga rok 2 mesecev, kot velja tudi za nadomestne volitve delegatov
v Zvezni zbor. Glede samega postopka nadomestnih volitev pa naj bi se primerno
uporabljale določbe zakona,
ki se tičejo postopka izvolitve delegatov.
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