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ZA DELEGACIJE IN DELEGATE
SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
Osnutek zakona o skupnih osnovah
svobodne

menjave dela (ESA-966)

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1-člen
Ta zakon ureja skupne osnove družbenoekonomskih odnosov med udeleženci svobodne menjave dela in pridobivanja dohodka s svobodno menjavo dela, določa načela za
urejanje medsebojnih razmerij in načela za samoupravno
organiziranje v svobodni menjavi dela.
Posebnosti svobodne menjave dela na posameznih področjih družbenih in gospodarskih dejavnosti ter na drugih področjih urejajo posebni zakoni.
2. člen
Delavci v temeljnih organizacijah in delovnih skupnostih,
delovni ljudje in občani uresničujejo svobodno menjavo dela
na osnovi samoupravno ugotovljenih osebnih in skupnih potreb in interesov ter dohodkovnih možnosti s samoupravnimi
sporazumi med izvajalci storitev oziroma proizvajalci proiz-

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
18. OKTOBRA 1978
Seja Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine
SR Slovenije so sklicane za
sredo, 18. oktobra 1978.
Vsi trije zbori bodo obravnavali:
- poročilo o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje
problematike zaposlovanja naših delavcev v tujini, za postopno vračanje delavcev z dela iz tujine in za njihovo vključevanje v zaposlitev v Socialistični republiki Sloveniji za leto 1977 (ESA 47);
- informacijo o pogojih za
pridobivanje dohodka v organizacijah združenega dela, ki

zaposlujejo pretežno ženske.
Vsi trije zbori imajo na
dnevnem redu sej še volitve
in imenovanja ter predloge in
vprašanja delegatov.
Zbor združenega dela in
Zbor občin bosta obravnavala:
- poročilo o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje
problematike na področju zaposlovanja v Socialistični republiki Sloveniji (ESA 101);
- informacija o izpolnjevanju pogojev, ob katerih smejo
organizacije združenega dela
pošiljati svoje delavce na izvajanje investicijskih in podobnih del v tujino (ESA 48);
- predlog za izdajo zakona

vodov (v nadaljnjem besedilu: izvajalci) in uporabniki teh
storitev oziroma proizvodov (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Delavci v temeljnih organizacijah in delovnih skupnostih,
delovni ljudje in občani urejajo medsebojne odnose v svobodni menjavi dela in vrednotijo rezultate dela s samoupravnim
sporazumevanjem ter tako presegajo tržne odnose, ob upoštevanju določenih tržnih zakonitosti. S tem uresničujejo tak
način menjave vrednosti - rezultatov združenega de|a - ki
ustreza doseženi razvojni stopnji družbene produktivnosti
dela.
3. člen
Izvajalci v svobodni menjavi dela so delavci v temeljnih
organizacijah in delovnih skupnostih, drugih samoupravnih
skupnostih in združenjih, družbenopolitičnih organizacijah
ter v drugih organizacijah in društvih in ustrezno samouo skladih skupnih rezerv s tezami za osnutek zakona (ESA
90);
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah posameznih določb nekaterih republiških zakonov v zvezi s postopkom za pridobitev lokacijskega dovoljenja (ESA 55);
- predlog odloka o potrditvi
dogovora o načinu razdelitve
temeljnega davka od prometa
proizvodov, plačanega pri
uvozu proizvodov in temeljnega davka od proizvodov plačanega za proizvode, katere Jugoslovanska ljudska armada
nabavlja za Svoje potrebe (ESA
96);
- predlog odloka o pristopu
SR Slovenije k dogovoru o usklajevanju temeljev politike
obdavčevanja meničnih kreditov in o izdajanju enotnih meničnih golic ter njihovem dajanju v obtok (ESA 97);
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o spremenitvi kratkoročnih

kreditov, danih Jugoslovanski
kmetijski banki, v dolgoročne
kredite (ESA 91);
- osnutek zakona o načinu
zagotavljanja, obsegu in namenih dodatnih obratnih sredstev za določene organizacije
združenega dela v Socialistični republiki Črni gori (ESA 95).
Zbor občin in Družbenopolitični zbor bosta obravnavala:
- poročilo o izvajanju zakona o pravnem položaju verskih
skupnosti v SR Sloveniji (ESA
94).
Zbor združenega dela bo
obravnaval tudi:
- informacijo o kompleksnem preventivnem varstvu
delovnih ljudi (ESA 100);
- predlog zakona o združevanju organizacij združenega
dela v splošna združenja in gospodarske zbornice (ESA
1064);
- osnutek zakona o izdelavi
in prodaji priložnostnega zlatega in srebrnega kovanega
denarja (ESA 93).

pravno organizirani delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih, ki na podlagi in v skladu s samoupravno dogovorjenimi osnovami opravljajo storitve ali izvajajo programe storitev, izdelujejo proizvode ali opravljajo določeno dejavnost, da
zadovoljujejo osebne, skupne in splošne družbene potrebe
delavcev v združenem delu, kakor tudi osebne, skupne in
splošne družbene potrebe in interese drugih delovnih ljudi
občanov.
Uporabniki v svobodni menjavi dela so delavci v temeljnih
organizacijah in delovnih skupnostih, delovni ljudje in občani,
katerih osebne in skupne potrebe in interese zadovoljujejo
delavci na področju družbenih dejavnosti. Uporabniki so tudi
delavci v temeljnih organizacijah in delovnih skupnostih, delavci in delovni ljudje v kmetijski ali drugi zadrugi, banki,
zavarovalni skupnosti in drugi organizaciji oziroma skupnosti
ter drugi delovni ljudje in občani, katerih skupne potrebe in
interese zadovoljujejo delavci v določenih temeljnih organizaciiah in delovnih skupnostih.
4. člen
S svobodno menjavo dela pridobivajo dohodek:
- delavci v temeljnih organizacijah, ki opravljajo dejavnost
na področju izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture,
zdravstvenega varstva ali socialnega varstva ali kakšne druge
družbene dejavnosti;
- delavci v temeljnih organizacijah, ki za delovno organizacijo ali drugo organizacijo združenega dela opravljajo določena strokovna dela skupnega pomena;
- delavci v delovni skupnosti, ki v delovni organizaciji ali
drugi organizaciji združenega dela opravljajo administrativno-strokovna, pomožna ali tem podobna dela skupnega
pomena za več temeljnih organizacij v njeni sestavi in delavci
v delovni skupnosti, ki opravljajo takšna dela v kmetijski ali
kaki drugi zadrugi, banki ali zavarovalni skupnosti;
- delavci v delovni skupnosti, ki opravljajo dela za samoupravno interesno skupnost ali za drugo samoupravno organizacijo ali skupnost oziroma za njihovo združenje, za družbenopolitično organizacijo ali drugo družbeno organizacijo oziroma društvo.
Delavci v temeljnih organizacijah na področju komunalnih
dejavnosti, energetike, vodnega gospodarstva, prometa in
zvez in drugih dejavnosti materialne proizvodnje, v katerih
delovanje tržnih zakonitosti ni edina podlaga za usklajevanje
dela in potreb in za vrednotenje delovnih uspehov, pridobivajo dohodek po načelih svobodne menjave dela, če je trajno
opravljanje teh dejavnosti nujno za zadovoljevanje potreb
določenih uporabnikov.
Delavci v delovni skupnosti, ki opravljajo dela za organe
družbenopolitične skupnosti, pridobivajo dohodek delovne
skupnosti primerno načelom svobodne menjave dela v skladu
z zakonom oziroma odlokom skupščine družbenopolitične
skupnosti na podlagi zakona, če to dopušča narava dejavnosti teh organov, pa tudi v skladu s samoupravnim sporazumom oziroma pogodbo, sklenjeno med delovno skupnostjo in
temi organi.
5. člen
V svobodni menjavi dela je storitev ali proizvod, izvršeni
program storitev oziroma določena dejavnost neposreden
rezultat vloženega dela izvajalcev.
Storitev ali proizvod, program storitev oziroma izvrševanje
dejavnosti so kot predmet svobodne menjave dela opredeljeni
v samoupravnih sporazumih o temeljih planov in drugih samoupravnih sporazumih o svobodni menjavi dela med uporabniki in izvajalci.
6. člen
Udeleženci svobodne menjave dela planirajo družbeni in
materialni razvoj svojih organizacij oziroma skupnosti, s planiranjem usklajujejo odnose v družbeni reprodukciji kakor
tudi odnose pri pridobivanju dohodka, razporejanju dohodka
in uporabi sredstev ter določajo pogoje za razvoj materialne
osnove dela za zadovoljevanje svojih osebnih in skupnih
potreb in interesov.
Uresničevanje svobodne menjave dela temelji na skupnem
planiranju potreb in zmogljivosti ter ustvarjanju in razporejanju dohodka v skladu z obveznostmi, ki so jih na podlagi
samoupravnega sporazumevanja prevzeli uporabniki in izvaPravico in dolžnost planiranja v svobodni menjavi dela
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uresničujejo delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela in delovni ljudje ter občani, ki so organizirani v
samoupravnih interesnih skupnostih, krajevnih skupnostih in
drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, tako, da
sklepajo samoupravne sporazume o temeljih planov teh organizacij oziroma skupnosti v skladu z osebnimi in skupnimi
potrebami in interesi ter sodelujejo pri sklepanju dogovorov o
temeljih planov družbenopolitičnih skupnosti, da sprejemajo
plane, da izvajajo ukrepe za njihovo uresničevanje in da
izvršujejo sprejete naloge.
S samoupravnimi sporazumi in dogovori o temeljih plana se
določajo skupni interesi in cilji in v njih urejajo medsebojni
odnosi, pravice, obveznosti in odgovornosti udeležencev v
svobodni menjavi dela.
Plan samoupravne organizacije oziroma skupnosti iz prejšnjega odstavka se sprejme na podlagi enega ali več poprej
sklenjenih samoupravnih sporazumov o temeljih planov.
Plani samoupravnih organizacij oziroma skupnosti in plani
družbenopolitičnih skupnosti se sprejemajo sočasno v medsebojni odvisnosti in povezanosti.
V primeru, če je v skladu z ugotovljenimi interesi delavcev,
delovnih ljudi in občanov ter z zastavljenimi razvojnimi cilji v
družbenem planu družbenopolitične skupnosti določeno, da
je izvršitev določenih nalog v odnosih svobodne menjave dela
nujna za družbeno reprodukcijo, pa s sporazumom med organizacijami združenega dela ali drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi ni bilo mogoče zagotoviti sredstev
ali drugih potrebnih pogojev za njihovo izvršitev, se lahko z
zakonom naloži obvezna združitev sredstev v ta namen in
določi druge ukrepe za izvršitev teh naloa.
8. člen
Delavci v delovnih skupnostih za opravljanje del skupnega
pomena usklajujejo svoje plane s skupnim planom v delovni
oziroma sestavljeni organizaciji oziroma v drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih.
9. člen
V skladu s samoupravnim sporazumom o temeljih plana
uporabniki in izvajalci v okviru samoupravne interesne skupnosti po potrebi sklenejo poseben samoupravni sporazum ali
pogodbo, s katero podrobneje določijo medsebojne obveznosti, pravice in odgovornosti sprejete v samoupravnih sporazumih o temeljih planov.
10. člen
Uporabniki in izvajalci lahko urejajo medsebojne pravice,
obveznosti in odgovornosti v svobodni menjavi dela tudi z
drugimi samoupravnimi sporazumi ali pogodbami.
V teh samoupravnih sporazumih oziroma pogodbah opredelijo udeleženci zlasti predmet svobodne menjave dela in
način uresničevanja svobodne menjave dela, v zvezi s tem pa
določijo merila za vrednotenje storitev, oziroma proizvodov,
programov storitev ali dejavnosti, sporazumejo se o ceni in
posameznih elementih cene, o drugih oblikah in načinu povračila za vloženo delo ter tudi drugih medsebojnih pravicah,
obveznostih in odgovornostih.
Način zagotavljanja in uveljavljanja širših družbenih interesov pri določanju in uresničevanju medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti v teh samoupravnih sporazumih
oziroma pogodbah določi zakon.
11. člen
Pri sprejemanju skupnih samoupravnih odločitev udeleženci v svobodni menjavi dela:
- vrednotijo rezultate dela izvajalcev glede na količino in
kakovost izvršenega dela ter glede na njihov prispevek k
zadovoljevanju osebnih in skupnih potreb in interesov uporabnikov, k njih poslovnemu uspehu, k ustvarjanju nove vrednosti v materialni proizvodnji, k večanju produktivnosti družbenega dela in k razvoju družbe v celoti;
- upoštevajo dohodkovne možnosti organizacij združenega dela in določijo obveznosti;
- upoštevajo vpliv ekonomskih zakonitosti blagovne proizvodnje in delovanje trga;
- zagotavljajo enakopraven družbenoekonomski položaj
udeležencev;
- zagotavljajo solidarnostno združevanje in prelivanje
sredstev za zadovoljevanje z ustavo in zakoni zagotovljenih
temeljnih pravic uporabnikov.
poročevalec

II. ODNOSI MED UPORABNIKI IN IZVAJALCI V SVOBODNI MENJAVI DELA
12. člen
Podlaga svobodne menjave dela v združenem delu je pravica dela z družbenimi sredstvi, ki jo pridobi vsak delavec v
združenem delu kot svojo neodtujljivo pravico, da dela z
družbenimi sredstvi, da zadovoljuje svoje osebne in skupne
ter splošne družbene potrebe in interese, da odloča svobodno
in enakopravno z drugimi delavci v združenem delu o sredstvih, ki so potrebna za zadovoljevanje teh potreb in interesov
in da pridobiva dohodek na osnovi rezultatov svojega in
skupnega dela.
13. člen
Pri delu s sredstvi v družbeni lastnini, pri samoupravnem
organiziranju, samoupravnem družbenem planiranju in_ pri
pridobivanju in razporejanju dohodka imajo uporabniki in
izvajalci v svobodni menjavi dela v skladu z naravo dela, ki ga
opravljajo, enake pravice, obveznosti in odgovornosti ter tako
uresničujejo enak družbenoekonomski položaj. S samoupravnim sporazumom in zakonom se v skladu z naravo dela,
ki ga opravljajo izvajalci, opredeljujejo njihove pravice na
podlagi živega in minulega dela in do sredstev za osebne
dohodke, kakor tudi druge posebnosti v zvezi z razporejanjem
celotnega prihodka in dohodka njihove temeljne organizacije.
V medsebojnih odnosih uporabniki in izvajalci izhajajo iz
družbenega značaja dela, iz medsebojne odvisnosti, povezanosti in odgovornosti delavcev v združenem delu v okviru
družbene delitve dela in družbene reprodukcije v celoti in iz
dejstva, da so sredstva, ki so družbena lastnina, skupna materialna osnova združenega dela in razvoja socialistične družbe.
Udeleženci v svobodni menjavi dela so dolžpi dati drugim
udeležencem vse podatke, ki so pomembni za urejanje medsebojnih odnosov.
14. člen
Delavci v temeljni organizaciji s področja družbenih dejavnosti sporazumno in enakopravno z uporabniki svojih storitev, oziroma proizvodov, programov storitev oziroma dejavnosti s samoupravnim sporazumevanjem
- sprejemajo samoupravne odločitve v skladu s svojimi
potrebami in dohodkovnimi sposobnostmi uporabnikov,
- določajo standarde in normative,
- določajo osnove in merila za ugotavljanje cen za storitve,
oblike povračil ter pogoje za uresničevanje materialnih in
drugih obveznosti,
- določajo sredstva za razširitev dejavnosti neposredno z
uporabniki ali organizirani v samoupravni interesni skupnosti,
- sprejemajo druge odločitve glede medsebojnih pravic,
obveznosti in odgovornosti,
- urejajo druge medsebojne odnose.
Za urejanje medsebojnih odnosov med delavci v temeljnih
organizacijah na področju komunalne dejavnosti, energetike,
vodnega gospodarstva, prometa in zvez in drugih dejavnosti
materialne proizvodnje, ki pridobivajo dohodek po načelih
svobodne menjave dela in uporabniki njihovih storitev, se
ustrezno uporabljajo določbe prvega odstavka tega člena.
15. člen
Delavci v temeljni organizaciji, ki za delovno ali drugo
organizacijo združenega dela opravljajo z zakonom določena
strokovna dela skupnega pomena, uresničujejo medsebojne
pravice, obveznosti in odgovornosti do delavcev v združenih
temeljnih organizacijah - uporabnikov njihovih storitev - v
skladu z naravo dela, ki ga opravljajo, in se uporabljajo glede
njihovih obveznosti in odgovornosti določbe o delavcih, ki
ustanovijo za opravljanje skupnih del delovno skupnost.
16. člen
Delavci v delovni skupnosti, ki v delovni organizaciji ali
drugi organizaciji združenega dela opravljajo administrativno-strokovna, pomožna ali tem podobna dela skupnega
pomena za več temeljnih organizacij v njeni sestavi, urejajo
medsebojna razmerja s samoupravnim sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih, ki ga sklenejo z delavci temeljnih organizacij združenega dela, za katere delovna skupnost opravlja dela.
poročevalec

Podlaga za opredelitev pravic, obveznosti in odgovornosti
delavcev v delovni skupnosti je samoupravni sporazum o
združitvi v delovno oziroma drugo organizacijo združenega
dela.
17. člen
Delavci v delovni skupnosti, ki opravljajo dela za samoupravno interesno skupnost ali za drugo samoupravno organizacijo ali skupnost oziroma za njihovo združenje, za družbenopolitično organizacijo ali drugo družbeno organizacijo oziroma za društvo, urejajo medsebojne pravice, obveznosti in
odgovornosti s temi organizacijami in skupnostmi s samoupravnim sporazumom, v skladu z naravo dela, ki ga opravlja in
odgovornostjo, ki jo imajo za izvrševanje funkcij in nalog
organizacije in skupnosti, za katere opravljajo dela, in v
skladu z zakonom.
18. člen
Udeleženci v svobodni menjavi dela vrednotijo rezultate
dela in prispevek izvajalcev k ustvarjanju nove vrednosti, k
povečanju produktivnosti in k razvoju družbe v celoti kot
samoupravno dogovorjeno
- ceno posamične storitve,
- povračilo za izvajanje programa storitev,
- povračilo za izvajanje dejavnosti.
Pri tem upoštevajo družbeno ugotovljene pogoje za pridobivanje dohodka, delovanje tržnih zakonitosti, potrebe in interese ter dohodkovne možnosti uporabnikov kakor tudi strokovne, kadrovske ter materialne zmogljivosti izvajalcev.
Povračilo za izvajanje programa storitev se določa tako, da
se cena za posamično storitev uveljavlja kot instrument družbenega vrednotenja programa.
Povračilo za izvajanje dejavnosti se določa v primerih, ko
zaradi same narave dejavnosti ter potreb in interesov, ki se z
njo zadovoljujejo, dejavnosti ni mogoče vrednotiti s ceno
posamezne storitve ali kadar je dejavnost potrebna ne glede
na število opravljenih storitev.
19. člen
Ceno oziroma povračilo sestavljajo:
- materialni stroški
- amortizacija
- sredstva za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih potreb ter druge obveznosti in izdatki, ki se na podlagi
zakona pokrivajo iz dohodka
- sredstva za osebne dohodke in skupno porabo delavcev
- sredstva rezerv in
- dogovorjeni del sredstev za razširitev materialne osnove
Merila za ugotavljanje cene oziroma povračila so:
a) za materialne stroške
- samoupravno dogovorjeni normativi tistih vrst materialnih stroškov, ki se lahko normirajo;
- cene, ki veljajo za čas zadovoljevanja skupnih potreb
oziroma za druge materialne stroške, katere ni mogoče normirati;
- izkušnje iz predhodnega obdobja ob upoštevanju sprememb obsega dela in gibanja cen, ki se pričakuje v planskem
obdobju in na podlagi dejanskih stroškov ter nabavnih cen;
b) za amortizacijo
- z zakonom predpisane stopnje amortizacije, za amortizacijo iznad stopnje, ki je z zakonom predpisana, pa stopnja, ki
je določena v samoupravnem sporazumu med uporabniki in
izvajalci storitev;
c) za sredstva iz dohodka za zadovoljevanje skupnih in
splošnih družbenih potreb in drugih obveznosti in izdatkov;
- merila, določena s samoupravnim sporazumom, družbenim dogovorom ali zakonom;
d) za sredstva za osebne dohodke in skupno porabo
- merila, določena s samoupravnimi sporazumi o pridobivanju dohodka s svobodno menjavo dela in družbenimi dogovori o pridobivanju in razporejanju dohodka, pri čemer se
število delavcev, ki opravljajo storitve, izvršujejo program
oziroma opravljajo dejavnost, določi s samoupravnim spora3

zumom na podlagi planiranega obsega dela in sprejetih normativov dela;
e) za sredstva rezerv
- merila, določena z zakonom o oblikovanju rezerv v temeljnih organizacijah, oziroma merila, določena s samoupravnimi sporazumi o oblikovanju skladov skupnih rezerv
delovne organizacije in skladov skupnih rezerv, določenih z
zakonom za območje družbenopolitične skupnosti; in
f) za del sredstev, namenjenih za razvoj in razširitev materialne osnove dela(modernizacija in drugi nameni, določeni v samoupravnem sporazumu o temeljih plana)
- merila, določena v samoupravnem sporazumu o osnovah
plana ter v samoupravnem sporazumu o pridobivanju in razporejanju dohodka in čistega dohodka.
21. člen
Udeleženci v svobodni menjavi dela v samoupravnem sporazumu opredelijo standard storitev ali proizvodov, programa
storitev ali izvrševanja dejavnosti, ki so predmet svobodne
menjave dela.
Standard obsega
- samoupravno dogovorjene postopke oziroma dejanja, ki
jih je nujno opraviti, da bi bila storitev opravljena, proizvod
izdelan, program storitev opravljen oziroma dejavnost ;
predpiše zakon ali določi predpis na podlagi zakona, če tega
uprabniki in izvajalci ne uredijo v samoupravnem sporazumu.
Standardi storitev, programov storitev in dejavnosti, ki temeljijo na najnujnejših pogojih oziroma normativih, pod katerimi jih je še mogoče uresničevati, izdelovati oziroma opravljati, predstavljajo osnovno izhodišče pri določanju cene storitev oziroma pri vrednotenju enotnih programov ali enotnih
delov programov, storitev oziroma dejavnosti, ki so namenjene zadovoljevanju potreb in interesov delavcev, delovnih
ljudi in občanov, izhajajočih iz pravic, določenih v ustavi ali
zakonu. Zadovoljevanje teh potreb in interesov si uporabniki
zagotavljajo tudi s solidarnostnim združevanjem sredstev.
22. člen
Vire, osnove in merila za oblikovanje sredstev ter obseg
sredstev za izpolnjevanje obvznosti v svobodni menjavi dela
določijo udeleženci s samoupravnim sporazumom o temeljih
plana. V samoupravnem sporazumu o temeljih plana tudi
opredelijo, da se svobodna menjava dela uresničuje neposredno, v enoti samoupravne interesne skupnosti oziroma temeljni skupnosti, v krajevni skupnosti, ali v oziroma po
ustrezni samoupravni interesni skupnosti na območju občine,
več občin ali republike. V primeru, se udeleženci ne sporazumejo, ko to terjajo družbene potrebe ali splošni družbeni
interes, določi vire, osnove in merila zakon ali predpis družbenopolitične skupnosti v skladu z zakonom.
Sredstva za izpolnjevanje obveznosti v svobodni menjavi
deta se zagotavljajo iz dohodka in iz čistega dohodka, na
področju posamezne družbene dejavnosti pa se lahko s samoupravnim sporazumom določi možnost, da uporabniki prispevajo k plačilu za določene storitve tudi v obliki udeležbe iz
svojega osebnega dohodka. Takšno obveznost lahko določi
tudi zakon.
23. člen
Delavci in delovni ljudje kot uporabniki lahko v samoupravnih sporazumih o temeljih planov skupno z izvajalci določijo
sredstva za razširitev materialne osnove izvajalskih temeljnih
organizacij ali delovnih skupnosti tudi iz sredstev, ki jih ob
razporeditvi svojega čistega dohodka namenijo za osebne
dohodke, z skupno porabo ali za izboljšanje in razširjanje
materialne osnove dela.

Delavci, deLovni ljudje in občani lahko z referendumom
sklenejo, da s samoprispevkom združijo sredstva za razširitev
materialne osnove dela izvajalskih temeljnih organizacij, pri
čemer morajo z dogovorom o temeljih plana zagotoviti sredstva za izpolnjevanje novih obveznosti, ki nastanejo z razširitvijo dejavnosti.
24. člen
Delavci, delovni ljudje in občani s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov in v planih opredelijo tudi namen,
obseg in način solidarnostnega združevanja in prelivanja
sredstev za pokrivanje skupnih potreb in interesov na področju družbenih dejavnosti in socialne varnosti. Pri tem
določijo potrebe in interese, ki jih bodo zadovoljevali v svoji
temeljni organizaciji združenega dela ali delovni skupnosti, v
svoji delovni organizaciji, v sestavljeni organizaciji združenega dela ali drugi obliki združevanja dela in sredstev oziroma v enoti samoupravne interesne skupnosti, temeljni
skupnosti ali v ustrezni samoupravni interesni skupnosti oziroma po njej v okviru širše skupnosti, zveze ali združenja
skupnosti na medobčinski ali republiški ravni.
25. člen
Solidarnostno prelivanje sredstev se opravlja tako, da se na
podlagi programa v skladu s tem zakonom opredelijo pogoji
ter določi obveznost dajanja in upravičenosti sprejemanja
solidarnostnih sredstev ter določi obseg in način solidarnostnega združevanja teh sredstev. Samoupravni sporazum o
solidarnostnem prelivanju sredstev na območju občine, več
občin ali republike pripravljajo in oblikujejo udeleženci svobodne menjave dela, ki so nosilci pravic, obveznosti in odgovornosti.
Pri ugotavljanju upravičenosti do solidarnostnih sredstev
morajo poleg ostalih v samoupravnem sporazumu določenih
pogojev upravičenci izpolnjevati zlasti naslednje:
1. da program ali del programa storitev, ki se zagotavlja iz
solidarnostnih sredstev v pogledu standardov, normativov in
cene na presega enotnih meril, dogovorjenih med udeleženci
samoupravnega sporazuma;
2. da pri prevzemanju obveznosti za uresničevanje enotnega programa ali enotnega dela programa prevzemajo najmanj enake obveznosti kot drugi uporabniki, ki so podpisniki
samoupravnega sporazuma;
3. da pri sredstvih za osebne dohodke ne presegajo višine,
ki je določena na podlagi dogovorjenih meril v skladu z
doseženo družbeno produktivnostjo.
26. člen
Če uporabniki storitev ali proizvodov, programov storitev ali
dejavnosti, ki so predmet svobodne menjave dela v svojih
temeljnih organizacijah, delovnih skupnostih ali drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ne morejo izpolniti v
samoupravnih sporazumih o svobodni menjavi dela določenih obveznosti do izvajalcev, ki se poravnavajo iz dohodka,
morajo uprabniki in izvajalci skupno in sporazumno sprejeti
program ukrepov, s katerim se ustvarjajo pogoji za odpravo
vzrokov, zaradi katerih te temeljne organizacije in , skupnosti
ne morejo izpolnjevati obveznosti. Kadar gre pri tem za pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi s svobodno menjavo
dela, ki jo udeleženci uresničujejo v okviru ali po samoupravni
interesni skupnosti, nastopajo s takšnimi ukrepi organi te
samoupravne interesne skupnosti skupno s prizadeto organizacijo ali skupnostjo.

III. URESNIČEVANJE SVOBODNE MENJAVE DELA
a) Uresničevanje svobodne menjave dela na
področju družbenih dejavnosti
27. člen
Uporabniki in izvajalci uresničujejo svobodno menjavo dela
na področju družbenih dejavnosti:
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- neposredno (v nadaljnjem besedilu: »neposredno svobodna menjava dela«),
- v enoti samoupravne interesne skupnosti oziroma temeljni skupnosti,
- v krajevni skupnosti,
- v samoupravni interesni skupnosti na območju občine,
več občin ali republike.
Uporabniki z neposredno menjavo dela z izvajalci zagotavporočevalec

Ijajo zadovoljevanje potreb po storitvah na področju družbenih dejavnosti. Zadovoljevanje tistih potreb, ki si jih ne morejo
zagotoviti z neposredno svobodno menjavo dela, si zagotovijo s svobodno menjavo dela v enoti samoupravne interesne
skupnosti oziroma temeljni skupnosti, krajevni skupnosti ali v
okviru oziroma po ustrezni samoupravni interesni skupnosti.
S svobodno menjavo dela v samoupravni interesni skupnosti si uporabniki zagotovijo zadovoljevanje tistih potreb in
interesov, ki si jih zaradi tehnoloških značilnosti, dohodkovne
povezanosti in drugih pogojev ne morejo zagotoviti z neposredno svobodno menjavo dela oziroma s svobodno menjavo
dela v enoti samoupravne interesrfe skupnosti, temeljni skupnosti ali krajevni skupnosti.
28. člen
Delavci na področju družbenih dejavnosti se zaradi uresničevanja interesov, pravic in odgovornosti, ki izhajajo iz pravice dela s sredstvi v družbeni lastnini, organizirajo v temeljne
organizacije združenega dela pod pogoji, ki jih določa zakon
o združenem delu in pod pogoji, ki jih natančneje določijo
zakoni za posamezne družbene dejavnosti.
29. člen
Delavci v temeljnih organizacijah družbenih dejavnosti
ustanovijo delovno organizacijo družbene dejavnosti, lahko
pa sklenejo samoupravni sporazum o združitvi v delovno
organizacijo materialne proizvodnje kot temeljna organizacija, ki opravlja določena dela za potrebe in interese delavcev
ene'ali več temeljnih organizacij v sestavu te delovne organizacije.
30. člen
Delavci v temeljnih organizacijah in delovnih skupnostih ter
drugi samoupravno organizirani delovni ljudje in občani kot
uporabniki v svojih planih opredelijo tudi svoje potrebe in
interese po storitvah delavcev v temeljnih organizacijah družbenih dejavnosti. Na podlagi samoupravnih sporazumov o
temeljih planov, ki jih sklenejo z delavci v temeljnih organizacijah družbenih dejavnosti in v katerih opredelijo medsebojne
pravice, obveznosti in odgovornosti, opredelijo tudi sredstva,
ki so potrebna za zadovoljevanje ter potreb in interesov. V
zvezi s tem sprejmejo tudi odločitve o tem, katere potrebe in
interese bodo zadovoljevali z neposredno svobodno menjavo
dela, s svobodno menjavo dela v enoti samoupravne interesne skupnosti ali temeljni skupnosti, s svobodno menjavo
dela v krajevni skupnosti in s svobodno menjavo dela v
ustrezni samoupravni interesni skupnosti na območju občine,
več občin ali republike.
Uporabniki in izvajalci storitev na področju družbenih dejavnosti usklajujejo samoupravne sporazume o temejjih planov za posamezne družbene dejavnosti. Tako usklajeni samoupravni sporazumi o temeljih planov družbenih dejavnosti
so ena od osnov za sklepanje dogovora o temeljih planov
občine kot temeljne družbenopolitične skupnosti. V teh samoupravnih sporazumih in dogovorih usklajujejo, opredeljujejo in sprejemajo tudi tiste pravice, obveznosti in odgovornosti, ki izhajajo iz zadovoljevanja določenih potreb in interesov
na območju več občin ali na območju republike.
Usklajeni samoupravni sporazumi o temeljih planov, ki jih
sklepajo uprabniki in izvajalci storitev na področju družbenih
dejavnosti v primerih ko je potrebno zadovoljevanje potreb in
interesov na območju republike kot celote, so ena od osnov
za sklepanje dogovora o temeljih plana republike.
Na podlagi usklajenih samoupravnih sprazumov o temeljih
planov, ki jih sklenejo uprabniki in izvajalci, sprejmejo svoje
plane
- delavci temeljnih organizacij in delovnih skupnosti uporabnikov in izvajalcev
- uporabniki in izvajalci v enotah samoupravnih interesnih
skupnostih, temeljnih skupnostih, krajevnih skupnostih in
samoupravnih interesnih skupnostih na območju občine, več
občin ali republike kot plane enot samoupravnih interesnih
skupnosti, temeljnih skupnosti, krajevnih skupnosti, oziroma
samoupravnih interesnih skupnosti.
31. člen
V samoupravnih sporazumih in pogodbah, ki jih sklepajo
udeleženci v neposredni svobodni menjavi dela, ni mogoče
poročevalec

sprejeti določb, ki bi uporabnikom preprečevale, da izpolnijo
obveznost za solidarnostno združevanje in prelivanje sredstev
za zadovoljevanje potreb do tiste ravni, ki je opredeljena v
samoupravnih sporazumih o osnovah planov na področju
družbenih dejavnosti, s katerimi si zagotavljajo zadovoljevanje potreb in interesov v enoti samoupravne interesne skupnosti, temeljni skupnosti, krajevni skupnosti ali samoupravni
interesni skupnosti na območju občine, več občin ali republike, oziroma z zakonom.
32. člen
Delavci v združenem delu, delovni ljudje in občani si s
svobodno menjavo dela z delavci v temeljnih organizacijah na
področju izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture,
zdravstvenega ali socialnega varstva in drugih družbenih dejavnosti zagotavljajo zadovoljevanje skupnih potreb po storitvah na področju teh dejavnosti tudi v ustreznih samoupravnih interesnih skupnostih ali po njih.
V samoupravni interesni skupnosti za področje družbene
dejavnosti se uporabniki in izvajalci samoupravno sporazumevajo o medsebojnih obveznostih, pravicah in odgovornostih v zvezi z uresničevanjem tistih interesov in zadovoljevanjem tistih potreb po storitvah delavcev na področju družbenih dejavnosti, ki so skupni večini samoupravno organiziranih
delavcev v združenem delu in drugih delovnih ljudi in občanov na določenem območju oziroma področju, in se uresničujejo s skupnim planiranjem ustvarjanja in razporejanja
skupno ustvarjenega dohodka uporabnikov in izvajalcev, s
solidarnostnim združevanjem in prelivanjem sredstev na območju občine, več občin ali republike ali pa na določenem
ožjem področju družbene dejavnosti.
33. člen
Svobodno menjavo dela v samoupravnih interesnih skupnostih na področju družbenih dejavnosti in po njih urejajo in
uresničujejo uporabniki in izvajalci s samoupravnimi sporazumi,
i
- v občinski samoupravni interesni skupnosti, kadar gre za
zadovoljevanje potreb in interesov na območju občine, oziroma v posebni samoupravni interesni skupnosti, kadar gi;e
za zadovoljevanje potreb in interesov na ožjem področju
družbene dejavnosti;
- po ustrezni samoupravni interesni skupnosti, kadar si
uporabniki zagotavljajo zadovoljevanje določenih potreb in
interesov na območju več občin ali republike, oziroma na
širšem področju.
S samoupravnimi sporafumi o temeljih planov samoupravne interesne skupnosti in drugimi samoupravnimi sporazumi o svobodni menjavi dela določijo uporabniki in izvajalci medsebojne obveznosti, pravice in odgovornosti. V teh
samoupravnih sporazumih določijo tudi nameri, način in obseg solidarnostnega združevanja in prelivanja sredstev v okviru samoupravne interesne skupnosti ter se samoupravno
dogovorijo o delitvi dela in iz nje izhajajočih dohodkovnih
odnosih med izvajalci storitev.
34. člen
Zakon lahko določi, da si udeleženci v občinskih samoupravnih interesnih skupnostih, širših samoupravnih interesnih skupnostih in zvezah ali združenjih samoupravnih interesnih skupnosti zagotavljajo pravico do socialne varnosti in da
v ta namen solidarnostno združujejo sredstva. Obseg pravice
do socialne varnosti in pogoje za uresničevanje te pravice
opredelijo udeleženci s samoupravnim sporazumom, v katerem določijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti
ter vire, osnove in merila za združevanje sredstev.
b) Uresničevanje svobodne menjave dela
med delavci v delovnih skupnostih in delavci v
temeljnih organizacijah, delovnih organizacijah
in drugih oblikah združevanja dela in sredstev
35. člen
Delavci v delovni skupnosti, ki v delovni organizaciji, sestavljeni organizaciji ali drugi organizaciji združenega dela
opravljajo administrativno-strokovna, pomožna ali temu podobna dela skupnega pomena za več temeljnih organizacij v
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njeni sestavi, pridobivajo dohodek delovne skupnosti iz celotnega prihodka, ki ga delovna skupnost ustvari z neposredno
svobodno menjavo dela z delavci v organizacijah oziroma
skupnostih, za katere opravlja dela skupnega pomena.
Izvajalci iz prvega odstavka tega člena urejajo medsebojne
pravice, obveznosti in odgovornosti z uporabniki s samoupravnim sporazumom. S tem sporazumom urejajo zlasti medsebojna razmerja glede pogojev svobodne menjave dela in
ustvarjanja dohodka ter druga medsebojna razmerja pri uresničevanju skupnih ciljev in interesov.
Celotni prihodek oziroma dohodek, ki ga pridobivajo izvajalci iz prvega odstavka tega člena, je odvisen od prispevka k
uspehu pri poslovanju in zadovoljevanju potreb in interesov
organizacij oziroma skupnosti, za katere delovna skupnost
opravlja dela, in od vrste, obsega in kakovosti njihovega dela,
kot tudi od dohodka oziroma prihodka, ki ga ustvarijo te
organizacije oziroma skupnosti.
36. člen
V samoupravnem sporazumu o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih delavci v delovni skupnosti in
uporabniki njih storitev sporazumno določijo:
- vrsto del z opredelitvijo obsega in zahtevnosti;
- temeljne pogoje o številu in strokovni usposobljenosti
delavcev, ki jo terja opravljanje dogovorjenih del;
- osnove in merila za pridobivanje celotnega prihodka oziroma dohodka delovne skupnosti.
V osnovah in merilih za ustvarjanje prihodka oziroma pridobivanje dohodka je treba zlasti opredeliti:
- pokazatelje, na podlagi katerih je mogoče ugotavljati
delovni prispevek delavcev v delovni skupnosti k uspehu pri
izvrševanju skupnih opravil udeležencev sporazuma,
- pokazatelje poslovnega uspeha, ki ga dosegajo udeleženci sporazuma na podlagi sodelovanja,
- osnove, po katerih so delavci delovne skupnosti udeleženi pri poslovnih in drugih rezultatih.
37. člen
Udeleženci samoupravnega sporazuma o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih opredelijo med merili za
ugotavljanje prispevka delavcev v delovni skupnosti k skupnim poslovnim rezultatom delavcev v temeljnih organizacijah:
- merila za količino in kakovost izvršenih storitev,
- merila za zahtevnost dela v pogledu strokovne usposobljenosti, o pogojih v katerih se delo vrši in o odgovornosti za
izvršeno delo,
- merila za gospodarno ravnanje s sredstvi, ki jih delavci
uporabljajo pri delu,
- merila za dohodkovni učinek investicijskih in drugih po"slovnih odločitev, ki so povezane z gospodarjenjem s sredstvi
družbene reprodukcije in so bile sprejete na podlagi predlogov in strokovnih ocen, ki so jih pripravili delavci v delovni
skupnosti.
38. člen
Delavci v delovnih skupnostih iz 35. člena imajo pravico do
sredstev za osebne dohodke in za skupno porabo v skladu z
načelom delitve po delu ter v skladu z osnovami in merili,
določenimi v samoupravnem sporazumu, ki ga organizacija
oziroma skupnost, za katero delovna skupnost opravlja dela
skupnega pomena, sklene z delavci v delovni skupnosti,
ustrezno osnovam in merilom, po katerih se ta sredstva ugotavljajo v temeljnih organizacijah.
39. člen
Kadar ustvarjajo prihodek oziroma pridobivajo dohodek s
svobodno menjavo dela veljajo določbe 35. in 37. člena tudi:
- za delavce v temeljni organizaciji, ki opravlja dela skupnega pomena za več temeljnih organizacij v delovni organizaciji, sestavljeni organizaciji ali drugi organizaciji združenega
dela;
- za delavce v delovni skupnosti, ki opravlja takšna dela v
kmetijski ali drugi zadrugi, banki ali zavarovalni skupnosti.
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c) Uresničevanje svobodne menjave dela delavcev v delovnih skupnostih, ki opravljajo dela
za samoupravne interesne skupnosti, ter druge
samoupravne organizacije in skupnosti, družbenopolitične in druge družbene organizacije in
društva
40. člen
Delavci v delovni skupnosti, ki opravlja dela za samoupravno interesno skupnost ali za drugo samoupravno organizacijo ali skupnost oziroma njih združenja in zveze, za
splošna združenja organizacij združenega dela, za družbenopolitično organizacijo ali drugo družbeno organizacijo oziroma za društvo, pridobivajo dohodek delovne skupnosti iz
celotnega prihodka, ki ga delovna skupnost ustvari z neposredno svobodno menjavo dela, razen če v statutu organizacije ali skupnosti izjemoma ni določeno, da delovna skupnost
ne ustvarja celotnega prihodka; v tem primeru pridobivajo
delavci dohodek delovne skupnosti neposredno s svobodno
menjavo dela.
Delavci v delovni skupnosti iz prvega odstavka tega člena
pridobivajo v okviru celotnega prihodka oziroma dohodka
delovne skupnosti sredstva za osebne dohodke in za skupno
porabo v skladu z načelom delitve po delu in z osnovami in
merili, določenimi z družbenim dogovorom.
č) Uresničevanje svobodne menjave dela v
krajevni skupnosti

41. člen
V krajevni skupnosti delavci v združenem delu, drugi delovni ljudje in občani odločajo o uresničevanju svojih skupnih
interesov in o solidarnostnem zadovoljevanju osebnih in
skupnih potreb na stanovanjskem področju, na področju komunalnih dejavnosti, na področju otroškega varstva in socialnega varstva, na področju izobraževanja, zdravstvenega varstva, kulture in telesne kulture ter na drugih področjih svojega
življenja in dela. Svoje potrebe na teh področjih zadovoljujejo
s svobodno menjavo dela z delavci v izvajalskih temeljnih
organizacijah in delovnih skupnostih, drugimi delovnimi
ljudmi in občani v samoupravnih skupnostih in združenjih,
družbenopolitičnih organizacijah in društvih, ki izvršujejo storitve, izdelujejo proizvode, izvršujejo programe storitev oziroma opravljajo odločeno dejavnost za uporabnike z območja
krajevne skupnosti.
Da bi si delavci v temeljnih organizacijah združenega dela
in delovnih skupnostih, drugi delovni ljudje in občani solidarno zagotovili zadovoljevanje potreb iz prejšnjega odstavka
v krajevni skupnosti, v kateri živijo, solidarno združujejo v
krajevni skupnosti sredstva iz dohodka svojih temeljnih organizacij in delovnih skupnosti, iz svojih osebnih dohodkov in iz
dohodkov oziroma prihodkov delovnih ljudi in občanov ter
zadovoljujejo navedene potrebe s svobodno menjavo dela z
izvajalci. Zadovoljevanje interesov in potreb na področju
družbenih dejavnosti si zagotavljajo s svobodno menjavo dela
v krajevni skupnosti v primerih, ko si jih ne zagotovijo s
svobodno menjavo dela v enotah samoupravnih interesnih
skupnosti oziroma temeljnih skupnostih.
42. člen
S samoupravnimi sporazumi o temeljih planov krajevne
skupnosti in drugimi samoupravnimi sporazumi o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih, ki jih sklepajo
udeleženci svobodne menjave dela v krajevni skupnosti,
opredelijo poleg programa, meril, virov in osnov tudi način in
obseg združevanja sredstev, ki so potrebna za zadovoljevanje
potreb po storitvah, kakor tudi način uresničevanja drugih
medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti.
V teh samoupravnih sporazumih ni mogoče sprejeti določb,
ki bi uporabnikom preprečevale, da izpolnjujejo svoje obveznosti za solidarno združevanje in prelivanje sredstev za zadovoljevanje potreb po storitvah na področjih družbenih dejavnosti do tiste enotne ravni, ki je opredeljena v samoupravnih
poročevalec

sporazumih o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti na območju občine, več občin ali republike.
d) Uresničevanje svobodne menjave dela
med delavci v temeljni organizaciji določenih
dejavnosti materialne proizvodnje in uporabniki
njihovih storitev oziroma proizvodov

IV. SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANJE Ul
DELA
44. člen
O sredstvih, s katerimi si zagotovijo zadovoljevanje osebnih
in skupnih potreb in interesov, odločajo delavci v temeljnih
organizacijah in delovnih skupnostih uporabnikov in izvajalcev.
45. člen
Samoupravno organizirani uporabniki, ki so udeleženi v
neposredni svobodni menjavi dela, odločajo po svojih delegatih v organih upravljanja temeljnih in drugih organizacij združenega dela izvajalcev, kadar gre za uresničevanje medsebojnih družbenoekonomskih odnosov v skladu s samoupravnim
sporazumom, drugimi splošnimi akti in z zakonom.
46. člen
Pri uresničevanju svobodne menjave dela v krajevni skupnosti se uporabniki in izvajalci storitev preko svojih delegatov
v organih upravljanja izvajalskih temeljnih organizacij sporazumevajo o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih v zvezi z zadovoljevanjem potreb in interesov, ki jih je
zaradi tehnoloških, dohodkovnih in organizacijskih značilnosti kakor tudi zaradi mesta nastajanja možno izvrševati za
uporabnike z območja krajevne skupnosti. Kadar se uporabniki in izvajalci glede preostalega dela svojih potreb in interesov sporazumevajo v ustrezni samoupravni interesni skupnosti, predstavljajo udeleženci svobodne menjave dela v krajevni skupnosti delegatsko bazo za delegiranje delegatov v
organe te interesne skupnosti.
47. člen
Samoupravne interesne skupnosti na področju izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, zdravstvnega varstva,
socialnega varstva in drugih družbenih dejavnosti ter samoupravne interesne skupnosti na področju materialne proizvodnje, v katerih delovanje tržnih zakonitosti ni edina podlaga
za usklajevanje dela in potreb in za vrednotenje delovnih
uspehov, če je trajno opravljanje teh dejavnosti nujno za
zadovoljevanje potreb določenih uporabnikov, in katerih dejavnost je posebnega družbenega pomena, v skladu z zakonom obvezno ustanavljajo delavci in drugi delovni ljudje neposredno ali po svojih samoupravnih organizacijah in skupnostih kot uporabniki skupaj z delavci organizacij združenega
dela, ki delajo v teh dejavnostih kot izvajalci.
Zakon oziroma odlok skupščine družbenopolitične skupnosti, ki temelji na zakonu, določi načela za organizacijo in
medsebojna razmerja v samoupravni interesni skupnosti iz
prejšnjega odstavka ter določi obveznost sodelovanja oziroma združevanja takih skupnosti za skupno izvajanje nekaterih skupnih nalog.
Družbenopolitične skupnosti in družbenopolitične organizacije sodelujejo pri delu samoupravnih interesnih skupnosti
v zadevah, ki so širšega skupnega pomena oziroma posebnega družbenega pomena, na način, ki ga določajo splošni
akti teh organizacij ter samoupravnih interesnih skupnosti in
zakon.
48. člen
Samoupravna interesna skupnost se ustanovi s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi, s katerim se določijo pravice,
obveznosti in odgovornosti organizacij in skupnosti, ki so
člani skupnosti.
poročevalec

43. člen
Določbe tega zakona o uresničevanju svobodne menjave
dela na področju družbenih dejavnosti se v skladu z zakonom
uporabljajo tudi za svobodno menjavo dela med delavci v
temeljnih organizacijah na področju komunalnih dejavnosti,
energetike, vodnega gospodarstva, prometa in zvez ter drugih
dejavnosti materialne proizvodnje, ki ustvarjajo prihodek in
pridobivajo dohodek s svobodno menjavo dela ter uporabniki
njihovih storitev oziroma proizvodov.

SVOBODNE MENJAVE

S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi samoupravne
interesne skupnosti se opredelijo zlasti naslednja vprašanja:
- namen in cilji ustanovitve samoupravne interesne skupnosti in svobodne menjave dela v okviru ali po skupnosti;
- predmet svobodne menjave dela;
- samoupravno organiziranost v samoupravni interesni
skupnosti;
- vsebino, način in postopek sporazumevanja o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih;
- osnove družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih
interesnih skupnostih;
- pravice in odgovornosti organov skupnosti;
- druge zadeve in vprašanja, ki so skupnega pomena za
njene člane.
Samoupravni sporazum o ustanovitvi skupnosti iz prvega
odstavka 47. člena obvezno sklepajo člani, ki jih določa zakon
oziroma odlok skupščine družbenopolitične skupnosti, ki temelji na zakonu. Pravice, obveznosti in odgovornosti članov
take skupnosti se določijo s samoupravnim sporazumom o
ustanovitvi v skladu z zakonom oziroma odlokom skupščine
družbenopolitične skupnosti.
Predlog za sklenitev samoupravnega sporazuma iz prejšnjega odstavka lahko da vsaka samoupravna organizacija
oziroma skupnost, ki je po zakonu dolžna skleniti sporazum.
Če v roku, ki ga določa zakon, nobena od teh samoupravnih
organizacij oziroma skupnosti ne da predloga za sklenitev
samoupravnega sporazuma, ga lahko da sindikat ali pristojni
organ družbenopolitične skupnosti.
49. člen
Statut in drugi samoupravni splošni akti samoupravne interesne skupnosti podrobneje urejajo pravice, obveznosti in
odgovornosti članov skupnosti.
Statut in drugi samoupravni splošni akti skupnosti morajo
biti v skladu s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi
skupnosti.
50. člen
K samoupravnim sporazumom o ustanovitvi samoupravnih
interesnih skupnosti, katerih skupščine odločajo enakopravno s pristojnimi zbori skupščine družbenopolitičnih
skupnosti, ter njihovih statutih dajejo soglasje pristojne skupščine družbenopolitičnih skupnosti.
K samoupravnim sporazumom o ustanovitvi drugih skupnosti po tem zakonu in njihovim statutom dajejo soglasje,
pristojni izvršni sveti skupščin družbenopolitičnih skupnosti.
51. člen
Samoupravna interesna skupnost se ustanovi pravijoma za
območje oziroma področje, na katerem se zadovoljujejo potrebe in uresničujejo interesi delavcev, drugih delovnih ljudi
in občanov, ki se združujejo v skupnosti.
Samoupravne interesne skupnosti na področju vzgoje in
izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, telesne kulture, zdravstvenega in socialnega varstva se ustanovijo za
območje občine.
Zaradi zadovoljevanja potreb in interesov na področju družbenih dejavnosti lahko udeleženci v svobodni menjavi dela
preko občinskih samoupravnih interesnih skupnosti s samoupravnim sporazumom ustanovijo širše samoupravne interesne skupnosti, zveze ali združenja samoupravnih interesnih
skupnosti.
7

Zakon lahko predpiše obveznost združevanja v širše samoupravne interesne skupnosti, zveze ali združenja samoupravnih interesnih skupnosti.
52. člen
*
Za kar najbolj neposredno uresničevanje samoupravnih
pravic in interesov se uporabniki in izvajalci storitev na področju družbenih dejavnosti v skladu z zakonom obvezno
organizirajo v enote samoupravnih interesnih skupnosti oziroma v temeljne skupnosti, v katerih neposredno uresničujejo
medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti v svobodni
menjavi dela. Preko enot samoupravnih interesnih skupnosti
oziroma temeljnih skupnosti uresničujejo v ustreznih samoupravnih interesnih skupnostih tudi tisti del svojih potreb in
interesov, ki jih ne morejo zagotoviti v enoti oziroma temeljni
skupnosti.
Enoto samoupravne interesne skupnosti oziroma temeljno
skupnost sestavljajo delavci ene ali več temeljnih organizacij
izvajalcev in tisti uporabniki, katerih potrebe in interese ti
izvajalci zadovoljujejo na določenem območju, na določenem
ožjem področju dejavnosti ali pa z uresničevanjem določenega programa.
Uporabniki in izvajalci se v enoti samoupravne interesne
skupnosti oziroma v temeljni skupnosti sporazumevajo o
medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih preko
svojih delegatov v organih upravljanja izvajalskih temeljnih
organizacij oziroma na zborih izvajalcev in uporabnikov. Z
neposrednim usklajevanjem potreb in interesov ter sporazumevanjem o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih v enotah oziroma temeljnih skupnostih se uporabniki
in izvajalci dogovorijo o zadovoljevanju tistih potreb in interesov, ki jih glede na tehnološke in dohodkovne ter organizacijske značilnosti uresničujejo v enoti samoupravne interesne
skupnosti oziroma v temeljni skupnosti. Kadar se glede preostalega dela svojih potreb in interesov sporazumevajo v
ustrezni samoupravni interesni skupnosti, predstavlja enota
oziroma temeljna skupnost delegatsko bazo za ustrezne samoupravne interesne skupnosti.
53. člen
Zaradi zadovoljevanja skupnih potreb in interesov ter uresničevanja skupnih nalog na območju republike, zaradi samoupravnega sporazumevanja o medsebojnih obveznostih,
pravicah in odgovornostih v zvezi s tem in zaradi soodločanja
o vprašanjih iz pristojnosti republiške skupščine kadar to
določa ustava SR Slovenije se delavci, drugi delovni ljudje in
občani preko samoupravnih interesnih skupnosti za območje
občine ali več občin obvezno združujejo v republiško skupnost oziroma republiško zvezo skupnosti.
V primeru iz prvega odstavka tega člena se v ustrezno
republiško skupnost oziroma republiško zvezo skupnosti obvezno združujejo tudi posebne skupnosti.
Samoupravne interesne skupnosti sodelujejo med seboj za
izvajanje skupnih nalog.
54. člen
Samoupravno interesno skupnost upravlja skupščina.
Skupščino sestavljajo delegati, ki jih vanjo delegirajo delavci,
drugi delovni ljudje in občani v organizacijah združenega dela
in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, ki so
člani skupnosti prek enot samoupravnih interesnih skupnosti
ali temeljnih skupnosti, krajevnih skupnosti in neposredno.
Delegacije volijo in odpoklicujejo te organizacije in skupnosti
po postopku in na način, ki ga določajo njihovi samoupravni
splošni akti in samoupravni splošni akti samoupravnih interesnih skupnosti v skladu z zakonom.
V samoupravni interesni skupnosti, ki jo ustanovijo delavci,
drugi delovni ljudje in občani neposredno ali po svojih organizacijah in skupnostih za zadovoljevanje svojih potreb in
interesov ter delavci organizacij združenega dela, ki opravljajo dejavnosti na področju, za katero se ustanavlja samoupravna interesna skupnost, se skupščina organizira tako, da
je zagotovljeno enakopravno odločanje uporabnikov in izvajalcev o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih.
Skupščine samoupravne interesne skupnosti imajo dva
zbora:
- zbor uporabnikov, ki ga sestavljajo delegati delavcev v
temeljnih in drugih organizacijah združenega dela in drugih
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samoupravnih organizacijah in skupnostih ter delegati delovnih ljudi in občanov v krajevnih skupnostih;
- zbor izvajalcev, ki ga sestavljajo delegati delavcev, delovnih ljudi in občanov v temeljnih organizacijah in delovnih
skupnostih, drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter društvih, ki opravljajo dejavnost, za katero je ustanovljena interesna skupnost.
1
55. člen
Skupščina samoupravne interesne skupnosti je mesto za
sporazumevanje o svobodni menjavi dela med uporabniki in
izvajalci storitev, ki jo uresničujejo prek svojih delegatov v
zborih uporabnikov in izvajalcev. V skupščini samoupravne
interesne skupnosti člani skupnosti enakopravno in sporazumno oblikujejo politiko na področju za katerega je skupnost
ustanovljena, določajo in sprejemajo programe dela in razvoja ter odločajo o drugih skupnih zadevah, ki so določene v
samoupravnem sporazumu o ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti in v statutu. Pri tem se zlasti sporazumevajo o
medsebojnih pravicah, odgovornostih in obveznostih v zvezi s
tem pa predvsem o programih storitev, pogojih za opravljanje
storitev, ceni oziroma povračilih in elementih cene storitev,
samoupravnem nadzoru in o drugih pogojih uresničevanja
svobodne menjave dela.
Odločitve in sklepi skupščine samoupravne interesne skupnosti, ki zadevajo neodtujljive pravice udeležencev v svobodni
menjavi dela so sprejete, ko je doseženo soglasje vseh delegatov v zboru uporabnikov in zboru izvajalcev ter med zboroma. S samoupravnim sporazumom u ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti oziroma z zakonom se podrobno
določijo zadeve, o katerih je potrebno takšno soglasje; prav
tako se določijo zadeve, o katerih odločata oba zbora enakopravno z večino glasov in zadeve, o katerih odloča posamezni
zbor samostojno v soglasju vseh delegatov ali z večino glasov.

56. člen
Uporabniki in izvajalci lahko v okviru samoupravne interesne skupnosti oblikujejo skupne organe za urejanje skupnih
zadev in izvrševanje nalog.
V organih samoupravne interesne skupnosti lahko sodelujejo samo delegati, ki so člani delegacije uporabnikov oziroma izvajalcev za skupščino samoupravne interesne skupnosti.
57. člen
Za opravljanje administrativno-strokovnih, pomožnih in
tem podobnih del skupnega pomena lahko samoupravna
interesna skupnost ustanovi delovno skupnost ali pa si zagotovi opravljanje teh del z dogovorom z drugo samoupravno
interesno skupnostjo, organizacijo ali organom.
Da se zagotovi učinkovitejše poslovanje strokovnih služb,
sodobna organizacija dela in delitev dela v skladu z zahtevnostjo nalog in opravil ter racionalna uporaba tehničnih sredstev za delo, se strokovne službe praviloma ustanovijo kot
skupne službe več samoupravnih interesnih skupnosti.
Po sporazumu, ki ga skleneta ustrezni upravni organ s
soglasjem izvršnega sveta družbenopolitične skupnosti in
samoupravna interesna skupnost, se lahko v upravnem organu opravljajo tudi strokovne, upravne in druge naloge za
ustrezno samoupravno interesno skupnost oziroma ustanovijo skupne strokovne službe.
Na delovne skupnosti iz prejšnjega odstavka ni mogoče
prenašati pravic, pooblastil in odgovornosti samoupravne interesne skupnosti.
58. člen
Samoupravne interesne skupnosti ter njihove enote in temeljne skupnosti se vpisujejo v sodni register v skladu s
posebnim zakonom.
59. člen
Člani samoupravne interesne skupnosti s samoupravnimi
sporazumi o ustanovitvi skupnosti v skladu z zakonom določijo organ samoupravne delavske kontrole, ki skrbi za uresničevanje in varstvo pravic članov, s tem da nadzoruje izvajanje
pravic in opravlja nadzor nad uveljavljanjem pravic, obveznoporočevalec

sti in odgovornosti, nad oblikovanjem in uporabo sredstev,
nad izvajanjem sprejetih planov, programov in nalog ter nad
delovanjem organov skupnosti in njene strokovne službe.
60. člen
Pravice, dolžnosti in odgovornosti organa samoupravne
delavske kontrole in njegovih članov urejajo samoupravni

sporazum o ustanovitvi skupnosti, statut in drugi samoupravni splošni akti v skladu z zakonom.
61. člen
Nadzorstvo nad zakonitostjo poslovanja in dela samoupravnih interesnih skupnosti opravljajo samoupravne delavske
kontrole in pristojni upravni organi.

V. REŠEVANJE SPOROV
62. člen
Ža reševanje sporov iz medsebojnih razmerij na podlagi
svobodne menjave dela so pristojna sodišča združenega dela,
če s samoupravnim sporazumom, ki ga sklepajo udeleženci
svobodne menjave dela ni določeno drugo samoupravno sodišče ali drugačen način reševanja spornih vprašanj.
Za reševanje sporov iz medsebojnih razmerij, ki jih delovni
ljudje samostojno urejajo v samoupravnih interesnih skupnostih na področju družbenih dejavnosti, se v skladu z zakonom
ustanovijo posebna sodišča združenega dela, oziroma notranje arbitraže; z aktom o ustanovitvi se v skladu z zakonom
VI. ZAČASNI UKREPI ZA VARSTVO SAM
LASTNINE
64. člen
Če nastanejo pri udeležencih svobodne menjave dela bistvene motnje v samoupravnih odnosih, če so huje prizadeti
družbeni interesi, ali če ne izpolnjujejo z zakonom določenih
obveznosti, pa vzrokov za to ni bilo mogoče odpraviti z
drugimi samoupravnimi in političnimi ukrepi v določenem
roku, ima skupščina družbenopolitične skupnosti pravico in
dolžnost, da nastopi proti udeležencem z začasnimi ukrepi
družbenega varstva samoupravnih pravic in_ družbene lastnine, in sicer ob pogojih in na način, določen v zakonu o
združenem delu (Uradni list SFRJ, št. 53/76).
Če nastanejo v samoupravni interesni skupnosti bistvene
motnje v samoupravnih odnosih, če so huje prizadeti Qruzbeni interesi, ali če skupnost ne izpolnjuje z zakonom določenih obveznosti, ima skupščina SR Slovenije in občinska skupščina pravico in dolžnost, da nastopijo proti taki skupnosti z
začasnimi ukrepi družbenega varstva samoupravnih pravic in
dolžnosti, in sicer ob pogojih in na način, določen v zakonu o
združenem delu (Uradni list SFRJ, št. 53/76) in v tem zakonu.
65. člen
Če samoupravna interesna skupnost za področje določene
dejavnosti oziroma zadeve posebnega družbenega pomena,
ne odloči o vprašanju, od katerega je bistveno odvisno njeno
delo in je s tem ogroženo opravljenje te dejavnosti, lahko
skupščina družbenopolitične skupnosti pod pogoji in po postopku, kot to določa zakon, s svojo odločitvijo začasno uredi
tako vprašanje.
66. člen
Skupščina družbenopolitične skupnosti lahko nastopi zoper samoupravno interesno skupnost s temi začasnimi ukrepi
družbenega varstva:
- odstavi individualnega vodjo oziroma kolektivno vodstvo
strokovnih služb;
- odstavi posamezne delavce strokovnih služb s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi;
- predlaga razpustitev izvršilnega organa, odbora, komisije
oziroma sveta samoupravne interesne skupnosti;
- zadrži splošni akt samoupravne interesne skupnosti, ki
ureja vprašanja splošnega družbenega pomena za občane,
delovne ljudi ali organizacije združenega dela, združene v
samoupravni interesni skupnosti, v nasprotju z zakonom, z
aktom oziroma samoupravnim sporazumom o ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti oziroma z družbenim dogovorom ali drugim samoupravnim sporazumom, s katerim se
urejajo pravice občanov, delovnih
oziroma organizacij
združenega dela, združenih v samoupravni interesni skupnosti, ali krši te pravice, interese ali splošne družbene interese;
- odredi drug začasen ukrep, določen z zakonom, ki ureja
dejavnost posamezne samoupravne interesne skupnosti.
poročevalec

uredijo tudi pristojnost, sestava, sedež in organizacija posebnega sodišča združenega dela oziroma notranje arbitraže ter
postopek pred temi sodišči.
63. člen
Samoupravne interesne skupnosti določenega področja
lahko ustanovijo eno ali več posebnih sodišč združenega
dela; samoupravne interesne skupnosti podobnih dejavnosti
lahko ustanovijo skupno posebno sodišče združenega dela.
Akt o ustanovitvi posebnega sodišča združenega dela oziroma arbitraže sprejme skupščina samoupravne interesne
skupnosti.
PRAVIC IN DRUŽBENE
67. člen
Pri odločanju o tem, katerega oziroma katere izmed ukrepov iz prejšnjega člena naj skupščina družbenopolitične
skupnosti uporabi v posameznem primeru, mora pretehtati
vse okolnosti in razloge, zaradi katerih je potreben ukrep
družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine ter oceniti delovanje vseh organov in delavcev strokovnih služb v samoupravni interesni skupnosti. Skupščina družbenopolitične skupnosti uporabi tiste ukrepe, ki so najustreznejši glede na razloge, zaradi katerih naj se odredijo, glede na
pomen dejavnosti samoupravne interesne skupnosti in glede
na zadovoljitev splošnega družbenega interesa delavcev, delovnih ljudi, občanov in organizacij združenega dela, združenih v samoupravni interesni skupnosti.
68. člen
Če skupščina družbenopolitične skupnosti zadrži splošni
akt samoupravne interesne skupnosti, določi hkrati tudi rok, v
katerem mora pristojni organ samoupravne interesne skupnosti razpravljati o zadržanem splošnem aktu ter sprejeti
potrebne spremembe ali dopolnitve zadržanega akta. če pristojni organ samoupravne interesne skupnosti v določenem
roku ne razpravlja in ne sklepa o zadržanem splošnem aktu,
ne sprejme zahtevanih sprememb in dopolnitev, predloži
skupščina družbenopolitične skupnosti tak splošni akt, če ni v
skladu z ustavo ali je v nasprotju z zakonom, ustavnemu
sodišču, če je v nasprotju s samoupravnim sporazumom o
ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti, družbenim dogovorom, drugim samoupravnim sporazumom ali drugim
splošnim aktom, pa pristojnemu sodišču združenega dela.
Če so z zadržanim aktom hudo kršene pravice delovnih
ljudi, občanov oziroma organizacij združenega dela, združenih v samoupravnih interesnih skupnostih, lahko skupščina
družbenopolitične skupnosti za čas, dokler sodišče ne odloči
o zadržanem aktu, sama s svojim splošnim aktom začasno
uredi zadovoljevanje ogroženih pravic.
69. člen
Odločitev skupščine družbenopolitične skupnosti o predlogu za razpust izvršilnega organa, odbora, komisije oziroma
sveta samoupravne interesne skupnosti, vsebuje tudi določbe
o roku, v katerem mora pristojni organ samoupravne interesne skupnosti izvoliti ali imenovati nov izvršilni organ, odbor,
komisijo oziroma svet.
Če je potrebno, lahko skupščina družbenopolitične skupnosti tudi določi, kdo naj za čas do izvolitve novega izvršilnega organa, odbora, komisije oziroma sveta samoupravne
interesne skupnosti opravlja naloge teh organov ali pa sama
določi ta organ in imenuje začasne člane organa.
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VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
70. člen
Udeleženci svobodne menjave dela na področju izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, zdravstvenega varstva, socialnega varstva ali kakšne druge družbene dejavnosti, so dolžni svoje samoupravne sporazume in druge samoupravne splošne akte uskalditi z določbami tega zakona najkasneje do 31. decembra 1980, če ni za posamezne dejavnosti
s posebnim zakonom določeno drugače.
V enakem roku morajo uskladiti svoje samoupravne sporazume in druge splošne akte udeleženci svobodne menjave
dela na področju komunalnih dejavnosti, energetike, vodnega
gospodarstva in zvez in drugih dejavnosti materialne proizvodnje, v katerih pridobivajo izvajalci dohodek po načelih
svobodne menjave dela.
71. člen
Delavci v temeljnih organizacijah, ki za delovno organizacijo ali drugo organizacijo združenega dela opravljajo določena strokovna dela skupnega pomena,
delavci v delovni skupnosti, ki v delovni organizaciji ali
drugi organizaciji združenega dela opravljajo administrativno
strokovna, pomožna ali tem podobna dela skupnega pomena
za več temeljnih organizacij v njeni sestavi in delavci v delovni
SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
Izvršni svet

72. člen
Za delavce v delovni skupnosti, ki opravljajo dela za organe
družbenopolitične skupnosti, veljajo glede uresničevanja in
urejanja medsebojnih odnosov udeležencev v svobodni menjavi dela, njihovih pravic, obveznosti in odgovornosti ter
pridobivanja dohodka določbe posebnega zakona.
73. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu
SRS«.

Obra;

Zakon o združenem delu vsebuje osnovo za nadaljnji razvoj
samoupravnih socialističnih odnosov in ureja pomembna
vprašanja družbenoekonomskih odnosov delavcev v združenem delu, samoupravnega organiziranja združenega dela in
uresničevanja samoupravljanja delavcev v združenem delu.
Ko ureja vprašanja odnosov pri pridobivanju in razporejanju
dohodka, indikativno, vendar tudi zelo zavezujoče opredeljuje
svobodno menjavo dela kot način menjave vrednosti med
delavci na tistih področjih družbene reprodukcije, kjer tržni
odnosi oziroma delovanje tržnih zakonitosti ne morejo biti
edina podlaga za usklajevanje dela in potreb in za vrednotenje delovnih uspehov. Ker pa zakon o združenem delu svobodne menjave dela kot družbenoekonomskega odnosa med
uporabniki in izvajalci določenih storitev, programov storiitev
ali določenih dejavnosti, podrobneje ne razčlenjuje, je treba
ta vprašanja urediti v posebnem zakonu.
S svobodno menjavo dela uresničujemo združevanje dela
in sredstev zaradi skupnega planiranja, ustvarjanja in razporejanja dohodka v zvezi z zadovoljevanjem potreb in interesov
delavcev v združenem delu, drugih delovnih ljudi in občanov
na raznih področjih družbene reprodukcije. Pri urejanju vprašanj, ki izhajajo iz tega družbenoekonomskega odnosa se ni
mogoče izogniti dejstvu, da specifičnosti dela in funkcije
posameznih področij družbene reprodukcije narekujejo
ustrezne rešitve tudi pri urejanju teh vprašanj, saj zakon o
združenem delu predvideva svobodno menjavo dela kot družbenoekonomski odnos menjave vrednosti med delavci na
določenih področjih materialne proizvodnje, med delavci na
področju materialne proizvodnje in delavci na področju družbenih dejavnosti, med delavci v temeljnih organizacijah in
delavci v delovnih skupnostih itd. Ne glede na posebnosti
svobodne menjave dela na raznih področjih pa mora ta družbenoekonomski odnos temeljiti na določenih skupnih osnovah in načelih. Zato je treba s tem zakonom določiti načela
oziroma skupne osnovne prvine tega odnosa, s posebnimi
zakoni za posamezna področja pa urediti uresničevanje svobodne menjave dela glede na njihove specifičnosti. Zakon o
skupnih osnovah svobodne menjave dela ureja torej le
skupne osnovne prvine teh odnosov med udeleženci svobodne menjave dela, pridobivanje dohodka s svobodno menjavo
dela, načela za urejanje medsebojnih razmerij ter načela za
samoupravno organiziranje udeležencev v svobodni menjavi
dela. Zato mora biti zakon o skupnih osnovah svobodne
menjave dela splošen in imeti predvsem indikativni pomen,
istočasno pa mora zavezovati k urejanju vprašanj svobodne
menjave dela na posameznih področjih družbene reprodukcije v posebnih zakonih na podlagi skupnih osnov, določenih
s tem zakonom.
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skupnosti, ki opravljajo takšna dela v kmetijski ali drugi zadrugi, banki ali zavarovalni skupnosti,
delavci v delovni skupnosti, ki opravljajo dela za samoupravno interesno skupnost ali za drugo samoupravno organizacijo ali skupnost oziroma za njihovo združenje, za družbenopolitično organizacijo ali drugo družbeno organizacijo oziroma za društvo,
in uporabniki njihovih storitev,
so dolžni uskladiti svoje samoupravne sporazume in druge
splošne akte z določbami tega zakona najkasneje v roku
enega leta od dneva uveljavitve tega zakona.

S svobodno menjavo dela uresničujemo združevanje dela
in sredstev, skupno planiranje, ustvarjanje prihodka in pridobivanje dohodka ter njegovo razporejanje z namenom, da
zadovoljujemo osebne in skupne potrebe in interese delavcev
v združenem delu, drugih delovnih ljudi in ustrezno samoupravno organiziranih občanov v skladu z dohodkovnimi možnostmi. Ta odnos se vzpostavlja s samoupravnim sporazumevanjem med uporabniki in izvajalci povsod, kjer presegamo
tržno menjavo vrednosti in jo nadomeščamo s svobodno
menjavo dela. S svobodno menjavo dela pridobivajo dohodek
delavci v temeljnih organizacijah družbenih dejavnosti, kakor
tudi delavci nekaterih dejavnosti materialne proizvodnje ter
delavci delovnih skupnosti v organizacijah združenega dela
ter drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, družbenih organizacijah in družbenopolitičnih skupnostih.
I.
Zakon v »Splošnih določbah« daje splošne opredelitve
uporabnikov in izvajalcev kot subjektov sporazumevanja,
opredelitev predmeta svobodne menjave dela in podrobneje
navaja področja združenega dela, na katerih delavci s svobodno menjavo dela ustvarjajo prihodek oziroma pridobivajo
dohodek. V tem poglavju je vzpostavljen tudi osnovni odnos
med udeleženci v svobodni menjavi dela pri sprejemanju
planov. Poudarjeno je, da je samoupravni sporazum o temeljih planov med Uporabniki in izvajalci osnova za temeljni akt,
s katerim določajo skupne interese in cilje ter urejajo medsebojne odnose, pravice, obveznosti in odgovornosti.
II.
V drugem poglavju »Odnosi med uporabniki in izvajalci v
svobodni menjavi dela« daje zakon osnovne značilnosti teh
odnosov. Med osnovne značilnosti teh odnosov je šteti pogoje in način uresničevanja enakega družbenoekonomskega
položaja udeležencev v svobodni menjavi dela. Pri tem zakon
postavlja osnovna načela in prepušča posebnim zakonom
način uresničevanja pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev na posameznih področjih, v skladu z naravo dejavnosti na
teh področjih. Izrecno pa določa, da v medsebojnih odnosih
izvajalci in uporabniki izhajajo iz družbenega značaja dela, iz
medsebojne odvisnosti, povezanosti in odgovornosti delavcev v združenem delu in iz družbene lastnine sredstev. Zakon
tudi določa, da mora vsak udeleženec v svobodni menjavi
dela dati ostalim udeležencem vse podatke, ki so pomembni
za urejanje medsebojnih odnosov. Temeljna značilnost svobodne menjave dela je samoupravno sporazumevanje udeležencev. Za posamezna področja, kjer se uresničuje svobodna
menjava dela, določa zakon način sporazumevanja. Kotpredporočevalec

met svobodne menjave dela opredeljuje zakon posamično
storitev ali proizvod, program storitev ali izvajanje dejavnosti.
Zakon podaja tudi osnovne sestavine cene oziroma povračila
in merila za njihovo ugotavljanje. Zakon načeloma opredeljuje, kaj morajo samoupravni sporazumi vsebovati in kot
podlago za sporazumevanje predvideva tudi standarde storitev ali proizvodov, programa storitev ali izvševanja dejavnosti,
ki so predmet svobodne menjave dela in pogoje oziroma
normative, ki jih mora dogovorjeni standard izpolnjevati.
Zakon določa, da obseg sredstev, ki so potrebna za pokrivanje obveznosti v svobodni menjavi dela ter vire, osnove in
merila, na podlagi katerih se ta sredstva oblikujejo, določijo
udeleženci v svobodni menjavi dela s samoupravnim sporazumom. Interventno vlogo družbenopolitične skupnosti, da
lahko z zakonom ali predpisom na podlagi zakona določi
obseg sredstev ter vire, osnove in merila, dopušča zakon le v
primerih, ko se udeleženci ne sporazumejo, da je iz splošnih
družbenih interesov treba zagotoviti zadovoljevanje teh potreb in interesov. Med viri sredstev za zadovoljevanje potreb
zakon predvideva tudi udeležbo iz osebnega dohodka v primeru, da se udeleženci o tem sporazumejo oziroma če zakon
tako obveznost predpiše. Zakon ureja tudi združevanje sredstev za razširjanje materialne osnove za delo izvajalcev. Pri
tem določa, da lahko uporabniki v samoupravnih sporazumih
o temeljih planov z izvajalci opredelijo kot sredstva za razširitev materialne osnove za delo izvajalcev tudi sredstva iz
osebnih dohodkov, iz sklada skupne porabe oziroma iz sredstev za izboljšanje in razširitev lastne materialne osnove dela.
Določanje obsega sredstev ter virov, osnov in meril za oblikovanje teh sredstev s samoupravnim sporazumom temelji na
pravici delavcev v temeljnih organizacijah, da razporejajo
dohodek v skladu s svojimi potrebami in možnostmi in da se
glede sredstev za pokrivanje skupnih potreb in interesov
sporazumevajo z drugimi delavci v združenem delu. Kadar
delavci, delovni ljudje in občani z referendumom sklenejo, da
bodo združili sredstva za razširitev materialne osnove dela
izvajalskih temeljnih organizacij s samoprispevkom, je to
možno le, če so ob razpisu referenduma zagotovljena s samoupravnim sporazumom o temeljih planov, dogovorom o
temeljih planov ali drugimi samoupravnimi sporazumi o svobodni menjavi dela tudi sredstva za pokrivanje novih obveznosti v zvezi z razširitvijo dejavnosti.
Med temeljnimi načeli zakona so določbe, da delavci, delovni ljudje in občani s samoupravnimi sporazumi o temeljih
planov in v svojih planih opredelijo tudi namen, obseg in
način solidarnostnega združevanja in prelivanja sredstev za
pokrivanje skupnih potreb in interesov na področju družbenih
dejavnosti in socialne varnosti. Pri tem izhajajo iz dejstva, da
svoje potrebe in interese zadovoljujejo v organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih, v enotah samoupravnih
interesnih skupnosti, temeljnih skupnostih, krajevnih skupnostih ter samoupravnih interesnih skupnostih za območje občine, več občin ali republike. Podlaga za solidarnostno prelivanje sredstev je sporazumno ovrednoteni program storitev
ter opredelitev pogojev, pod katerimi nastopi obveznost dajanja in upravičenost sprejemanja solidarnostnih sredstev. Te
določbe so zlasti pomembne zaradi uresničevanja tistih temeljnih pravic, ki jih zagotavlja Ustava.
III.
V poglavju »Uresničevanje svobodne menjave dela« so podrobneje opredeljeni načini uresničevanja svobodne menjave
dela na raznih področjih združenega dela.
Glede uresničevanja svobodne menjave dela na področju
družbenih dejavnosti je postavljeno načelo, da uporabniki in
izvajalci uresničujejo svobodno menjavo dela neposredno, v
enoti samoupravne interesne skupnosti ali v temeljni skupnosti, v krajevni skupnosti ter samoupravni interesni skupnosti
na območju občine, več občin ali republike, pač glede na
tehnološke značilnosti, dohodkovno povezanost ali druge
nujne pogoje. Zakon pa ob tem določa, da uporabniki in
izvajalci pri sklepanju samoupravnih sporazumov o uresničevanju svobodne menjave dela neposredno, v enoti SIS, temeljni skupnosti ali krajevni skupnosti, ne morejo sprejemati
določb, ki bi preprečevale izpolnjevanje solidarnostnih obveznosti v samoupravni interesni skupnosti za območje občine, več občin ali republike. Zakon podrobneje razčlenjuje
ustavno definicijo uresničevanja svobodne menjave dela v
samoupravni interesni skupnosti oziroma po njej in določa,
poročevalec

da uresničujejo uporabniki in izvajalci svobodno menjavo
dela v občinski samoupravni interesni skupnosti, kadar gre za
zadovoljevanje potreb in interesov na območju občine oziroma v posebni samoupravni interesni skupnosti, kadar gre
za zadovoljevanje potreb in interesov na ožjem področju
družbenih dejavnosti. Svobodna menjava dela po samoupravni interesni skupnosti se pa uresničuje, kadar si uporabniki zagotavljajo zadovoljevanje določenih potreb in interesov
na območju več občin oziroma republike.
Zakon ureja tudi odnose in določa temeljno vsebino samoupravnega sporazuma o svobodni menjavi dela med delavci v
delovni skupnosti in delavci v temeljnih organizacijah, delovnih organizacijah in drugih oblikah združevanja dela in sredstev. Pomembno je določilo zakona o merilih za ugotavljanje
prispevka delavcev v delovnih skupnostih k poslovnemu rezultatu organizacije združenega dela. Te določbe veljajo tudi
za delavce tistih temeljnih organizacij, ki opravljajo dela skupnega pomena in za delavce v delovnih skupnostih, ki opravljajo takšna dela v kmetijski ali drugi zadrugi, banki ali zavarovalni skupnosti.
Zakon nadalje ureja temeljna načela uresničevanja svobodne menjave dela delavcev v delovnih skupnostih, ki opravljajo dela za samoupravne interesne skupnosti, druge samoupravne organizacije in skupnosti, družbenopolitične in
druge družbene organizacije in društva, uresničevanje svobodne menjave dela v Krajevni skupnosti ter uresničevanje svobodne menjave dela med delavci v temeljnih organizacijah
določenih dejavnosti materialne proizvodnje in uporabniki
njihovih storitev oziroma proizvodov. Zakon opredeljuje samoupravno organiziranje udeležencev v svobodni menjavi
dela, pri čemer izhaja iz osnovnega načela, da delavci v
temeljnih organizacijah in delovnih skupnostih uporabnikov
in izvajalcev odločajo o sredstvih, s katerimi si zagotavljajo
zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb in interesov.
IV.
Zakon opredeljuje samoupravno organiziranje udeležencev
v svobodni menjavi dela, pri čemer izhaja iz osnovnega načela, da delavci v temeljnih organizacijah in delovnih skupnostih uporabnikov in izvajalcev odločajo o sredstvih, s katerimi
si zagotavljajo zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb in
interesov.
Samoupravno organizirani uporabniki, ki so udeleženi v
neposredni svobodni menjavi dela, uresničujejo ta družbenoekonomski odnos z izvajalci po svojih delegatih v organih
upravljanja temeljnih in drugih organizacij združenega dela
izvajalcev. Na enak način je določeno tudi sodelovanje delegatov uporabnikov v organih upravljanja izvajalskih temeljnih
organizacij pri uresničevanju svobodne menjave dela v krajevnih skupnostih. Zakon postavlja enoto samoupravne interesne skupnosti in temeljno skupnost kot konstitutivna elementa samoupravne interesne skupnosti, v kateri udeleženci
v svobodni menjavi dela odločajo o medsebojnih pravicah,
obveznostih in odgovornosti po svojih delegatih v organih
upravljanja izvajalskih temeljnih organizacij in na zborih izvajalcev in uporabnikov. Z neposrednim usklajevanjem interesov in potreb ter sporazumevanjem o medsebojnih pravicah,
obveznostih in odgovornostih v enotah oziroma temeljnih
skupnostih, se uporabniki in izvajalci dogovorijo o zadovoljevanju tistih potreb in interesov, ki jih glede na tehnološke,
dohodkovne in organizacijske značilnosti lahko uresničujejo
v enoti oziroma temeljni skupnosti. Ker se glede preostalega
dela svojih potreb in interesov sporazumevajo v ustreznih
samoupravnih interesnih skupnostih, predstavlja enota oz.
temeljna skupnost delegatsko bazo ustrezne samoupravne
interesne skupnosti. Enak odnos je vzpostavljen tudi v zvezi z
uresničevanjem svobodne menjave dela v krajevni skupnosti.
Postavljena so načela za samoupravno organiziranost uporabnikov in izvajalcev v samoupravni interesni skupnosti, pri
čemer leži težišče na delegatskem sistemu in samoupravnem
sporazumevanju s ciljem, da se doseže soglasje glede medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti. V organih samoupravnih interesnih skupnosti so lahko le voljeni delegati.
V.
V poglavjih o reševanju sporov in o začasnih ukrepih za
varstvo samoupravnih pravic in družbene lastnine osnutek
razčlenja določbe zakona o združenem delu v skladu s specifičnostmi svobodne menjave dela.
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VI.
V predhodnih in končnih določbah je določeno, da ta zakon
začne veljati 8. dan po objavi v Uradnem listu SRS, predpisana pa je obveznost delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela s področja družbenih dejavnosti in v tistih temeljnih organizacijah materialne proizvodnje, ki pridobivajo dohodek s svobodno menjavo dela, da svoje samoupravne sporazume in druge splošne akte uskladijo z določbami zakona
najkasneje do 31. decembra 1980, če posebni zakon, ki podrobneje ureja svobodno menjavo dela na področju njihove
dejavnosti, ne določi drugače. Datum 31. december 1980 je

določen kot skrajni rok zato, ker z naslednjim letom začne
veljati nov srednjeročni plan, zasnovan na odnosih, opredeljenih v tem zakonu. Ker bodo posebni zakoni izdani že pred
tem rokom, moramo v njih določiti tudi krajše obdobje usklajevanja.
Za delavce delovnih skupnosti v organizacijah združenega
dela, kakor tudi v drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, drugih družbenih organizacijah, družbenopolitičnih
organizacijah in društvih pa velja, da morajo svoje samoupravne in splošne akte uskladiti z določbami tega zakona
najkasneje v roku enega leta.

POROČILO
o izvajanju stališč Skupščine SR Slovenije za
usmerjanje skladnega razvoja in delitve dela na
področju prometa in zvez v SR Sloveniji (ESA-89) povzetek*
Skupščina SR Slovenije jedne 23. 2.1977sprejela »Stališča
za usmerjanje skladnega razvoja in delitve dela na področju
prometa in zvez« - dokument, ki je predstavljal osnovo za
izdelavo akcijskega programa in opredelitev temeljnih ciljev
prizadevanj vseh nosilcev predmetnega področja.
Iz sprejetega skupščinskega dokumenta izhaja obveznost,
da IS poroča Skupščini SR Slovenije o realizaciji nalog, določenih v »Stališčih«, realizaciji dogovora o temeljih družbenega plana SRS za obdobje 1976-1980 in poda pregled usmeritev za vodenje nadaljnih akcij in prizadevanj v smislu sprejete prometne politike.
Preteklo obdobje enega leta je pokazalo, da je celoviti
pristop pri reševanju prometne problematike pripomogel, da
se je pričel proces osveščanja, medsebojnega povezovanja
med uporabniki in izvajalci prometnih dejavnosti in storitev,
ter usklajevanje planov in procesov dogovarjanja o razvojnih
stopnjah med posameznimi panogami. Pri tem so pomembno
vlogo odigrale samoupravne interesne skupnosti prometnega
področja.
Na medrepubliški ravni so potekale vsklajene akcije za
sprejem družbenega dogovora o prometni politiki Jugoslavije
in drugih dogovorov, med katerimi so najpomembnejši: Družbeni dogovor o ekonomskih in drugih ukrepih s katerimi bodo
železnici zagotovljeni normalni pogoji poslovanja, Dogovor o
temeljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj magistralnih
cest, Dogovor o temeljih družbenega plana Jugoslavije o
razvoju pomorskega ladjevja in luk, itd. S temi in številnimi
drugimi dogovori so se ustvarili pogoji za reševanje vprašanj
in problematike, ki nam bodo olajšali realizacijo zastavljene
politike.
Na mednarodni ravni smo se, zaradi velikega pretoka in
pritiska potniškega in blagovnega prometa na naše prometno
omrežje, aktivno vključevali v revizije bilateralnih sporazumov
o mednarodnem cestnem prometu. Nadaljevali so se procesi
dogovarjanj v okviru sporazumevanj s sosednjimi državami.
Poseben poudarek je bil dan sklenitvi meddržavne pogodbe
med Avstrijo in Jugoslavijo o izgradnji predora Karavanke,
sprejetju obveznosti in nalog, ki izvirajo iz Osimskih sporazumov in problematiki prekategorizacije nekaterih mejnih prehodov z Italijo, Avstrijo in Madžarsko. V sedanjem obdobju se
realizirajo tudi rezultati prizadevanj za intenzivi. sodelovanja s
ČSSR.
Kljub kratkemu obdobju, ki je preteklo od sprejetja »Stališč« do pričujočega poročila o njihovem dosedanjem izvajanju, lahko ugotovimo, da so po posameznih prometnih dejavnostih doseženi določeni rezultati in pozitivni premiki.
Slovensko gospodarstvo se je zavestno odločilo za akcijo,
ki naj železnici pomaga najti izhod iz težav, akcijo, ki istočaPovzetek glavnih značilnosti iz gradiva, ki ga je IS posredoval
Skupščini SR Slovenije.
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sno pomeni opredelitev gospodarstva do potrebnosti in nujnosti kvalitetnejšega železniškega prometa. Sprejeti sporazumi, zakoni in drugi dokumenti so postavili pogoje, ki železnici omogočajo njen nadaljni razvoj.
Spremenjeni pogoji poslovanja so omogočili delavcem ŽG
Ljubljana, da so z zavestno akcijo in konkretno opredelitvijo
nalog dosegli pozitivne rezultate in pričeli s procesom spremembe miselnosti. Povezovanje interesov med železnico in
velikimi uporabniki storitev železniškega prometa omogoča
dolgoročno urejanje odnosov in usmerjanje blagovnih tokov.
Dosežen je bil sporazum o vsklajevanju voznih redov z drugimi prometnimi panogami.
V letu 1977 vloženi napori se odražajo v pozitivnih strukturnih spremembah v železniškem prometu in obetajo nadaljno
izboljšavo stanja v prihodnje. Pričelo se je z uvajanjem kombiniranega transporta, zastavljena je vrsta akcij za pridobivanje
blaga in potnikov, okrepljeno je sodelovanje z uporabniki v
okviru SIS za železniški in luški promet pri izgradnji industrijskih tirov, narašča obseg dela s paletami in sklenjena je vrsta
neposrednih dogovorov z velikimi uporabniki železniških
uslug.
Rezultat dosedanjih prizadevanj ŽG Ljubljana, se v največji
meri odraža v bistveni spremembi tendence dela in v rednem
prestrukturiranju prometa iz cest na železnico, pri čemer
obseg prevozov več ne upada, temveč je pričel naraščati.
Cestni promet predstavlja eno izmed prometnih področij, ki
ni samoupravno organizirano in je bilo do nedavnega izrazito
nepovezano. Poleg javnega cestnega prometa, ki v SR Sloveniji zavzema pomembno mesto, se je izrazito razvil transport
za lastne potrebe in zasebni transport. Poleg tega pa je v
zadnjih letih izrazito porastel tudi potniški promet.
Po sprejetih stališčih Skupščine SR Slovenije in po zadrževanju stopnje rasti ter restriktivnih pogojev uvoza iz zahoda,
prihajamo v situacijo, da slovenski cestni javni transport, kije
bil v SFRJ najmočnejši, izgublja na pridobljenih prednostih.
Problem postaja tako težji, ker ostale republike na tem področju vodijo neomejevalno politiko in širijo ter posodabljajo
svoj vozni park. Med temeljnimi nalogami je nerealizirana
naloga o medsebojni delitvi dela med cesto in železnico. Ta
sporazum pa ne bo dal ustreznih rezultatov brez predhodne
razrešitve vprašanj prevoza za lastne potrebe in zasebnega
prevoza.
Nadaljnja prizadevanja na področju cestnega prometa morajo potekati v smeri združevanja cestnih prevoznikov, omogočanju razvoja v okviru dogovorjene politike in omejevanju
prevoza za lastne potrebe in zasebnega prevoza prek potreb,
za katere so bili ustanovljeni in namenjeni.
Slovenska trgovska mornarica, kljub neugodni svetovni situaciji, beleži pozitivne rezultate v povečanju obsega prevoza
blaga za potrebe domačega gospodarstva z domačimi ladjami.
Po dveh letih izvajanja srednjeročnega programa je bila
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opravljena ugodna zamenjava določenega števila ladij, kar se
je pozitivno odrazilo pri obnovi flote in izvajanju plana. Vendar ugotavljamo, da celotna jugoslovanska mornarica, v okviru nje pa tudi slovenski ladjar, zaostaja za poprečno rastjo
jugoslovanskega gospodarstva. Odpira se problem nadaljnje,
obnove, razvoja in posodobitve slovenske flote, da se bo le-ta
lahko vključevala v transportno verigo s sodobnejšimi sredstvi (RO-RO, kontejnerske ladje ipd). »Piranski sporazum«,
sklenjen med ladjarji in ladjedelnicami, s katerimi je omogočena uresničitev dogovora o temeljih razvoja trgovske mornarice v Jugoslaviji za obdobje 1976-1980, se v SR Sloveniji ne
izvaja zaradi nerešenega problema glede pokrivanja razlik
med domačimi in svetovnimi cenami ladij.
Možnosti domačega ladjarja so procentualno slabo izkoriščene, saj ugotavljamo, da od skupno prepeljanih količin
blaga v jugoslovanski prekomorski zunanje-trgovinski menjavi domači ladjar prepelje v povprečju le 25% blaga. Posledica tako neugodnega razmerja je, da je devizni priliv, ustvarjen s transportom med tujimi lukami z ladjami našega pomorskega prevoznika, praktično izenačen z deviznim odlivom, ki
ga plačujemo tujim ladjarjem.
Luka Koper predstavlja danes, čeprav še ne tehnično usposobljena in opremljena, luko, ki ima v jugoslovanskem merilu
najbolj razvite sodobne oblike integralnega transporta. Slovensko gospodarstvo je v razvoj lastne luke vložilo velike
napore, ki pa že zaostajajo za potrebami, zlasti v primerjavi z
vlaganji in pospešeno modernizacijo severnoevropskih in jadranskih luk.
Težka ekonomska situacija v letu 1977 je bila posledica
neurejene investicijske politike in zaostanka v razvoju v preteklih letih.
Kljub težavam, kot so nedokončana izgradnja infrastrukturnih objektov, ki še ne morejo dajati končnih rezultatov, nerešena vprašanja dolgoročnega povezovanja vseh članov transportne verige, zmanjšanje tranzita, preorientacija nekaterih
tovorov na druge luke, slaba kadrovska zasedba in zaostajanje pri uvajanju sodobnejše tehnologije, je Luka Koper že v
letu 1975 pričela s procesi uvajanja sodobnih integralnih
procesov, ki ji do danes še zagotavljajo prvo mesto v kontejnerskem in RO-RO prometu. Ta prednost stalno upada in je
nujna bistvena sprememba odnosa do vlaganj v infrastrukturo
in ustrezno tehnologijo. Nove kadrovske rešitve, boljša organizacija in večja kvaliteta dela so že koncem leta 1977 dale
vzpodbudne rezultate pri zmanjševanju izgube. Obseg tranzita iz Madžarske in ČSSR je v ponovnem vzponu. Akcija za
preusmeritev slovenskega blaga v izvozu na Luko Koper je v
teku in že daje vzpodbudne rezultate. Nadaljnji ukrepi so
nedvomno usposobitev ter še boljša kvaliteta luških uslug,
uvedba sodobne tehnologije in dokončna izpeljava sanacijskega prometa. Rezultati letošnjega leta kažejo na to, da je
pozitivne trende moč obdržati in rezultate izboljševati.
K sprejetemu in podpisanemu samoupravnemu sporazumu
o osnovah srednjeročnega plana razvoja organizacij združenega dela, ki organizirajo pretok blaga niso pristopili vsi
špediterji in agentske delovne organizacije in tako ni možno
zagotavljati izhodišč za usmerjanje prevozov na prometne
poti in transportna sredstva v smislu sprejetih načel in dogovora o delitvi dela.
Temeljni cilji se ne realizirajo, kljub temu, da so organizacije združenega dela, ki organizirajo pretok blaga tiste, ki bi
lahko in morale bistveno vplivati na usmerjanje blagovnih
tokov in se tesneje in kreativno povezovale oz. vključevale v
sodobno transportno verigo.
Situacija na področju letališke dejavnosti narekuje nadaljnje vključevanje slovenskega prostora v jugoslovanske in
mednarodne tokove.
Zaključena je rekonstrukcija letališča Brnik, ki bo omogočila varno odvijanje prometa tudi z večjimi letali, kompletiranje letališča Maribor, v fazi izgradnje in usposabljanja pa so
letališča v Slovenj Gradcu, Portorožu in Novem mestu, ki
bodo služila potrebam male aviacije. Za nadaljnji razvoj letališke dejavnosti je nujno sprejeti enoten koncept razvoja, delitve dela in združevanje sredstev slovenskega združenega dela
ter omogočiti smotrnejše izkoriščanje obstoječe letališke
mreže.
Poskusi dogovarjanja o delitvi dela med avioprevozniki v
okviru Jugoslavije niso bili uspešni.
IAA, kot edini slovenski avioprevoznik na področju čarterja,
že vrsto let visoko kotira v evropskem prostoru. Ob ugotovitvi
o kvalitetnem in rentabilnem poslovanju pa menimo, da je IAA
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premalo orientiran na blagovni promet in ne posveča potrebne pozornosti mali aviaciji (STOL aviacija) na krajših
linijah, ki bi lahko neposredno in efikasno zapolnjevala potrebe slovenskega gospodarstva.
Na področju PTT in radijskega prometa so bili doseženi
dogovori, ki vodijo k enotnemu tehničnemu in tehnološkemu
sistemu izgradnje in eksploatacije TT in RR zvez v SR Sloveniji (dogovor med PTT in Petrol in dogovor pri planiranju,
izgradnji, eksploataciji in vzdrževanju skupnih telekomunikacijskih sistemov zvez med PTT in glavnimi nosilci ter imetniki
funkcionalnih sistemov in zvez). Ocenjujemo lahko, da je na
področju velikih sistemov zvez nedvomno opazen pozitivni
premik, da so samoupravne interesne skupnosti v omenjenem
obdobju delovale uspešno, kljub opaznim razlikam med stopnjami interesa na posameznih območjih v SR Sloveniji.
V SR Sloveniji je dokaj dobro pokrito področje telegrafije,
bistveno pa zaostajamo na telefoniji.
Na področju radiodifuzije je prisotno nevsklajeno ponašanje RTV v celotnem sistemu, saj beležimo aktivnosti, ki potekajo mimo Republiškega komiteja za promet in zveze, IS
Skupščine SRS in posegajo v mednarodne odnose.
IZVAJANJE SREDNJEROČNEGA PLANA
RAZVOJA PROMETNE INFRASTRUKTURE
(1976-1980)
Srednjeročni plan razvoja prometa in zvez SR Slovenije je
kot dejavnost posebnega družbenega pomena opredeljen v
Družbenem planu SR Slovenije in v Dogovoru o temeljih
družbenega plana SR Slovenije.
Ugotovljena zaostajanja v razvoju prometne infrastrukture
so v veliki meri rezultat pomanjkanja finančnih virov, dolgotrajnih postopkov in projektov. Obstoječi srednjeročni plan je
deloma še vedno zbir želja in potreb ob premajhnem upoštevanju realnih možnosti.
V dejavnostih, ki so posebnega pomena za uresničevanje
skupno dogovorjene politike razvoja, ugotavljamo pri vlaganjih v prometno infrastrukturo največja zaostajanja.
Na področju železniškega prometa je opazen pozitiven premik v reševanju problematike železniške infrastrukture, kar je
posledica naporov za posodobitev.
Za uresničevanje programa razvoja železniškega prometa
so bila določena finančna sredstva s samoupravnim sporazumom o temeljih plana razvoja železniških zmogljivosti. V letih
1976 in 1977 so bila sredstva usmerjena za nadaljevanje
modernizacije železniškega križa (in njegovih objektov) na
relaciji Jesenice-Dobova in Šentilj-Koper; končana je bila
prva faza rekonstrukcije železniške postaje Sežana; dograjen
avtomatski blok na odseku magistralne proge Jesenice-Šentvid; ranžirna postaja Zalog je v zaključni fazi; na potniški
postaji Koper pa so se začela gradbena dela. Tekoči remonti
so potekali v skladu s prilivom finančnih sredstev. Pri vgrajevanju signalno varnostnih naprav ugotavljamo dolgoročno
zamujanje, zaradi težav pri uvozu tovrstne opreme in neusklajenosti kapacitet domačih proizvajalcev.
Če želimo, da se opaženi pozitivni premiki v železniškem
prometu nadaljujejo in realizirajo preusmeritve določenih vrst
tovorov na železnico, moramo železnici v skladu s srednjeročnimi cilji zagotoviti potrebna finančna sredstva in pospešeno
nadaljevati z njeno modernizacijo.
Zaradi zaostajanja realizacije priliva sredstev iz planiranih
virov, je bila letos ponovno izdelana dinamika priliva sredstev
do konca leta 1980. Izračun je napravljen na osnovi tekočih
cen in znaša za srednjeročno obdobje (1976-1980) - 8. 150
mio din (preje 5800 mio din). V novi finančni konstrukciji je
potrebno upoštevati, da je bilo v letih 1976-1977 koriščeno
samo 738 mio din.
Do leta 1980 je od predvidenih potrebnih finančnih sredstev
zagotovljen le del, ki ga zdržuje združeno delo v okviru SIS za
železniški in luški promet (2800 mio din), kar predstavlja le
33% celotne planirane vsote. Bistveni del manjkajočih sredstev predstavljajo tuji krediti (42% ali 3414 mio din). V okviru
SISEOT je potrebno takoj najti realne možnosti za zagotovitev
teh sredstev. Za preostala manjkajoča sredstva (25%) pa pri
temeljnih bankah zagotoviti odgovarjajoče kredite in vključevati finančna sredstva ŽG Ljubljana.
Realizacija srednjeročnega plana cestne infrastrukture, ki
je določen v samoupravnem sporazumu o srednjeročnem
planu vzdrževanja in izgradnje magistralnih in regionalnih
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cest v SR Sloveniji, poteka skladno s pritokom finančnih
sredstev. Po tem sporazumu je bilo za uresničevanje postavljenih srednjeročnih nalog predvideno 11.712,8 mio din. Na
področju novogradnje, so bile v letih 1976 in 1977 aktivnosti
usmerjene na polovično avtocesto Hoče-Arja vas in odsek
avtoceste Ljubljana-Vrhnika. Večje zamude nastopajo pri Karlovškem mostu in Prešernovi cesti v Ljubljani. Ravno tako
zamujajo dela na križišču v Kopru in mejnem prehodu Vrtojbi.
Tudi desetletni program izgradnje cest v Ljubljani je v
zaostanku. Dokončana so bila dela na Drenikovi cesti in I. faza
Celovške ceste. Ob preteku prve polovice srednjeročnega
obdobja postaja jasno, da je obstoječi plan izgradnje cest do
leta 1980 nemogoče realizirati. Nekatere naloge se bodo morale prenesti v naslednje plansko obdobje.
Vzrokov za takšno stanje je več. Pri planiranju novogradenj
se viri financiranja niso uresničili v skladu s predvidevanji.
Zlasti je bilo to prisotno pri zagotavljanju tujih kreditov, pri
odločanju o prerazporeditvi prometnega davka in pri odločanju o sredstvih iz naslova podražitve pogonskega goriva.
Poleg zaviralnih finančnih momentov so na zamujanje vplivali še dolgotrajni administrativni postopki pri pripravi potrebne dokumentacije, dovoljenj in soglasij. Zaradi takšne
situacije bo pri uresničevanju srednjeročnih načrtov potrebno
napraviti korekcijo plana in upoštevati realnejše možnosti pri
načrtovanju realizacije nalog. Pri terri pa je potrebno določiti
razpoložljiva potrebna finančna sredstva. Doslej so zagotovljena sredstva iz javnega posojila občanov, sredstva združevanja TOZD - prerazporeditve prometnega davka od plinskega
olja (od 1. 3. 1978 dalje) in delno tuji krediti. Nerešeno ostaja
še vprašanje izdvojitve sredstev iz povečanja prodajnih cen
pogonskega goriva, ki ga je potrebno rešiti v dogovoru z
ostalimi republikami in AP na nivoju federacije.
Do leta 1980 bo na področju novogradenj predvidenih v
Dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980, realiziranih le 61% del. Dokončana bo izgradnja ceste Hoče-Arja vas, avtoceste Ljubljana - Vrhnika in
obvoznica Želec. Pri modernizaciji in rekonstrukciji magistralnih in regionalnih cest poteka realizacija skladno s planom. Zaskrbljujoče je dejstvo, da ne bomo v tem srednjeročnem planu izgradili vseh objektov predvidenih z Družbenim
dogovorom o magistralnih cestah SFRJ.
Vprašanje financiranja sprejetih obveznosti za cestno infrastrukturo po Osimskih sporazumih je potrebno reševati v
okviru srednjeročnega plana razvoja cestne infrastrukture.
Srednjeročni plan izgradnje luke predvideva nadaljnjo izgradnjo osnovnih luških zmogljivosti, to je obale, cestnih in železniških povezav, poglobitev luških bazenov in izgradnje novih
pomolov za RO-RO in kontejnerski terminal.
V zadnjih dveh letih, to je v letu 1976 in 1977, je bila
predvidena investicijska gradnja le delno izvedena. Finančna
sredstva so pritekala iz združenih sredstev gospodarstva,
vendar z veliko zamudo in v zmanjšanem obsegu. Tako je bilo
od načrtovanih 222 mio din realizirano le 100 mio din ali 45%.
Razvoj luke je zaradi tega zaostajal, ustvarjen ni bil predviden
obseg dela in Luka je zašla v težave, ki so posebno izstopile v
letu 1977. Sanacijski in drugi ukrepi so zaustavili nadaljni
trend upadanja obsega dela. V preteklih 8 mesecih letošnjega
leta je poslovanje luke dalo rezultate, ki potrjujejo upravičenost lani sprejetih sanacijskih ukrepov. Obseg luškega prometa ponovno raste, izgubljeni tovori se vračajo, pospešeno
pa je bilo nabavljeno nekaj nujne, za luške operacije potrebne
operne. Sanacijski program, usmerjen v tehnološko posodabljanje in s tem zmanjševanje deleža »živega« - fizičnega dela,
zagotavlja do leta 1980 popolno realizacijo načrtov iz srednjeročnega plana.
Glede planiranih sredstev po Samoupravnem sporazumu o
temeljih plana razvoja luških zmogljivosti, ki znašajo 810 mio
din, ugotavljamo, da so s sprejetjem srednjeročnega programa dani pogoji za realizacijo predvidenih nalog.
Izvedena je bila rekonstrukcija letališča Ljubljana-Brnik, ki
je sedaj usposobljeno za II. kategorijo. V času izvajanja srednjeročnega plana je zgrajeno in vključeno v promet letališče
Maribor, registrirano tudi za mednarodni promet.
Za navedeno rekonstrukcijo letališča Ljubljana-Brnik, za
dokončanje začetih investicij na letališču Maribor ter nadaljevanje izgradnje tercialnih letališč v SR Sloveniji, je bila že v
letu 1976 začeta akcija za podpis samoupravnega sporazuma
o temeljih plana razvoja letališke mreže v SR Sloveniji. Po tem
sporazumu bi bilo potrebno zbrati 250 mio din, vendar sporazum pri združenem delu ni uspel. Solidarnostna akcija zdru14

ženega dela mariborske regije pa je letališču Maribor omogočila realizaciji investicije v skupnem znesku 79,8 mio din.
Samoupravni sporazum o temeljih plana razvoja PTT prometa v SR Sloveniji predvideva za uresničevanje razvojne
politike vlaganja v višini 2580 mio din. Sredstva bodo ustvarjena iz sredstev PTT, sredstev združenega dela v okviru SIS za
PTT, kreditiranja iz PH vlog ter z združevanjem sredstev
telefonskih naročnikov.
V letih 1976 in 1977 je bilo v izgradnjo PTT infrastrukture
vloženo samo 906,8 mio din, zaradi česar ni bilo mogoče
realizirati s planom načrtovanih nalog.
PTT je letos predalo v promet mednarodno tranzitno avtomatsko telefonsko centralo v Ljubljani, ki bo prispevala k
hitrejši premostitvi dosedanjega zaostanka v telefonskem
prometu v SR Sloveniji. Delno so bile povečane kapacitete
končnih telefonskih central.
Izgradnja VF in RR sistemov se uresničuje v okviru planskih
predvidevanj. Večji zaostanki se pojavljajo pri povečanju kapacitet krajevnih telefonskih central in odpiranju PTT enot na
področju mest.
Vzroki za zakasnitve so predvsem v zakasnitvi podpisa
samoupravnega sporazuma o temeljih plana PTT prometa v
SR Sloveniji, težavah pri uvozu opreme, ki se pri nas ne
proizvaja, dolgih dobavnih rokih pri domačih proizvajalcih
tovrstne opreme ter zamudah pri montaži opreme.
V letošnjem letu je potrebno akcijo usmeriti v zbiranje
sredstev v območnih samoupravnih skupnostih za PTT, kar
bo omogočilo nadoknaditi zaostanke pri izgradnji PTT infrastrukture.
Da bi se nemoteno izvajale naloge opredeljene v temeljih
skupne politike dolgoročnega razvoja SFRJ, družbenega
plana Jugoslavije za obdobje 1976 do 1980, družbenega plana
SR Slovenije ter stališč skupščine SR Slovenije za usmerjanje
skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez,
predlaga komite za promet in zveze skupaj z ostalimi nosilci
operativne naloge, ki naj zagotovijo kontinuirano delo v organih IS, GZ Slovenije, DPO, SIS ter nato aktivnost v organih
federacije.
Pri tem je upoštevano dejstvo, da se nahajamo v fazi kontinuiranega planiranja, da so nekatere naloge izvršene ter da je
pri.nadaljnjih usmeritvah potrebna dodatna korekcija sprejetih nalog in stališč.
Ugotovitev, da smo v procesu vsklajevanja nalog in stališč
Skupščine SR Slovenije dosegli visoko stopnjo soglasnosti,
ter pričeli s spreminjanjem odnosov med panogami, nam
narekuje, da moramo še bolj vstrajno načrtovati naše akcije v
samoupravno preobrazbo prometnih dejavnosti ter v SIS doseči večjo stopnjo sodelovanja med izvajalci in uporabniki pri
razreševanju nalog skupnega interesa.
V politiki razvoja prometnih dejavnosti se morajo bolj podpirati tiste razvojne usmeritve, ki zagotavljajo integralnost j
transporta. Takšna usmeritev mora veljati tudi pri uvozu
opreme kakor tudi pri politiki poslovnih bank. Ker je realizacija plana prometne infrastrukture v zakasnitvi je nujno, da
podpisniki planov ocenijo realnost sprejetih planov ter da
P'ivočasno pristopijo k korekciji.
Ker je varnost prometa ena od temeljnih nalog vseh dejavnikov, ki se uključujejo v ta proces je nujno celovito oceniti
stanje ter tudi z izjemnimi ukrepi vplivati na izboljšanje varnostnih razmer. To posebno velja za področje cest, kjer je
varnost najbolj ogrožena zaradi raskoraka med naglo naraščajočim številom motornih vozil in tranzitom ter neustrezno
cestno infrastrukturo. Zato je nujno, da upravljalci cest hitreje
in energičnejše proučijo in predlagajo rešitve, ki lahko ob
znanih finančnih možnostih bistveno vplivajo na varnostne
razmere in omogočajo hitrejši pretok blaga in potnikov. Nujno
je, da se v koncept izgradnje magistralnega cestnega omrežja
vnese gradnja hitrih cest po principu gradnje ceste Arja vas-Hoče, ter, da se na drugih magistralah gradijo tretji pasovi
povsod tam, kjer je sedaj promet zaradi počasnih vozil oviran.
V politiki povezovanja in usmerjanja blagovnih tokov je
nujno, da se v večji meri povežejo špediterji, železnica in luka
ter, da se pri tem doseže večja stopnja sodelovanja, skupnega
nastopa in usmerjanja blagovnih tokov v skladu z narodno
gospodarskimi interesi. Za prenos blaga iz ceste na železnico
pa je potrebno pospešeno nadaljevati z akcijo modernizacije
železnice in posodobitve voznega parka. Pri cestnem transportu podpirati pričete integracijske procese ter doseči usklajeni razvoj te dejavnosti. Pri obnovi voznega parka, ki je
udeležen v mednarodnem prometu zagotoviti enostavno reporočevalec

produkcijo z predpogojem, da se zamenjani vozni park izbriše
iz registracije. Pri prevozih za lastne potrebe dosledno zahtevati, da gospodarska sodišča zahtevajo, da se tovrstno dejavnost v okviru OZD organizira kot TOZD.
Posebno skrb posvečati vsem tistim dejavnostim, ki ustvarjajo devizne efekte ter podpreti možnost obnove pomorske
flote bodisi pod pogoji gradnje v domačih ladjedelnicah ali
poiskati možnosti za nakup rabljenih ladij na pomorskem

Osnutek zakona o
združevanju kmetov
Osnutek zakona, oblikovan
na podlagi stališč, mnenj in
predlogov, danih v široki javni
razpravi, ureja različne načine
in oblike združevanja kmetov.
V skladu z ustavnimi načeli in
okvirnimi določbami zakona o
združenem delu upošteva
osnutek stanje v naši republiki
in skuša vplivati na nadaljnji
razvoj že vpeljanih načinov in
oblik združevanja.
Jedro osnutka je definicija
pojma »združeni kmet«, pri čemer je treba razčleniti, kdo je
kmet po tem zakonu, v čem je
bistvo združevanja in v kakšnih oblikah se kmet lahko
združuje. Pri tem so bila nekatera vprašanja že razčiščena,
glede drugih pa bo treba v razpravi o osnutku zavzeti stališče.
Kmet
Osnutek skuša krepkeje kot
predlog za izdajo zakona poudariti, da ni kmet le lastnik
kmetije temveč vsak član
kmečkega gospodarstva, ki se
ukvarja s kmetovanjem in dela
s sredstvi, na katerih ima kdo
lastninsko pravico.
Združeni kmet
Pod pojmom »združeni
kmet« označuje osnutek člana
organizacije združenih kmetov
in kooperanta, če eden oz.
drugi na določen način kvalificirano sodeluje v skupni proizvodnji in združi za potrebe dogovorjene skupne proizvodnje
praviloma potrebno delo, zemljišča, delovna oz. druga sredstva.
Organizacija
združenih
kmetov je po osnutku enovita
kmetijska zadruga (KZ), temeljna zadružna organizacija
(TZO), temeljna organizacija
kooperantov (TOK) in enovita
delovna organizacija kooperantov (DOK).
Združeni kmet je torej predvsem član organizacije združenihkmetov (o »članih kmetijske zadruge« govori tudi 2.
odst. 82. člena naše republiške
ustave). Pravico do članstva
ima kmet, ki se v skladu s samoupravnim sporazumom o
poročevalec
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združevanju dela in sredstev v
organizaciji združenih kmetov
s pismeno pogodbo zaveže za
določeno skupno proizvodnjo,
združi za dalj kot za eno leto za
potrebe te proizvodnje svoje
delo, zemljišča, delovna ali
druga sredstva v eni ali drugi
obliki in deli v organizaciji
združenih kmetov dohodek in
riziko glede na svoj prispevek
v delu in sredstvih k dohodku
vseh kmetov in delavcev v tej
organizaciji.
Praviloma gre za združitev
dela, zemljišča, delovnih ali
drugih sredstev ali le dela in
delovnih sredstev. Kmet pa zadrži lastnost člana, če zaradi
starosti ali onemoglosti ne
more več združevati svojega
dela, član kmečkega gospodarstva pa lahko združuje tudi
samo svoje delo.
Združeni kmet je tudi kooperant, tj. po osnutku kmet, ki
na način kot član proizvodno
sodeluje z organizacijo združenega dela (OZD), ki ni organizacija združenih kmetov in
prav tako kot član združuje zaradi skupne proizvodnje potrebno delo in sredstva.
Razlika med članom in kooperantom je tudi v tem, da jamči član subsidiarno in omejeno, nikdar pa s kmetijskim
zemljiščem, za obveznosti svoje organizacije, da ima v tej
organizaciji prednostno pravico do kreditov, do oskrbe z
repromaterialom, potrošnim in
drugim blagom, do prodaje
svojih pridelkov ter do strokovnih in drugih storitev, kooperant pa po zakonu niti ne
jamči niti nima prednostnih
pravic. Važna razlika je tudi v
tem, da soodloča član skupaj z
drugimi člani in praviloma
skupaj in enakopravno z delavci o vseh vprašanjih svoje
organizacije, kooperant pa
skupaj z delavci organizacije, s
katero sodeluje, le o zadevah
tega sodelovanja.
Osnutek določa cilje in naloge združevanja. Cilji so
zboljšanje gospodarskega, socialnega in družbenega položaja združenih kmetov, v ta namen pa pridelujejo združeni
kmetje kmetijske pridelke v različnih oblikah medsebojnega

tržišču.
Z dokončanjem modernizacije letališč Ljubljana-Brnik, Maribor, Slovenj Gradec in Portorož se v večji meri kot do sedaj
postavlja potreba po enotnem konceptu in medsebojni organizacijski povezavi. Vzporedno s tem pa mora IAA poleg
posodobitve svoje flote usmerjati svoj razvoj v malo aviacijo.
V PTT dejavnosti je nujno nadaljevati s procesom samoupravne preobrazbe ter povezovanja velikih sistemov zvez.
sodelovanja,
organizirajo
kmetijsko pospeševalno službo, vnovčujejo pridelke, se
oskrbujejo z reprodukcijskim
in drugim blagom, opravljajo
pa lahko tudi vse druge gospodarske dejavnosti, ki kakorkoli
pripomorejo k organizirani
kmetijski proizvodnji, če izpolnjujejo ev. predpisane pogoje.
Zadržana je že dosedanja
pravica, združenega kmeta do
polnega zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, poudarjena so načela
prostovoljnosti, enakopravnosti in skupne odgovornosti.
Združeni kmet zadrži lastninsko pravico na združenj sredstvih, če se sam ni izrecno drugače odločil.
V osnutku so opredeljene
oblike združevanja kmetov in
sicer KZ, ki ima v svoji sestavi
temeljne organizacije ali jih nima, TZO, TOK, DOK z ali brez
temeljnih organizacij in hranilno-kreditne službe.
Vse navedene oblike so
družbeno-pravne osebe, za
katere veljajo splošni predpisi
v OZD, kolikor ta zakon drugače ne določa.
Zaradi tega ureja osnutek le
tista vprašanja, glede katerih
se te organizacije ločijo od
drugih OZD.
Tako so v osnutku določene
značilnosti ustanovitve KZ,pri
čemer je opuščeno doslej zahtevano najnižje število kmetov - ustanoviteljev, in značilnosti konstituiranja KZ.
Za TZO skuša osnutek določiti značilnosti pogojev iz 38.
člena ustave SRS oz. iz 320.
člena zakona o združenem delu glede organiziranja TZO. Pri
tem pa glede na načelo prostovoljnega združevanja določa, da imajo člani in delavci
neodtujljivo pravico ne pa tudi
dolžnost da organizirajo TZO,
če so pogoji podani. Isto velja
tudi za statusne spremembe,
razen seveda, če gre za organiziranje TOZD v sestavi KZ, ko
imajo delavci tudi dolžnost in
ne le pravico, da jo organizirajo.
Čeprav bo pravilo, da se organizira TZO po teritorialnem
načelu, za TOK pa, da gre le za
določeno proizvodnjo, pa ni to
nujno niti v prvem niti v drugem primeru. Bistvena razlika
med TZO in TOK je po osnutku
le v tem, da je TZO lahko le v

sestavi KZ, TOK pa v sestavi
delovne organizacije, ki ni KZ.
Za DOK ki je lahko le v sestavi SOZD, določa osnutek, da
se organizira kot KZ ali pa preneha, če ne bi prišlo do oblikovanja SOZD.
Hranilno-kreditne službe, ki
bodo imele po predvidenem
posebnem zakonu status pravne osebe, so vnešene med oblike združevanja kmetov le z
določbo, da ustanovijo te službe lahko člani in delavci organizacij združenih kmetov po
posebnem zakonu. S to določbo in kasnejšimi v zvezi hranilno-kreditnih služb skuša
osnutek omogočiti obstoječim
organizacijam, da se čimpreje
prilagodijo novim predpisom.
Poleg navedenih oblik združevanja, ki imajo status družbenopravne osebe, ureja
osnutek skupnosti na podlagi
pogodbe in zadružne ter delovne enote, ki te lastnosti nimajo, so pa tudi oblika združevanja.
Skupnost na podlagi pogodbe ustanovi lahko dvoje ali
več združenih kmetov zaradi
skupnega pridelovanja, uporabe skupnih objektov ali naprav
skupnega melioriranja in pod.
Gre torej predvsem za proizvodne skupnosti kot verjetno
najbolj primerne oblike intenzivnejšega združevanja dela in
sredstev, ki so sestavni del organizacije združenih kmetov
ali druge OZD in v kateri tvorijo
združeni kmetje celoto ter glede dohodka posebno stroškovno mesto. Poleg teh pa
ustanavljajo skupnosti lahko
tudi kmetje, ki nimajo lastnosti
združenega kmeta, ko gre torej za sedanje kmečke skupnosti. Dolžnost registracije ni več
predvidena.
Zadružne oz. delovne enote
so kot doslej predvidene v sestavi posamezne organizacije
združenih kmetov z določenimi samoupravnimi pravicami.
Po zakonu o združenem delu
so to deli delovnega procesa.
Osnutek ureja v III. poglavju
združevanje kmetijskih zadrug
in drugih oblik združevanja v
sestavljene kmetijske zadruge,
v SOZD in druge oblike združevanja, v zvezo hranilno-kreditnih služb in Zadružno zvezo
Slovenije.
Sestavljena KZ ima status
SOZD, poleg KZ pa se v sestavljeno KZ združujejo lahko tudi
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delovne organizacije, ki se ukvarjajo s predelavo, dodelavo
ali prometom kmetijskih ali
gozdnih proizvodov in s proizvodnjo ali prometom repromateriala za kmetijstvo ali gozdarstvo.
V skladu z zakonom o združenem delu je nakazana možnost, da se KZ in DOK lahko
združujejo v SOZD, poslovne
in druge skupnosti.
Zvezo
hranilno-kreditnih
služb lahko ustanovijo organizacije združenih kmetov, ki so
ustanovile hranilno-kreditne
službe. Status te zveze v
osnutku ni opredeljen. Razprava o osnutku naj pokaže, če
bi naj imela ta zveza položaj
poslovne skupnosti po 388 ali
pa skupnosti po 395. členu zakona o združenem delu.
Zadružna zveza Slovenije
naj bi imela status splošnega
združenja z obveznim članstvom KZ s TZO in TOZD v njihovi sestavi, TOK in DOK, ki
nimajo v svoji sestavi temeljnih
organizacij. Navedene so naloge Zveze, njena notranja ureditev je pa v glavnem prepuščena samoupravnemu sporazumu in sta tutu.
V poglavju o temeljnih medsebojnih razmerjih združenih
kmetov je tudi posebno podpoglavje o združevanju sredstev v družbeni lastnini z delom in sredstvi združenih
kmetov zaradi skupnih naložb.
V procesu skupnega proizvajanja nastajajo namreč
skupni objekti, kot so skupni
hlevi, nasadi, melioracijski objekti kot skupna naložba organizacije združenih kmetov ali
druge OZD in skupnosti ali posameznega združenega kmeta. Osnutek okvirno določa
enotna merila za taka medsebojna razmerja, tako glede
ugotavljanja začetne vrednosti
združenih sredstev, njihove
amortizacije, delitve dohodka
ter prenehanja sodelovanja.
Sama razmerja pa urejata obe
strani s pogodbo za katero veljajo po 3. tč. 607. člena zakona o združenem delu določbe
o samoupravnih sporazumih.
V primeru prenehanja skupne
proizvodnje ima druga stran
predkupno pravico na sredstvih, ki so predmet skupne
naložbe.
V poglavju o odločanju v organizaciji združenih kmetov je
načelo, da odločajo praviloma
člani in delavci skupaj in enakopravno in sicer tako, da je
sklep sprejet, če je glasovala
zanj večina članov in večina
delavcev, razen, kadar gre za
spremembo namena uporabe
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vrednosti sredstev, ustvarjenih
z delom kmetov za spremembe
statusa ali poslovnega predmeta (78. člen ustave SRS), ko
je sklep sprejet, če je glasovala
za predlog večina članov in
delavcev skupaj, od tega več
kot polovica članov.
Glede sestave skupnih organov ima osnutek variantno rešitev, ali naj bo namreč določeno razmerje med delegati
izmed članov in delegati izmed
delavcev po številu članov oz.
delavcev ali pa po prispevku
enih in drugih k uspehu in razvoju organizacije, vendar v
obeh primerih tako, da je več
kot polovica delegatov iz vrst
članov.
Individualni poslovodni organ organizacije združenih
kmetov je lahko tudi član te
organizacije. Ker ni v delovnem razmerju, ne veljajo zanj
določbe zakona o združenem
delu o disciplinski odgovornosti. Zaradi tega določa osnutek, da se tudi proti takemu
organu lahko izreče, disciplinski ukrep opomina, javnega
opomina ali denarne kazni.
Ukrep izreče na 1. stopnji disciplinska komisija, ki jo sestavljajo tudi člani, na drugi stopnji
odloča pa občni zbor. Isti postopek je predviden tudi glede
disciplinskih ukrepov nasproti
delavcem.
Status delavskega sveta v
organizaciji združenih kmetov
ima občni zbor, organa samoupravne delavske kontrole pa
nadzorni odbor.
Delovne skupnosti
Še ne razčiščeno vprašanje
je, ali in kdaj oblikujejo delavci, ki opravljajo adrriimistrativno-strokovna, pomožna in tem
podobna dela, pa tudi druga
dela, če ni pogojev za organiziranje TOZD, v enoviti ZK ali
enoviti DOK, delovno skupnost
in ali je taka skupnost obvezna
tudi v TZO in TOK.
Osnutek rešuje vprašanje tako, da je skupnost v enoviti KZ
in enoviti DOK obvezna, če je
izpolnjen pogoj iz 3. tč. 320.
člena oz. iz 323. člena zakona
o združenem delu, variantno
pa, da se mora ob istem pogoju skupnost oblikovati tudi v
TZO in TOK.
TOK v gozdarstvu
Glede na dejstvo, da je obvezno član TOK v sestavi gozdnogospodarske organizacije
vsak, ki je kmet po zakonu o
kmetijskih zemljiščih in je lastnik gozda, prihaja do tega, da
so člani teh TOK tudi kmetje, ki

nimajo nikakega interesa na
dohodku od gozda. Zaradi tega prihaja v teh TOK do velikih
problemov, ko gre za odločanje z osebnim izjavljanjem, ker
taki kmetje pri odločanju ne
sodelujejo, predstavljajo pa
mnogokrat veliko število članov TOK.
Osnutek predvideva variantno rešitev tega problema tako,
da bi tudi za TOK v gozdarstvu
veljala ista načela prostovoljnega in osebnega članstva kot
za TOK v kmetijstvu. Tudi član
take TOK bi se moral s pogodbo zavezati za trajnejše proizvodno sodelovanje.
Razprava o osnutku naj bi
rešila tudi to vprašanje.
Ugotavljanje in razporejanje
celotnega prihodka in
dohodka
Osnutek zakona določa, da
je temeljni akt za urejanje dohodkovnih odnosov v organizacijah združenih kmetov samoupravni sporazum o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka.
Sporazum sprejmejo združeni
kmetje in delavci in si z njim
uredijo medsebojna ekonomska razmerja pri pridobivanju
dohodka in delitvi skupnih rezultatov. V osnutku je nakazana vsebina tega sporazuma s
tem, da so upoštevane določbe zakona o ugotavljanju in
razporejanju celotnega prihodka in dohodka (Uradni list
SFRJ štev. 62/77).
Celotni prihodek se ugotavlja in razporeja v organizacijah
združenih kmetov smiselno
enako kakor v TOZD, s tem, da
se v materialne stroške poslovanja všteva tudi vrednost
prevzetih proizvodov od združenih kmetov, obračunanih po
merilih in osnovah samoupravnega sporazuma.
Združeni kmetje bodo prejemali ob oddaji pridelkov iz dogovorjene proizvodnje akontacije, ki jih bo za posamezne
pridelke na začetku poslovnega leta določil občni zbor organizacije združenih kmetov.
Akontacije bodo praviloma celo poslovno leto enake, neglede na višino dnevnih tržnih
cen. Ob zaključnem obračunu
se opravi dokončna razdelitev
dohodka glede na prispevek
vsakega udeleženca v skupno
načrtovani in realizirani proizvodnji.
Iz dela dohodka, ki pripada
združenim kmetom, bodo lahko kmetje oblikovali svoj sklad
skupne porabe in sklad rizika.
Slednji bi omogočil vključevanje združenih kmetov v sistem
družbenih rezerv in s tem za-

gotavljanje tudi najmanjšega
dohodka združenim kmetom.
V ta namen naj bi se sklenil
poseben družbeni dcjgovor.
Sredstva sklada rizika naj bi se
rabila tudi za skupno zavarovanje zoper škodo, ki nastopa
v kmetijski proizvodnji. Tudi v
ta namen naj bi se sklenil poseben družbeni dogovor.
Osnutek posebej opredeljuje različne dohodkovne položaje združenih kmetov glede
na raznovrstnost ter obseg
združevanja dela, sredstev in
zemljišč. S tem je nakazana
perspektiva združevanja kmetov in preraščanje nižjih oblik
združevanja v višje in kvalitetnejše, ki zagotavljajo večjo
produktivnost dela, večji dohodek in zanesljivejšo ekonomsko in socialno varnost.
Osnutek tudi določa, da mora organizacija združenih
kmetov delati za vsakega združenega kmeta in proizvodno
skupnost poseben obračun
medsebojnega sodelovanja
ter, da mora poslovanje s Kmeti obračunavati ločeno od
obračuna za ostalo poslovanje. Skupna proizvodnja, ki bo
osnovana na podlagi skupnega dela in sovlaganja sredstev
ter združevanja zemljišč kmeta
in organizacije, pa bo posebno
obračunsko mesto.
Zaradi jasnosti, čeprav je to
predmet drugih predpisov,
vsebuje osnutek zakona tudi
določbo, da del dohodka, ki
pripada združenim kmetom,
ne more biti osnova za plačilo
davka na dohodek TOZD in
druge prispevke, kakor tudi ne
osnova za različno združevanje sredstev organizacij združenih kmetov.
Združevanje denarnih
sredstev za določene
namene
Osnutek zakona daje zakonsko možnost prostovoljnega
združevanja denarnih sredstev
kmetov z namenom gradnje
investicijskih objektov, ki so v
skupnem interesu združenih
kmetov samih ali pa skupaj s
temeljnimi
organizacijami
kmetijske proizvodnje, predelave in trgovine (npr. zbiralnice
mleka, skladišča za kmetijski
reprodukcijski material in pridelke, objekti za predelavo
kmetijskih pridelkov in podobno). Osnutek predvideva sklenitev posebnega sporazuma
za združevanje sredstev; s posebnimi določbami vzpodbuja
to združevanje, zagotavlja samoupravne pravice tistim, ki
bodo sredstva združevali,
opredeljuje pa tudi jamstvo
oziroma varnost za vračilo
sredstev.
poročevalec

Osnutek zakona o
preživninskem varstvu
kmetov
S tem zakonom je urejena
nova oblika reševanja socialnih problemov, ki se pojavljajo
v naši socialistični družbi,
ostarelim in za delo nezmožnim kmetom.
Zakon daje tem kmetom
možnost, da oddajo svoja
kmetijska zemljišča in gozdove zainteresiranim pravnim
osebam, in to: če so stari 65 let
(moški) oziroma 60 let (ženske), ali so za opravljanje kmetijske dejavnosti nezmožni, če
sklenejo pred pristojnim sodiščem sporazum o oddaji zemljišča z zakoncem ali osebo, ki
je po predpisih o zakonski zvezi z zakonom izenačena, ter z
nujnimi dediči; z zakoncem
oziroma osebo, kije izenačena
po predpisih o zakonski zvezi,
pa tudi sporazum o načinu
razpolaganja s preživnino; ta
sporazum je sestavni del sporazuma o oddaji zemljišča.
Za oddajo zemlje se šteje
odpoved lastninski pravici v
korist družbeno pravne osebe
in tudi izjava lastnika, da bo
zemljišče po njegovi smrti
prešlo v družbeno lastnino, če
zemljišče ob sklenitvi pogodbe
odda v rabo družbeni pravni
osebi.
Za oddano zemljišče se ne
plačuje prispevkov skupnosti
starostnega zavarovanja kmetov in ne davkov od prometa z
nepremičninami.
če upravičenec odda družbeno-pravni osebi vse zemljišče, razen 1 ha, ne plačuje prispevka za starostno zavarovanje kmetov.
S pogodbo o oddaji zemljišča si pridobi kmet pravico do
preživnine in tudi pravico do
zdravstvenega varstva, če je
nima zagotovljene po drugih
predpisih; v tem primeru plačuje prispevke za zdravstveno
varstvo poseben račun, ki se
oblikuje pri Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov in se
v njem zbirajo sredstva za izplačevanje preživnin ter prispevkov za zdravstveno zavarovanje. S pridobitvijo pravice
do preživnine niso prizadete
pravice upravičenca do prejemkov po drugih predpisih.
Višina preživnine je odvisna
od tržne vrednosti oddanega
zemljišča, starosti upravičenca
ob času oddaje zemljišča, ne
sme pa biti manjša od vsakokratne starostne pokojnine
kmetov.
Pravica do preživnine preide
po smrti upravičenca na njegovega zakonca oziroma oseporočevalec

živnine pomenila novo obremenitev sredstev solidarnosti
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pri Skupnosti invalidskega-pokojninskega zavarovanja.

Osnutek zakona o
spremembah in
dopolnitvah zakona o
kmetijskih zemljiščih

bo, ki je z zakoncem izenačena
po predpisih o zakonski zvezi,
če je star 55 let (moški) oziroma 50 let (ženska) in tudi na
Izvršni svet Skupščine SR
njegove otroke in druge osebe, če jih je ob času smrti pre- Slovenije je v marcu 1978
življal, če le-ti izpolnjujejo po- predložil Skupščini SR Slovegoje do pridobbitve pravice do nije predlog za izdajo zakona o
družinske pokojnine po pred- spremembah in dopolnitvah
pisih o pokojninskem in inva- zakona o kmetijskih zemljiščih
(Ur. I. SRS št. 26/73, 24/75 in
lidskem zavarovanju.
Sredstva za izplačevanje 23/77).
Predlog za izdajo je bil
preživnin se oblikujejo iz kupnin za oddano zemljišče in iz obravnavan na 60. seji zbora
solidarnostnega
prispevka občin Skupščine SR Slovenije
združenega dela na podlagi 28. marca 1978 in na 61. seji
samoupravnega sporazuma, ki zbora združenega dela Skupga skleneta skupnost starost- ščine SR Slovenije dne 28.
nega zavarovanja kmetov in marca 1978.
Pristojni zbori so na podlagi
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja in se poročil odborov, zakonodajzbirajo na posebnem računu no-pravne komisije ter po razpri skupnosti starostnega za- pravi v zborih predlog za izdajo zakona sprejeli in naložili
varovanja kmetov.
Prevzemnik in upravičenec Izvršnemu svetu Skupščine SR
skleneta pogodbo o oddaji Slovenije, da na podlagi stališč
zemljišča in v njej vpišeta tudi odborov, zakonodajno-pravne
višino preživnine, ki jo predho- komisije, razprave v zborih in
dno izračuna na podlagi po- ocene izvajanja zakona o kmedatkov, ki jih posreduje prev- tijskih zemljiščih ter javne razzemnik, skupnost starostnega prave pripravi osnutek zakona.
Na podlagi poslovnika
zavarovanja kmetov. Pogodbo
je potrebno overiti pri pristoj- Skupščine SR Slovenije in na
izraženo zahtevo javnosti je binem sodišču.
Upravičenec pridobi pravjco la preko SZDL izvedena obširdo preživnine z naslednjim na javna razprava o celotnem
mesecem po overovitvi pogod- paketu kmetijske zemljiške zabe pred sodiščem, če izpolnju- konodaje v času od 15. aprila
je vse pogoje po tem zakonu. do 15. julija 1978.
Predlagatelj je proučil vsa
Če pa ob oddaji zemlje še ni
star 65 let (moški) oziroma 60 stališča, pripombe in predlolet (ženska), pridobi pravico z ge, ki so jih podali k predlogu
naslednjim mesecem po izpol- za izdajo zakona pristojni zbonitvi te starosti, razen če dobi ri, zakonodajno-pravna komipravico do preživnine zaradi sija, pristojni republiški upravnezmožnosti za opravljanje ni organi in razpravljalci v okviru javne razprave.
kmetijske dejavnosti.
Pri pripravljanju osnutka zaKer so nekatere občinske
skupščine že sprejele odloke o kona so bili upoštevani predlopreživninskem varstvu kmetov, gi in dopolnitve, ki so jih podaje treba preživnine, ki jih kmet- li pristojni zbori, njihovi odbori
je že prejemajo na podlagi teh in zakonodajno-pravna komiodlokov, v roku 6 mesecev pri- sija ter razpravljalci v okviru
četi izplačevati iz sklada. Sklad javne razprave.
Na podlagi zgornjih ugotoviin občina uredita medsebojna
razmerja s posebno pogodbo. tev je predlagatelj pripravil
Pri tem pa morajo občine za osnutek zakona z naslednjimi
upravičence do preživnine po načelnimi rešitvami:
Posebna skrb je bila posveobčinskih odlokih zagotoviti
sredstva najmanj v višini dose- čena jasnejši opredelitvi statudanje preživnine. Obseg pravi- sa kmeta. Pri tej opredelitvi se
ce do preživninskega varstva je močneje poudarila poklicna
se upravičencu določi na novo opredelitev in usposobljenost
ob upoštevanju določb tega kmeta za opravljanje kmetijske
dejavnosti. Za kmeta se po dozakona.
Zakon ne obremenjuje druž-. ločbah osnutka zakona šteje
benopolitičnih skupnosti z no- občan, ki z osebnim delom obvimi finančnimi obveznostmi. deluje kmetijsko zemljišče, na
Nedvomno pa bo valorizacija katerem ima kdo lastninsko
preživnine in plačevanje pri- pravico, da je za to obdelovaspevkov za zdravstveno zava- nje ustrezno usposobljen ter
rovanje upravičencev do pre- da mu kmetijska dejavnost po-
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meni glavno oziroma dopolnilno dejavnost. Poleg zgoraj podane osnovne definicije kmeta
so v osnutku zakona določeni
tudi izjemni primeri, ko ima
status kmeta lahko tudi občan,
ki zemljišča ne obdeluje z
osebnim delom, ker je star ali
za delo nezmožen, oziroma je
zaposlen doma, ali je na začasnem delu v tujini.
Sedanja ureditev zaščite
kmetijskih zemljišč, v skladu s
sistemom planiranja, določa
obseg prostora za posamezne
dejavnosti v občini in njihovo
optimalno razvrstitev. Tako
bodo kmetijska stališča v prostorskem planu občine razvrščena v dve območji in sicer:
na zemljišča, ki so trajno namenjena za kmetijsko proizvodnjo in druga zemljišča. Na
podlagi te razvrstitve je opredeljeno tudi njihovo varstvo.
Glede na nejasnosti, ki so se
pokazale v praksi v zvezi z določbami o prispevku zaradi
spremembe
namembnosti
kmetijskega zemljišča in zaradi prilagoditve pravnemu sistemu, se dosedanji-prispevek
od spremembe namembnosti
kmetijskih zemljišč spremeni v
odškodnino, ki naj bi jo plačeval uporabnik kmetijskega
zemljišča ali gozda v nekmetijske namene. Poleg že omenjene odškodnine osnutek zakona uvaja še dve vrsti odškodnine in sicer:
- odškodnino, ki jo mora
plačati kdor izkorišča kamen,
mivko, pesek ter lončarsko in
opekarsko glino;
- odškodnino zaradi onesnaževanja kmetijskih zemljišč.
V prometu s kmetijskimi
zemljišči prinaša osnutek zakona določbo, na podlagi katere je omejen krog oseb, katerim lahko kmet podari kmetijsko zemljišče.
Zaradi učinkovitejšega uresničevanja družbenega plana v
zvezi z izvajanjem prostorskoureditvenih operacij, je v
osnutku zakona poenostavljen
postopek izvajanja prostorsko-ureditvenih operacij, ob
enem pa je uveden nov občinski upravni organ - komasacijska komisija, ki bo s svojim
delom pripomogla k hitrejšemu izvajanju prostorsko-ureditvenih operacij.
Posebej bi veljalo opozoriti.
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da se v osnutku zakona pri komasacijah in melioracijah uvajalo nove oblike pokrivanja
stroškov teh operacij za lastnike kmetijskih zemljišč.
V poglavju o prostorsko ureditvenih operacijah je v osnutku zakona opredeljena nova
ureditev melioracij. Melioracije so po osnutku zakona vsa
tista dela, s katerimi se odklanjajo negativni vplivi klime, vode, lastnosti tal in prostorske
neurejenosti na kmetijsko proizvodnjo ter se z njimi dosežejo ustaljeni in povečani pridelki ob nižjih proizvodnih stroških. Med take posege štejemo
hidromelioracije in agromelioracije.
Glede na obseg izvajanja
melioracij delimo le-te na melioracije manjšega - lokalnega
- značaja in melioracije regionalnega značaja - melioracije
celotnega porečja. Posebej bi
veljalo opozoriti, da melioracije regionalnega pomena predlagajo kmetijske organizacije,

organizacije združenega dela,
ki se ukvarjajo s prometom in
predelavo kmetijskih pridelkov, krajevne skupnosti in vodnogospodarske organizacije,
ki naj za izvajanje melioracij
sklenejo samoupravni sporazum o ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti za izvajanje melioracij.
V skladu z javno razpravo in
zaključki analize o izvajanju
zakona o kmetijskih zemljiščih
se je v osnutku zakona predložil nov način urejanja vprašanja uporabe skupnih pašnikov,
in sicer tako, da postane pravni nosilec pravice uporabe na
skupnih pašnikih, ki jih ne
uporabljajo kmetijske organizacije za lastno proizvodnjo,
kmetijska zemljišča skupnost,
ki te pašnike dodeljuje kmetijskim organizacijam in pašnim
skupnostim.
Z novim zakonom za družbenopolitične skupnosti na
podlagi predloženega osnutka
zakona ne bodo nastale nove
finančne obveznosti.

Predlog za izdajo
zakona o skladih
skupnih rezerv, s tezami
za osnutek zakona
Z zakonom o sredstvih rezerv (Uradni list SFRJ, št.
62/77) je predpisan način oblikovanja, uporabe in upravljanja s sredstvi rezerv v temeljnih organizacijah združenega
dela, hkrati pa so uvedena načela združevanja sredstev rezerv za območje družbenopolitičnih skupnosti, ki jih je potrebno podrobneje razdelati v
republiških predpisih. Sredstva rezerv, ki jih delavci v temeljni organizaciji oblikujejo
iz čistega dohodka, se lahko
poleg sanacije izgub uporabljajo tudi za tekočo likvidnost
in za druge namene v poslovanju, določene z zveznim zakonom, zato je bilo potrebno pri
pripravi predloga za izdajo zakona o skladih skupnih rezerv
upoštevati načelo, da predstavlja sistem združevanja
sredstev rezerv na ravni družbenopolitičnih
skupnosti
predvsem dopolnjujoč način
zagotavljanja sredstev, ki bodo
omogočala nemoteno izvajanje sanacijskih postopkov v
primerih, ko je bil ugotovljen
širši družbeni interes za sanacijo temeljnih organizacij z izgubo v poslovanju in hkrati
nujnost, da med viri sredstev
za sanacijo nastopajo tudi
združena sredstva rezerv.
Predlagana temeljna načela,
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na katerih bodo urejeni odnosi
pri združevanju, uporabi in
upravljanju sredstev rezerv, so
bila usmerjena predvsem k
takšnim rešitvam, ki bodo
omogočala letno usklajevanje
potreb po združevanju sredstev v okviru sanacijskih postopkov z drugimi viri sredstev
za pokrivanje izgub. Iz teh razlogov je predlagana tudi ureditev, ki omejuje namene uporabe združenih sredstev rezerv
le na sanacijske kredite za pokrivanje nekritih izgub, za nadomeščanje izdatkov za prekvalifikacijo delavcev, za izplačilo osebnih dohodkov v zajamčeni višini - vse v skladu s
predlaganimi ukrepi v preverjenem sanacijskem programu,
za začasno izplačilo akontacij
osebnih dohodkov in za morebitne druge namene, določene
s statutom sklada v skladu z
zakonom. Proces zagotavljanja sredstev za te namene naj
bi odražal širšo družbeno solidarnost delavcev v primerih,
ko nastopijo pri določenih temeljnih organizacijah združenega dela motnje v poslovanju, medtem ko naj bi sredstva
za druge namene, določene z
zakonom o sredstvih rezerv,
zagotavljali z združevanjem
sredstev v okviru delovnih in
sestavljenih organizacij zdru-

ženega dela in samoupravnih
interesnih skupnosti kot odraz
ožjih interesov delavcev, ki so
organizacijsko, dohodkovno
ali poslovno povezani.
Za uresničevanje navedenih
načel so v tezah za izdelavo
zakona predlagane tri variantne ureditve izdelave in sprejemanja finančnega načrta skladov skupnih rezerv predvsem z
namenom, da bi v razpravah
ugotovili, katera od predlaganih rešitev omogoča letno usklajevanje potreb po združevanju sredstev rezerv v okviru sanacijskih postopkov z drugimi
viri sredstev za pokrivanje izgub. Po osnovnem predlogu
temelji izdelava finančnega
načrta na podatkih iz periodičnih obračunov za devetmesečno poslovanje, kar predvsem
omogoča pravočasno pripravo
načrta in odločanje delavcev o
obsegu združevanja in namenih uporabe združenih sredstev rezerv hkrati s sprejemanjem zaključnega računa. Ker
so ocene o finančnih rezultatih
poslovanja v zaključnih računih na osnovi podatkov iz periodičnega obračuna za devetmesečno poslovanje izredno
nezanesljive, je v prvi varianti
predvidena priprava in sprejemanje finančnega načrta skladov šele na osnovi podatkov v
zaključnih računih. Navedena
ureditev bi povzročila, da bi se

zaradi neusklajenosti z roki, ki
so predpisani v zakonu o pogojih in postopku za sanacijo,
izdelava in preverjanje sanacijskih programov izredno podaljšala. Zato je v drugi variantni ureditvi predlagana rešitev, da se s finančnim načrtom v začetku leta določi le
globalni obseg potrebnih
sredstev rezerv za posamezne
namene, medtem ko se v zakonu določi stopnja združevanja
sredstev rezerv v odvisnosti od
ocen o materialnem položaju
gospodarstva v obdobju, ko se
zakon sprejema.
Zakon o skladih skupnih rezerv naj bi bil prehodnega značaja in bi s postopoma čim
manjšim združevanjem sredstev rezerv na ravni družbenopolitičnih skupnosti pospeševal združevanje sredstev rezerv v okviru delovnih ali sestavljenih organizacij združenega dela. S sanacijskimi krediti iz združenih sredstev rezerv na ravni družbenopolitičnih skupnosti naj bi v tem prehodnem obdobju predvsem
zagotovili dokončno pokrivanje nekritih izgub v temeljnih
organizacijah združenega dela, kjer so nastale motnje v poslovanju in s tem omogočili
prevzemnikom sanacije združevanje sredstev za izvedbo
preverjenega
sanacijskega
programa.

Predlog zakona o
združevanju organizacij
združenega dela v
splošna združenja in
gospodarske zbornice
(ESA-1064)

Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je na svojem zasedanju 19. julija 1978
obravnaval in sprejel osnutek
zakona o združevanju organizacij združenega dela v splošna združenja in gospodarske
zbornice. Sprejel je sklep, naj
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pri pripravi predloga zakona upošteva predloge, dane
v poročilih skupščinskih teles.
O osnutku zakona sta razpravljala odbor za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela, ki ni imel nobenih
dopolnilnih ali spremljevalnih predlogov in je osnutek zakona podprl, ter zakonodajnopravna komisija Skupščine SR
Slovenije, ki je sprejela pripombe in stališča k 38., 39.,
40., 41. in 43. členu. Te pripombe in stališča so v predlogu zakona upoštevana. V
predlogu zakona so upošteva-

na tudi stališča zbora občin
Skupščine SR Slovenije.
Za razliko od zakonskega
osnutka so v določbah tretjega
odstavka 1. člena in prvega
odstavka 13. člena natančneje
določene oblike združevanja
kmetov kot jih bo predvidel
ustrezni novi zakon o združevanju kmetov. Besedilo teh
dveh določb je izpolnjeno na
podlagi pripomb Zadružne
zveze Slovenije. Ta je tudi
predlagala novo določbo, ki je
osnutek zakona ni vseboval
(tretji odstavek 3. člena), po
kateri zakon o združevanju
kmetov določa, kdo je lahko
izvoljen za delegata v organe
Zadružne zveze Slovenije ter
za delegata združenih kmetov
in delavcev kmetijskih zadrug
ter drugih organizacij v organih gospodarskih zbornic. Določba je potrebna, sicer kmetje
ne bi mogli biti izvoljeni za deporočevalec

legate v organih gospodarskih
zbornic, saj je bilo v drugem
odstavku istega člena predvideno, da je lahko delegat vsak
delavec, ki je v delovnem razmerju v organizaciji združenega dela ali drugi samoupravni organizaciji član splošnega združenja oziroma gospodarske zbornice.
Delno je spremenjena določba 8. člena, ki sedaj ne
opredeljuje več delovnega področja svetov pri gospodarskih
zbornicah. Ti sveti po osnutku
ustreznega zveznega zakona
pri gospodarskih zbornicah ne
bodo družbeni sveti, delovali
pa bodo po enakih načelih.
Spremenjena je tudi prva alinea 14. člena, in sicer skladno
s sistemom planiranja.
V 5. alinei 14. člena je med
nalogami občinskih zbornic
poudarjeno tudi predlaganje
ukrepov za hitrejši razvoj kmetijske dejavnosti.
Nova je določba drugega
odstavka 12. člena, ki opredeljuje občinske zbornice kot
osnovne samoupravne organizacije in skupnosti organizacij
združenega dela.
Sedmo poglavje predloga
zakona - razmerja med splošnimi združenji oziroma gospodarskimi zbornicami in organi
družbenopolitične skupnosti
izhaja iz novih rešitev, ki bodo
zajete v novem republiškem
zakonu o državni upravi. Poudarjeno je sodelovanje gospodarskih zbornic in splošnih
združenj z izvršnimi organi.
Uresničuje se z izmenjavo
mnenj, stališč, dajanju pobud
in predlogov glede vprašanj,
za katera so zainteresirane gospodarske zbornice in splošna
združenja, z oblikovanjem
skupnih delovnih teles in z
drugimi oblikami medsebojnega sodelovanja. Gospodarska
zbornica Slovenije ter splošna
združenja dajejo Izvršnemu
svetu Skupščine SR Slovenije
in republiškim upravnim organom pobude, predloge in
mnenja v zvezi z določanjem
ekonomske politike, sprejemanjem planov in programov razvoja gospodarskih dejavnosti, izdajo zakonov in drugih
predpisov ter sklepanjem samoupravnih sporazumov in
družbenih dogovorov ter v
zvezi z reševanjem drugih
vprašanj, pomembnih za gospodarstvo.
Spremenjene so tudi določbe o stalnih arbitražah (40. in
41. člen) in so pri tem upoštevane pripombe zakonodajnopravne komisije.
V prvem odstavku 43. člena
predloga zakona so besede
»samoupravno
združujejo
sredstva« nadomeščene z besedami »samoupravno določajo višino sredstev«, kar je
poročevalec

predlagala zakonodajno-prav- dno vključene v Gospodarsko ženje s svojim delom ne sme
na komisija Skupščine SR Slo- zbornico Slovenije. To vpraša- kršiti pravic oziroma interesov
venije.
nje se tiče drugačnega kon- članov, ki so združeni v druga
Na razpravi v zboru združe- cepta organiziranja gospodar- splošna združenja. Tako donega dela Skupščine SR Slo- ske zbornice Slovenije, kot je ločbo predstavlja drugi odstavenije dne 19. 7. 1978 so bila bil zastavljen, politično in stro-, vek 19. člena zakona. Prav taizražena še naslednja mnenja, kovno dogovorjen ter v osnut- ko je bilo zmotno ugotovljeno,
stališča in pripombe, ki jih ku zakona zajet in ni razloga, da je določba 6. člena v napredlagatelj ni upošteval.
da bi ga sedaj menjali. V Go- sprotju z določbo 7. člena, saj
- Naslov zakona naj se glasi spodarsko zbornico Slovenije iz 6. člena izhaja, kot da občin»Zakon o združevanju v sploš- se organizacije združenega ske zbornice in splošna zdruna združenja in gospodarske dela, poslovne skupnosti ter ženja ne bi smela neposredno
zbornice«, ker ne gre le za vse druge oblike združenega sodelovati z drugimi zbornicazdruževanje organizacij zdru- dela, združijo po občinskih mi in splošnimi združenji na
ženega dela, temveč tudi za zbornicah in po splošnih zdru- območju SFRJ. Določba 6. člezdruževanje poslovnih skup- ženjih (po teritorialnem in na obravnava le vidike sodeloprincipu). vanja Gospodarske zbornice
nosti, bank, zavarovalnih funkcionalnem
skupnosti ter delovnih ljudi, ki Takšna rešitev je v vseh dose- Slovenije do gospodarskih
samostojno opravljajo gospo- danjih razpravah in v javni raz- zbornic republik in avtonodarsko dejavnost s sredstvi v pravi o osnutku zakona doži- mnih pokrajin ter Gospodarske zbornice Jugoslavije. V
lastnini občanov.
vela polno podporo.
Predlagatelj meni, da je se- Da bi bilo lahko sporazu- določbi 7. člena pa so oprededanji naslov ustrezen, saj pou- mevanje in dogovarjanje dele- ljeni vsi subjekti, s katerimi sodarja, da gre za združevanje gatov občinskih zbornic ter delujejo gospodarske zborniorganizacij združenega dela. delegatov splošnih združenj ce (torej občinske in GospoPoslovne skupnosti so skup- enakopravno, naj bodo v skup- darske zbornice Slovenije) ter
nosti organizacij združenega ščini Gospodarske zbornice splošna združenja, s katerimi
dela. Prav tako organizacije Slovenije in v vseh njenih tele- se povezujejo ter vzpostavljajo
združenega dela ustanavljajo sih oboji delegati enako zasto- z njimi druge oblike sodelovabanke in zavarovalne skupno- pani; prvi odstavek 26. člena nja.
Opozorjeno je tudi bilo, da
sti. Poudariti je namreč po- naj se dopolni z besedilom
trebno, da organizirano zdru- »vendar tako, da bosta zago- se v zakonu naloge splošnih
ženo delo ustanavlja splošna tovljeni enakopravna prisot- združenj in Gospodarske zborzdruženja in gospodarske nost in možnost dogovarjanja nice Slovenije (18. in 23. člen)
zbornice. To je poudarjeno ta- delegatov v območnih ali te- v prepodrobni opredelitvi preko v ustavi kot tudi v zveznem meljnih skupnostih in delega- pletajo ali celo prikrivajo in da
zakonu, zato predlagatelj tov splošnih združenj v Skup- bi jih zato moral zakon obvemnenja, naj bi se spremenil ščini Gospodarske zbornice zati k racionalni delitvi in organaslov, ni sprejel.
Slovenije ter njenih organih po nizaciji dela. Ob tem je potreb- Pojem »občinska zborni- odborih, sekcijah in drugih no poudariti, da so v zakonu
jasno in sistematično opredeca« naj se nadomesti s poj- skupnih telesih«.
Predlagatelj meni, da takšna ljene naloge tako občinskih
mom »temeljna zbornica« ali
»območna zbornica«. Predla- dopolnitev ni potrebna. Skup- zbornic kot tudi splošnih zdrugatelj meni, da je pojem »ob- ščina Gospodarske zbornice ženj in Gospodarske zbornice
činska zbornica« ustrezen. Slovenije ni predvidena kot Slovenije. Med njimi ni nobeObčina je namreč samouprav- dvodomna skupščina, z dvema nih hierarhičnih odnosov, vsi ti
na in temeljna družbenopoli- zboroma - zborom delegatov subjekti so samostojni, enakotična skupnost, v kateri so de- občinskih zbornic in zborom pravni, enako pomembni. Njilovni ljudje in občani povezani delegatov splošnih združenj. hovi odnosi temeljijo na načes skupnimi interesi in v kateri Tudi število občinskih zbornic lih povezovanja, soodvisnosti,
so ustvarjeni temeljni pogoji in splošnih združenj ne bo delitve dela ter samoupravza usklajevanje gospodarske- enako, prav tako tudi ne števi- nega sporazumevanja. Z njihoga in družbenega razvoja ter lo njihovih delegatskih mest, vimi statuti, zlasti pa v vsakodnevni praksi in s programi
za neposredno in učinkovito kar seveda ni niti bistveno.
zadovoljevanje skupnih potreb
V delegatskem sistemu je te- dela bo potrebno zagotoviti,
na samoupravni podlagi in za melj enakopravnost delegatov, da se naloge ne bodo podvajavendar ne glede pristojnosti, le in da bo delovanje gospouresničevanje funkcij oblasti.
- Pojmi »Zadružna zveza pač pa glede odločanja. Glede darskih zbornic in splošnih
Slovenije, Zveza združenj sa- na to predlagatelj meni, da je združenj kar najbolj raciomostojnih obrtnikov in Zdru- rešitev v predlogu zakona nalno.
Izraženo je bilo tudi stališče,
ženje bank Slovenije« naj se ustrezna in je ni treba spremida bi bilo potrebno konstituinadomesti s splošnimi pojmi, njati oziroma dopolnjevati.
- S tem zakonom je potreb- ranje splošnih združenj in gone pa s poimenovanjem obstoječe organiziranosti, ki se lah- no zagotoviti možnosti reorga- spodarskih zbornic urejati z
nizacije obstoječih asociacij družbenimi dogovori in s sako spremeni.
moupravnimi sporazumi, in da
V zvezi s tem stališčem je združenega dela.
Predlagatelj meni, da to ne bi njihove statute potrjevale
potrebno ugotoviti, da splošni
pojmi ne bi ustrezali, temveč je spada v zakon o združevanju skupščine družbenopolitičnih
potrebno poimenovati kon- organizacij združenega dela v skupnosti.
S sprejemom tega zakona
kretno obliko povezovanja (teh splošna združenja in gospooblik pa je več), ki ima že po darske zbornice. Obstoječe ne bodo za družbenopolitične
zakonu položaj splošnega asociacije (zlasti poslovna skupnosti nastale nove finančzdruženja. Če tega ne bi storili, združenja) morajo prilagoditi ne obveznosti. Za organizacije
ne bi bilo jasno, katera oblika svojo organizacijo in poslova- združenega dela, poslovne
združevanja ima tak položaj. nje določbam zakona o zdru- skupnosti ter delovne ljudi, ki
samostojno z osebnim delom
Zakon mora biti v tem pogledu ženem delu.
V razpravah na zboru zdru- opravljajo gospodarske dejavjasen.
- Sestavljene organizacije ženega dela je bilo pomotoma nosti s sredstvi v lastnini občazdruženega dela ter poslovne omenjeno, da manjka v zako- nov (člani) prav tako ne bodo
skupnosti naj bodo neposre- nu določba, da splošno zdru- nastale nove obveznosti, ker
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prispevek zbornici že plačujejo. Članarina oziroma prispevek gospodarskim zbornicam
in drugim splošnim združenjem je zakonska obveznost in
se plačuje iz dohodka. Obseg
sredstev bo odvisen od dogovorjenega programa. Novo višino prispevka za izvajanje rednih in posebnih nalog gospodarskih zbornic in splošnih
združenj bodo člani samoupravno določili. Osnovo in

stopnjo za plačevanje prispevkov bo določila skupščina
splošnega združenja oziroma
gospodarske zbornice. Takšno
rešitev vsebuje tudi ustrezni
zvezni zakon.
Obveznosti do gospodarskih
zbornic bodo zaradi nove organiziranosti vsekakor delno
višje, vendar bodo s tem
ustvarjene materialne razmere
za njihovo uspešnejše, kvalitetnejše in boljše delovanje.

Predlog za izdajo
zakona o spremembi
zakona o prispevku
odjemalcev električne
energije na nizki
napetosti za
financiranje
energetskih objektov, z
osnutkom zakona
Obstoječi sistem poslovanja
in razvoja elektrogospodarstva
temelji na ločenem pristopu
zagotavljanja sredstev za enostavno in razširjeno reprodukcijo: sredstva za enostavno reprodukcijo se zagotavljajo
skozi ceno, sredstva za razširjeno pa z združevanjem sredstev oziroma prispevkov na
podlagi samoupravnega sporazuma oziroma zakonov.
Pretekle izkušnje in pa upoštevanje okoliščin, da bo dokončanje izgradnje in pričetek
obratovanja nekaterih večjih
energetskih objektov, kot
napr. TE Trbovlje, TE Šoštanj
IV, HE Formin, 380 kV mreža,
pozneje pa tudi NE Krško in
Rudnika urana Žirovski vrh,
pomenilo ogromno povečanje
sredstev, potrebnih za pokrivanje amortizacije in odplačilo
anuitet, ki jih nikakor ne bo
moč kriti s sredstvi, zbranimi
na podlagi tekoče cene za prodajo električne energije, je vodilo proizvajalce in porabnike
električne energije, da so v samoupravni sporazum o združevanju sredstev za financiranje graditve objektov po samoupravnem planu razvoja elektroenergetike za obdobje
1976-1980 vključili določilo,
da lahko skupščina ISE izjemoma nameni del sredstev,
zbranih na podlagi tega sporazuma, tudi za kritje dela amortizacije v primeru, da s ceno
električne energije v posameznem letu ne bi mogli pokriti v
celoti amortizacije, ki je element strukture cene. Iz istega
razloga je bilo nato podobno
določilo vključeno tudi v zakon o prispevku odjemalcev
električne energije na nizki na20

(ESA-111)

petosti za financiranje energetskih objektov z dodatkom,
da ta znesek nato OZD elektrogospodarstva obvezno združijo in vplačajo na poseben račun ISE.
Bojazen, da s sredstvi, zbranimi na podlagi cene električne energije, ne bo moč pokriti
vseh njenih strukturnih elementov, se je pokazala za
upravičeno. Tako je znašala izguba OZD elektrogospodarstva v letu 1976 697.390.000,00
din
in
v
letu
1977
570.554.883,97 din. V obeh letih so bila za pokritje izgube
porabljena tudi sredstva, zbrana na podlagi prispevka na
nizki napetosti. Tako je bila izguba v letu 1976 v celoti pokrita s sredstvi prispevka na nizki
napetosti, izguba v letu 1977
pa v višini 557.516.181,99. Zaradi dokaj neugodnih odplačilnih pogojev kreditov, ki so bili
najeti za izgradnjo nekaterih
poprej navedenih objektov, pa
bo vedno večji del sredstev
amortizacije uporabljen za odplačilo anuitet, katerih koncentracija oziroma obseg bo
največji prav v letošnjem in nekaj nadaljnjih letih. Po anuitetnem planu Združenega elektrogospodarskega
podjetja
Slovenije
za
obdobje
1978-1982 znaša obseg anuitet v 1978. letu 945 mio din,
1979. leta 1.394 mio din in
1980. leta 1.871 mio din. Primerjava med obsegom anuitete, ki znaša v letu 1978, kot že
rečeno, 945 mio din, in minimalno amortizacijo, ki je za leto 1978 dogovorjena v višini
1.300 mio din, jasno pokaže,
da se več kot polovica amortizacije uporabi za odplačilo

anuitet. To pa seveda pomeni,
da ni več možno združiti vseh
sredstev, ki se iz naslova prispevka uporabijo za kritje dela
amortizacije, če je ta del večji
od dela sredstev amortizacije,
ki ostanejo po odplačilu anuitet. Pri tem pa je tudi upoštevati, da se del tega preostalega
dela amortizacije, to je del po
odplačilu anuitet, uporablja
tudi za pokrivanje stroškov
vzdrževanja (20% amortizacije
v OZD proizvodnje in prenosa
električne energije 5in 50%
amortizacije v OZD primarne
energije), tako da je del amortizacije, ki ostane za združevanje za gradnjo energetskih objektov, še občutno nižji.
Zato tako v letošnjem kot tu^
di v nadaljnjih letih nikakor ne
bi bilo možno zadostiti določbi
drugega odstavka 3. člena zakona, ki terja, da se znesek prispevka, uporabljenega za pokritje dela amortizacije, v enaki
višini ponovno združi za gradnjo energetskih objektov. Zato
v spremembi tega zakona
predlagamo, da se v drugem
odstavku 3. člena postavi za
besedo »amortizacije« pika in
črta besedilo »ki se v enakem
znesku obvezno združi in vplača na poseben račun Samoupravne interesne skupnosti

elektrogospodarstva SR Slovenije za financiranje graditve
objektov po samoupravnem
planu iz prejšnjega odstavka«.
Skupščina Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva SR Slovenije je na svoji seji julija letos obravnavala
problematiko rebalansa plana
graditve in ovrednotenja elektroenergetske bilance za leto
1978 in predlaga sprejem navedene spremembe zakona.
Predvidevamo, da predlagana sprememba zakona ne bo
zavrla realizacije rebalansiranega plana elektrogospodarstva glede na to, da nižja stopnja rasti porabe električne
energije od predvidene, nižji
družbeni proizvod in uveljavljanje racionalnejše porabe
narekujejo zamik in upočasnitev tempa izgradnje energetskih objektov.
Rebalans plana gradnje
elektroenergetskih objektov za
obdobje od leta 1976-1980 za
leto 1978, 1979 in 1980, ki ga
pripravlja ISE, že upošteva ta
znižani dotok sredstev.
S spremembo zakona se ne
nalagajo nobene finančne obveznosti niti proračunom družbenopolitičnih skupnosti niti
organizacijam združenega dela ali občanom.

Predlog odloka o
spremembah in
dopolnitvah odloka o
prenosu denarnih
sredstev SR Slovenije v
depozit pri Narodni
banki Slovenije
Skupščina SR Slovenije je
dne 16. novembra 1977 sprejela odlok o prenosu denarnih
sredstev SR Slovenije v depozit pri Narodni banki Slovenije
(Uradni list SRS, št. 21/77), s
katerim je bil določen prenos
denarnih sredstev SR Slovenije v depozit pri Narodni banki
Slovenije.
Zakon o Narodni banki Slovenije (Uradni list SRS, št.
24/77), ki je bil sprejet dne 28.
decembra 1977, je v 76. členu
določil, da morajo vse družbenopolitične skupnosti prenesti
proračunska sredstva v depozit pri Narodni banki Slovenije,
in sicer v rokih, ki jih določi
Skupščina SR Slovenije.
Po 46. členu zakona o denarnem sistemu (Uradni list
SFRJ, št. 49/76) bi moral biti
prenos sredstev družbenopolitičnih skupnosti izveden do 13.
novembra 1977. Glede na kratek čas ni bilo mogoče sprejeti
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ustreznega odloka in so bila
zato denarna sredstva občin
prenesena v depozit pri Narodni banki Slovenije na podlagi
zakona o denarnem sistemu in
smiselne uporabe odloka o
prenosu denarnih sredstev SR
Slovenije v depozit pri Narodni
banki Slovenije. Na podlagi
navedenih predpisov in dogovora med Republiškim sekretariatom za finance, Službo
družbenega knjigovodstva v
SR Sloveniji in Narodno banko
Slovenije sta bila pri prenosu
sredstev v depozit pri Narodni
banki Slovenije upoštevana tudi zbiralna računa 844 in 846.
Glede na navedeno menimo,
da je potrebno dopolniti in
spremeniti odlok o prenosu
denarnih sredstev SR Slovenije v depozit pri Narodni banki
Slovenije, da se z enotnim odlokom uredi prenos denarnih
sredstev družbenopolitičnih
skupnosti v depozit pri Narodni banki Slovenije.
poročevalec
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Obsežne priprave za sprejetje

novega

petletnega plana Jugoslavije

• Pričakovati je, da bo novi Družbeni plan Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do
1985 sprejet oktobra 1980
• S široko družbeno akcijo bo treba zagotoviti čim popolnejše izvajanje novega
sistema samoupravnega planiranja
• Nujno je, da so v vseh sredinah pripravljeni in sprejeti samoupravni sporazumi
o temeljih plana in planov samoupravnih organizacij in skupnosti
• Treba bo začeti odločen boj proti izdelavi planov na stari način, ko so odigrale
pretežno vlogo strokovne službe ter poslovodni organi
Zvezni izvršni svet je poslal
Skupščini SFRJ Osnutek odloka o sprejetju Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od
leta 1981 do 1985 in o določitvi
roka za predložitev osnutka
oziroma predloga Družbenega
plana Jugoslavije Skupščini
SFRJ (AS 53). Osnutek odloka
je bil pripravljen v dogovoru z
izvršnimi sveti republik in pokrajin ter je bil poslan skupščinam republik in pokrajin s
predlogom, da svoja stališča
pošljejo Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ do 15.
oktobra letos. Razprava in usklajevanje stališč o Osnutku
tega odloka bo potekala, kot je
pričakovati v odboru Zbora republik in pokrajin za družbeni
plan in razvojno politiko do
konca leta 1978.
Z Osnutkom odloka je bilo
Skupščini SFRJ poslano še
dvoje posebnih gradiv: delovni
program v zvezi z dogovarjanjem o temeljih Družbenega
plana Jugoslavije ter s pripravljanjem Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta
1981 do 1985 ter program
družbene aktivnosti v zvezi s
pripravo srednjeročnih razvojnih planov in Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od
leta 1981 do 1985.
poročevalec

SKLEPI ZIS
Glede na izreden pomen tega zelo pomembnega družbenega dela je Zvezni izvršni svet
v sklepih, ki jih je poslal Skupščini SFRJ, poudaril, da je to
gradivo poslano tudi Zvezni
konferenci SZDLJ, Svetu Zveze sindikatov Jugoslavije, Gospodarski zbornici Jugoslavije, Predsedstvu ZKJ ter izvršnim svetom republik in avtonomnih pokrajin, ki naj bi poslali svoje pripombe.
Zatem je poudarjeno, da bi
morali biti osnovni nosilci programa družbenih dejavnosti
pri pripravi srednjeročnih načrtov in Družbenega plana Jugoslavije za naslednje srednjeročno obdobje Zvezna konferenca SZDLJ, Zveza sindikatov
Jugoslavije,
Gospodarska
zbornica Jugoslavije v sodelovanju z Zveznim izvršnim svetom in izvršnimi sveti republik
in avtonomnih pokrajin ter
drugimi družbenopolitičnimi
skupnostmi, organi in organizacijami.
Zvezni izvršni svet je prav tako sklenil, da bo treba pri pripravi in sprejemanju samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih srednjeročnih
planov od leta 1981 do 1985

organizirati široko in stalno
družbeno aktivnost na vseh
ravneh in vseh sredinah. Samo
na tej osnovi, kot je rečeno, bo
mogoče zagotoviti uspešno
sprejetje planov in uresničevanje v praksi samoupravnega
sistema družbenega planiranja.
DINAMIKA PRIPRAV
NOVEGA
PETLETNEGA PLANA
V Osnutku odloka, ki je bil
poslan Skupščini SFRJ, je najprej poudarjeno, da se mora
delo pri pripravi Družbenega
plana Jugoslavije, planov
družbenopolitičnih skupnosti
ter planov samoupravnih organizacij in skupnosti za obdobje
od leta 1981 do 1985 začeti
takoj po veljavnosti tega odloka, oziroma še konec letošnjega leta.
Vztrajati pa je treba pri obveznosti vseh samoupravnih
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organizacij in skupnosti ter
družbenopolitičnih skupnosti,
da v skladu z načelom istočasnosti in kontinuitete planiranja sprejmejo svoje programe
dela ter da se samoupravni
sporazumi in dogovori o temeljih planov pripravijo in končajo ter sprejmejo v predvidenih
rokih.

V Osnutku odloka je določeno, da bo Zvezni izvršni svet
do 15. junija 1979, poslal
Skupščini SFRJ predlog osnovnih smernic in okvir ekonomske politike za naslednje
srednjeročno- obdobje, osnutek Družbenega plana Jugoslavije pa do 30. aprila 1980.
Po tem bi potekal postopek
usklajevanja stališč skupščin
republik in avtonomnih pokrajin v Skupščini SFRJ, po tem
pa bi ZIS do konca oktobra
1980 pripravil končno besedilo
petletnega plana razvoja od
1981 do 1985.
COBO!
O
OSNUTEK ODLOKA O SPREJETJU DRUŽBENEGA
PLANA JUGOSLAVIJE ZA OBDOBJE OD LETA 1981 DO
LETA 1985 IN O DOLOČITVI ROKA ZA PREDLOŽITEV
OSNUTKA OZIROMA PREDLOGA DRUŽBENEGA PLANA
JUGOSLAVIJE SKUPŠČINI SFRJ AS 53
I
21

nih skupnosti na svojem po- o temeljih Družbenega plana
DOGOVARJANJE IN
dročju pripravili in potrdili Jugoslavije za obdobje od leta
SPORAZUMEVANJE O
družbene dogovore o temeljih 1981 do 1985 je posebej pouTEMELJIH NOVEGA
planov republik in avtonomnih darjeno, da se bo delo pri pripokrajin, posebej za področja pravi vseh samoupravnih spoSREDNJEROČNEGA
za katera se sprejemajo dogo- razumov in družbenih planov
PLANA
vori o temeljih Družbenega odvijalo v treh fazah.
V posebnem gradivu v kate- plana Jugoslavije. Da pa bi zaPrva faza do sredine leta
rem je podrobno govor o de- gotovili medsebojno usklajeno 1979
bo obsegala znanstvenolovnem programu v zvezi s delo v postopku dogovarjanja raziskovalno
in pripravljasprejetjem novega Družbene- o temeljih planov republik in nje potrebnihdelo
analitičnih del
ga plana Jugoslavije, je pose- avtonomnih pokrajin, bodo v ter začetek procesa
samobej podčrtano, da bo Zvezni okviru Zveznega izvršnega upravnega sporazumevanja
in
izvršni svet, skupaj z izvršnimi sveta še prej za posamezne dogovarjanja o temeljih družsveti republik in avtonomnih dogovore določili katere ele- benega plana. Ta faza se bo
pokrajin skrbel za izvajanje mente in obveznosti skupne
s sprejetjem odloka o
postopka dogovarjanja o te- politike morajo vsebovati. To začela
Družbenega plameljih plana in medsebojnega bo prispevalo k hitrejšemu pripravljanju
na Jugoslavije in sprejetjem
usklajevanja skupnih interesov medsebojnemu usklajevanju ustreznih
odlokov drugih subin ciljev, na način in v rokih, ki dogovorov med republikami in jektov planiranja,
končala pa
bodo zagotovili pravočasen avtonomnima Dokraiinama.
naj bi se s pripravljanjem prvih
sprejem planov republik in avZvezni izvršni svet bo prav analitičnih
gradiv in znanstvetonomnih pokrajin in Družbe- tako obveščal Skupščino SFRJ nih del o uresničevanju
tekonega plana Jugoslavije za na- o poteku dogovarjanja o teme^ čega srednjeročnega plana
in
slednje srednjeročno obdobje. Ijih Družbenega plana Jugo- razvojnih možnosti za nasledIzvršni sveti bodo, kot je pou- slavije in o vprašanjih, ki so nje petletno obdobje in s spredarjeno, vzpodbujali dejavnost pomembna za določanje skup- jemanjem temeljnih smernic in
pri izvajanju postopka samo- ne ekonomske politike, o kate- okvirov ekonomske politike za
upravnega sporazumevanja o rih je treba uskladiti stališča v naslednje srednjeročno obtemeljih planov samoupravnih Skupščini SFRJ. Zato je zelo dobje.
organizacij in skupnosti, ki so, pomembno, kot je rečeno, da
Druga faza, ki naj bi orientamed drugim, osnova za dogo- je zagotovljeno medsebojno
varjanje o temeljih družbenih obveščanje in pregled nad cijsko trajala od junija 1979 do
planov republik in avtonomnih procesom dogovarjanja med aprila 1980 pomeni po svojem
pokrajin in s tem tudi Družbe- republikami, avtonomnima po- pomenu obdobje intenzivne
nega plana Jugoslavije.
krajinama in federacijo ter da medsebojne menjave informaV zvezi s tem je poudarjena se pravočasno sprožijo vsa po- cij in usklajevanje stališč med
nujnost, da se v vseh sredinah membnejša vprašanja o kate- vsemi udeleženci v planiranju.
zagotovi uspešna priprava in rih je treba zavzeti stališča, Ta faza zajema izdelavo osnutpotrjevanje
samoupravnih med seboj uskladiti interese in ka dogovora o temeljih Družsporazumov o temeljih plana cilje ter se dogovoriti o skupni benega plana Jugoslavije oziin planov samoupravnih orga- ekonomski politiki.
roma njegovo pošiljanje v
nizacij in skupnosti. V ta naIzvršni sveti skupščin repu- Skupščino SFRJ. S tem je mišmen morajo organizacije zdru- blik in avtonomnih pokrajin ljeno, da bodo v tem času priženega dela ter druge organi- bodo organizirali in določili pravljeni samoupravni sporazacije in skupnosti oceniti sta- službe, ki bodo neprestano zumi v temeljnih samoupravnje in možnosti razvoja, dolo- spremljale proces samouprav- nih organizacijah in skupnočiti realne možnosti za razširi- nega sporazumevanja in do- stih in dogovori o temeljih platev materialne osnove dela, govarjanja in o tem redno po- nov družbenopolitičnih skupizhajajoč iz možnosti trga, ročale ustreznim organom v nosti.
ustvarjenega dohodka in raz- republiki oziroma pokrajini in
Tretja faza naj bi zajela zadpoložljive akumulacije, poten- prav tako organom v federa- nje tri četrtine leta 1980. To je
cialnih možnosti združevanja ciji.
zaključna faza dela v zvezi z
dela in sredstev itd.
Med republiškimi in pokra- Družbenim planom JugoslaviV samoupravnih sporazumih jinskimi zavodi za družbeno je in vsemi drugimi plani in poo temeljih planov samouprav- planiranje in Zveznim zavo- meni dokončno usklajevanje
nih organizacij in skupnosti je dom za družbeno planiranje, posameznih in skupnih interetreba zajeti tudi elemente, ki kot tudi drugimi zveznimi in sov. Ta faza se začne z obravmorajo biti vključeni v dogovor republiškimi organi in organi- navanjem osnutka plana v
o temeljih planov družbenopo- zacijami, se bo odvijalo skup- Skupščini SFRJ in njenih telelitičnih skupnosti, vključujoč no delo pri pripravah dogovo- sih, konča pa se ko Skupščina
tudi dogovpre o temeljih pla- ra o temeljih planov republik in SFRJ dokončno oblikuje prednov republik in avtonomnih pokrajin ter federacije, kar bo log plana in ga sprejme.
pokrajin. S tem bo zagotovlje- zagotovilo usklajevanje stališč
no, da bodo dogovori o teme- in interesov že ko bodo tekle
ljih planov republik in pokrajin strokovne priprave za dogovozasnovani na planih samou- re. Zvezni zavod za družbeno DRUŽBENA
pravnih organizacij in skupno- planiranje bo na osnovi rezul- AKTIVNOST V ZVEZI
sti.
tatov dogovora v republikah in S PRIPRAVLJANJEM
pokrajinah opozarjal na odprta SREDNJEROČNIH
vprašanja, da bi uskladili stali- PLANOV
PRIPRAVA PLANOV
šča in dogovore o njih.
REPUBLIK
Vključevanje vseh subjektov
IN POKRAJIN
TRI DELOVNE FAZE V
planiranja v enoten proces
planiranja, je rečeno v tem
Pristojni organi v republikah ZVEZI
gradivu, izhaja iz vsebine sain avtonomnih pokrajinah bo- S PRIPRAVLJANJEM
moupravnega socialističnega
do na osnovi samoupravnih PLANOV
planiranja, ki izvira iz interesa
sporazumov o temeljih planov
V osnutku delovnega pro- in ciljev delovnih ljudi in plasamoupravnih organizacij in
skupnosti ter družbenopolitič- grama v zvezi z dogovarjanjem nov v temeljnih organizacijah
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združenega dela, kot osnove
za pripravo in sprejem planov
vseh ostalih samoupravnih organizacij in skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti.
To je zelo resna naloga, ki
zahteva sodelovanje vseh subjektivnih družbenih sil in vseh
subjektov planiranja. Ta naloga je toliko zahtevnejša in težja ker je, kot je rečeno, potrebno zagotoviti dosledno uporabo novega sistema samoupravnega planiranja za katerega v tem trenutku mnogi
subjekti planiranja niso dovolj
pripravljeni.
Na vse to nas opozarjajo tudi
naloge, ki jih je določil XI. kongres Zveze komunistov Jugoslavije. Kongres je namreč zadolžil komuniste, da se zavzemajo za dosledno in učinkovito delovanje, nadaljnje izgrajevanje in uresničevanje samoupravnega sistema družbenega planiranja v praksi. To je
bistven pogoj, da delavci v pogojih socialistične blagovne
menjave zagospodarijo s sredstvi in rezultati svojega dela in
tokovi družbene reprodukcije
v celoti.
PLANI MORAJO BITI
REALNI
Treba bo začeti boj proti izdelavi planov na star način, ko
so imele prevladujočo vlogo
strokovne službe in poslovodni organi in ko so le-ti vsebinsko predstavljali projekcije
možnosti razvoja, brez urejanja najpomembnejših vprašanj
razvoja dohodkovnih odnosov
in pogojev za uresničevanje
plana. Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela
so nosilci odločanja pri planu
ter s tem o dohodku in procesu reprodukcije v celoti.
S tem seveda ne slabi vloga
in odgovornost strokovnih
služb in poslovodnih organov
pri pripravi in sprejemanju planov. Nasprotno njihova vloga
in odgovornost se še povečata, ker je nujno, da so plani
strokovno in družbenoekonomsko postavljeni realno. Zasnovani morajo biti na objektivnih predpostavkah in osnovah. Da bi plan lahko predložili, morajo biti prej razčiščena
in na samoupravni osnovi dogovorjena vsa vprašanja v zvezi z ostalimi temeljnimi in drugimi organizacijami združenega dela. Zato je nujno treba
sprejeti ukrepe za usposabljanje služb za planiranje, da
uspešno opravljajo svoje delo.
Družbenopolitične skupnosti so dolžne vzpodbujati, da
se v proces planiranja in medporočevalec

sebojnega dogovarjanja in
sporazumevanja vključijo vse
organizacije združenega dela
na svojem področju ter da se
zagotovi istočasnost in povezanost pri pripravi planov. Pri
tem morajo družbenopolitične
organizacije odigrati pomembno vlogo. Posebno vlogo imajo veliki sistemi, gospodarske zbornice, medobčinske
regionalne skupnosti, samoupravne interesne skupnosti in
drugi.
NADALJNJE
RAZVIJANJE
SAMOUPRAVNIH
DOHODKOVNIH
ODNOSOV
Prav tako bi bilo treba organizirati družbeno akcijo, z
vključevanjem sindikatov, za
nadaljnje razvijanje samoupravnih dohodkovnih odnosov
in odpravljanje slabosti pri delitvi dohodka in osebnih dohodkov. Potrebno je preučiti
dogovore o politiki delitve dohodka in osebnih dohodkih na

NOVI

ravni republik in avtonomnih
pokrajin in samoupravne sporazume o delitvi in zagotoviti
usklajevanje delitve dohodka s
prevzetimi obveznostmi v samoupravnih sporazumih in dogovorih o temeljih planov, delitvi po rezultatih dela in nagrajevanje produktivnosti dela
in ustvarjalnosti.

jena takšna politika razvoja, ki
bo zagotovila moderno proizvodnjo, uspešno povezovala
znanost in tehnološke dosežke, višjo produktivnost dela ter
spremembo obnašanja pri
mnogih organizacijah, še posebej pri tistih, ki poslujejo na
meji rentabilnosti in z izgubami.

Razen tega je treba posebej
upoštevati doseženo stopnjo
razvoja proizvajalnih sil, znanosti in znanstveno-tehnične
dosežke. Glede na to, da prehajamo na višjo stopnjo razvitosti države, je nujno, da pri
zasnovi srednjeročnih planov
izhajamo iz tega, da raven razvitosti znanosti, znanstvenotehničnih dosežkov in proizvodnih sil v celoti, kot tudi zahtevnost ekonomskih odnosov
v svetu zahteva, da smotrnejše
izkoriščamo
razpoložljiva
sredstva, da investiramo šele
po temeljitih proučevanjih trga
in zagotavljanje racionalne
proizvodnje zasnovane na moderni produktivnosti dela in
ustreznem dohodku. To zahteva, da je v plane samoupravnih
organizacij in skupnosti vgra-

ŠIROKA DRUŽBENA
AKTIVNOST V ZVEZI S
SPREJEMANJEM
PLANA
Pri izdelavi srednjeročnih
planov je treba zagotoviti tudi
vzporedno pripravo planov
obrambe in samozaščite v gospodarstvu in družbenih dejavnostih, kar naj omogoči
vgrajevanje v srednjeročne
plane tistih elementov, ki so
pomembni za obrambo. Zahtevam obrambe je mogoče zadovoljiti, če jih upoštevamo že v
fazi priprav razvojnih planov.
Pri pripravi planov za obrambo
samoupravnih organizacij in
skupnosti je treba uskladiti razvoj in na tej osnovi sprejeti

plane
družbenopolitičnih
skupnosti.
Gospodarske zbornice, poslovna združenja in druge
skupnosti, naj v sodelovanju z
ustreznimi strokovnimi službami in znanstvenimi institucijami ukrenejo vse potrebno za
čim boljše in celovitejše obveščanje o možnostih trga, o
proizvodnih in tehničnih možnostih posameznih dejavnosti
na sedanji stopnji razvoja, o
kadrovskem potencialu s katerim razpolagajo, o stanju razvojne službe v posameznih
dejavnostih, o uporabi tujega
tehničnega in tehnološkega
znanja itd.
Na koncu je poudarjeno, da
iz nalog vseh subjektov planiranja mora izhajati široka aktivnost zveze komunistov,
SZDL, zveze sindikatov in drugih političnih, družbenih in
množičnih organizacij. Njihova osnovna naloga je, da s svojo politično aktivnostjo in
družbenim vplivom zagotovijo
čim boljše uresničevanje
osnov novega sistema samoupravnega planiranja v zvezi s
sprejemanjem plana za obdobje od leta 1981 do 1985.

PREDPISI

Olajšave za

izplačilo regresa za

letne

dopuste
• Temeljne organizacije in delovne skupnosti bodo lahko izplačevale regres za
letne dopuste iz čistega dohodka, če v skladu skupne porabe v ta namen nimajo
zagotovljenih sredstev
• Tudi delovne skupnosti bodo lahko v breme čistega dohodka nadomestile izdatke za prehrano delavcev
ganizacij in delovnih skupno• Delegatom v Zveznem zboru ga čistega dohodka nadome- REGRES ZA LETNE
sti tudi kljub zadovoljivim poSkupščine SFRJ je bil poslan v stijo izdatke za prehrano de- DOPUSTE-IZ
slovnim uspehom v letu 1977
razpravo in sprejem Predlog lavcev. Predlog z dopolnitvijo
po zaključnem računu ni izloza izdajo zakona o dopolnitvah tega Zakona zdaj predvideva USTVARJENEGA
čilo sredstev v sklad skupne
Zakona o ugotavljanju in raz- isto možnost tudi za delovne ČISTEGA DOHODKA
porabe v ta namen in tako niporejanju celotnega prihodka skupnosti, vendar samo za leto
Po določbah zdaj veljavnega majo možnosti, da zagotovijo
in dohodka, z Osnutkom zako- 1978 in 1979 kot prehodno relahko temeljne orga- sredstva za izplačilo regresa
na (AS 47). Predložene dopol- šitev. To pomeni, da se ne krši zakona,
združenega dela in delavcem.
nitve zakona se nanašajo na sistem določen z določbami nizacije
Da bi v letu 1978 zagotovili
ureditev prehrane delavcev v Zakona o združenem delu in delovne skupnosti izplačujejo potrebna
sredstva v skladu
delovnih skupnostih in na Zakona o ugotavljanju in raz- regres za letne dopuste samo skupne porabe
izplačilo remožnosti izplačila regresa v porejanju skupnega prihodka iz sredstev sklada skupne po- gresa za letneza dopuste,
je
rabe. Vendar večje število ortemeljnih organizacijah in de- in dohodka.
predlagana
dopolnitev
Zakolovnih skupnostih iz tekočega
na, vendar kot prehodna rešičistega dohodka.
tev. S to dopolnitvijo bo v leZ zakonom o ugotavljanju in ^cocoosooscoeooeeosoooeooeosoccoscoceoo
tošnjem letu omogočeno izrazporejanju celotnega priplačilo regresa za letne dopuhodka in dohodka je dana |
OSNUTEK ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O
ste iz ustvarjenega dohodka v
možnost organizacijam zdru- 0
UGOTAVLJANJU IN RAZPOREJANJU CELOTNEGA
letošnjem letu, če v ta namen
ženega dela, ki ne ustvarjajo X
PRIHODKA IN DOHODKA
niso zagotovljena sredstva v
čistega dohodka, da v letih
skladu
skupne porabe.
seoeceeosos«
J
Kooecoeeooooeseoocci!
1978 in 1979 na račun tekočeporočevalec
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Temeljne organizacije združenega dela in delovne skupnosti, ki v letošnjem letu ne
ustvarjajo čistega dohodka, ne

bi mogle v letu 1978 izplačati
regresa, ker ne razpolagajo s
sredstvi v čistem dohodku. To
je v skladu s sedanjo prakso,

ker regresa že zdaj niso dobivali delavci v tistih temeljnih
organizacijah združenega dela
in delovnih skupnostih, ki v

svojem poslovanju med letom
niso ustvarile dohodka, iz katerega bi lahko realizirale regres.

Proračun federacije za prihodnje leto
temelji

na dejanskih

gospodarskega

možnostih

razvoja

• Skupen obseg odhodkov proračuna federacije za prihodnje leto znaša 96 milijard dinarjev ali za 16,9 odstotka več kot v letu 1978
• Po prvih ocenah bo za pokritje proračunskih odhodkov primanjkovalo 9,4 milijarde dinarjev
Zvezni izvršni svet je poslal
Skupščini SFRJ v obravnavo
Predlog osnov za proračun federacije za leto 1979 (AS 51)
kot prvi prikaz proračuna federacije za prihodnje leto. Pred
nami sta še dve fazi sprejemanja proračuna federacije: izdelava in preučitev osnutka in
predloga proračuna.
Med pripravo tega zakonskega gradiva Zvezni izvršni
svet še ni imel podatkov o temeljih politike ekonomskega
in socialnega razvoja Jugoslavije za prihodnje leto. Razpolagal je samo s prvimi ocenami
uresničevanja gospodarskih
gibanj v letu 1978 in s predvidevanji za leto 1979. Zaradi tega to gradivo izhaja iz temeljnih načel in meril za določanje
obsega sredstev za financiranje funkcij in potreb federacije, ki so zapisane v Družbenem
planu Jugoslavije za obdobje
od 1976. do 1980. leta, kakor
tudi na izhodiščih Zakona o financiranju federacije. Zaradi
tega lahko pričakujemo, da bo
med usklajevanjem stališč o
tem dokumentu prišlo tudi do
ustreznih popravkov.
IZHODIŠČNI TEMELJI
PRORAČUNA
FEDERACIJE
Predlog osnov za proračun
federacije za 1979. leto izhaja
iz dejanskih možnosti sedanjega trenutka gospodarskega razvoja in iz opredelitev, predvidenih v Zakonu o financiranju
federacije. Drugače povedano,
izhaja iz ustavnega načela, da
vse funckije in potrebe federacije kot enotnega instrumenta
financiranja izvajamo prek
proračuna federacije. Z izvenproračunskim financiranjem
pa zagotavljamo sredstva le za
financiranje pospeševanja zu24

nanjetrgovinske menjave s tujino.
Predlog osnov prav tako temelji na zakonskem izhodišču,
da sme proračunska poraba
družbenopolitičnih skupnosti
in s tem tudi proračunska poraba federacije naraščati počasneje od rasti narodnega
dohodka oziroma od družbenega proizvoda vsega gospodarstva.
Obveznosti in funkcije federacije v prihodnjem letu se naj,
kakor predvideva dokument,
financirajo iz tekočih izvirnih
prihodkov (carina in uvozne
davščine ter temeljni prometni
davek), ki pripadajo proračunu
federacije. Nadalje naj se financirajo iz določenih prispevkov republik in avtonomnih pokrajin ter iz posebnih
sredstev, ki jih določi zvezni
zakon.
Če bi nastala razlika med
skupnim obsegom proračunskih odhodkov in planiranimi
izvirnimi prihodki, bi jo v največji meri prikrili prispevki republik in avtonomnih pokrajin.
Pri tem pa še naprej računali
na sredstva iz posebnih virov,
vendar v nekoliko manjšem
obsegu kot v letu 1978.
Izhodišča proračuna tudi
predvidevajo, da posamične
zneske prispevkov republik, in
avtonomnih pokrajin določimo
na podlagi deležev vsake republike oziroma avtonomne pokrajine v ustvarjenem družbenem proizvodu vsega gospodarstva Jugoslavije. Podlaga
za izračun pa so uradni podatki Zveznega zavoda za statistiko o doseženem družbenem
proizvodu za zadnje leto, za
katero so ti podatki na razpolago v času prejemanja proračuna federacije za leto 1979.

tem moramo računati, da se
TEMELJNI KAZALCI
bodo povprečni osebni doRAZVOJA
hodki v prihodnjem letu v JuUstavna opredelitev zahteva, goslaviji povečali za 18 odstotda na skupni obseg odhodkov kov.
federacije vpliva gibanje nominalnega družbenega proiz- OBVEZNOSTI
voda vsega gospodarstva ter
narodnega dohodka. Zaradi FEDERACIJE ZA LETO
tega je Zvezni izvršni svet pri- 1979
pravil Predlog osnov za proraSkupen obseg odhodkov
čun federacije za leto.1979 na proračuna federacije za pripodlagi ocene gibanj temelj- hodnje leto naj bi po Predlogu
nih indikatorjev razvoja v pri- osnov znašal 96 milijard in 106
hodnjem letu ter na povpreč- milijonov dinarjev. V primerjanih stopnjah rasti iz Družbene- vi z dejanskimi odhodki proraga plana razvoja Jugoslavije za čuna federacije za leto 1978 so
obdobje od 1976. do 1980. ti odhodki za 16,9 odstotka
leta.
večji. Tako načrtovana rast obOcenjeno je torej, da je za sega proračuna federacije za
trdne odnose v proračunu fe- prihodnje leto je za 2,4 indekderacije izredno pomembno, sne točke večja od planirane
kako čimbolj realno ocenimo rasti družbenega proizvoda.
določene kazalce, ki vplivajo
Obveznosti federacije, ki jih
na proračunske prihodke (vre- vključuje proračun za prihoddnost uvoza, blagovni promet) nje leto so:
kot tudi na proračunske od- - Sredstva za financiranje
hodke (narodni dohodek, Jugoslovanske ljudske armade
družbeni proizvod, naraščanje v odstotku od planiranega naživljenjskih stroškov in drugo). rodnega dohodka Jugoslavije
Ob izdelavi Predloga osnov po tekočih cenah v letu, za kaje Zvezni zavod za družbeno tero se sprejema proračun feplaniranje upošteval prve oce- deracije. Odstotek izločanja
ne uresničevanja gospodar- sredstev znaša 6,17, določen
skih gibanj v letu 1978. Zaradi pa je v Družbenem planu Jutega lahko v prihodnjem ob- goslavije za obdobje od leta
dobju pričakujemo spremem- 1976 do 1980. Sredstva v ta
be pri glavnih kazalcih gospo- namen naj znašajo 51.421 milidarskega razvoja, ki so bili jonov dinarjev.
podlaga pri izdelavi teh osnov.
- Dopolnilna sredstva za fiZvezni izvršni svet je predvi- nanciranje družbenih in drudel, da stopnjo rasti za prihod- gih služb v gospodarsko manj
nje leto določimo v razponu razvitih republikah in SAP Kooziroma, da določimo spodnjo sovo so določena v višini 0,93
mejo - nižjo stopnjo rasti. Pri odstotka družbenega proizdružbenem proizvodu naj zna- voda vsega gospodarstva Juša 14,5 odstotka, pri narodnem goslavije. Tako je tudi predvidohodku pa 14,1 odstotka. Pri deno v določbah Družbenega
asosoeeooeeoooooooooososoeeccoseoscaaoo«
K
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plana Jugoslavije za obdobje
od 1976 do 1980. V prihodnjem
letu naj bi ta sredstva znašala
8706 milijonov dinarjev.
- Namenska
dopolnilna
sredstva za pokojninsko in invalidsko zavarovanje SR Črne
gore se po Zakonu o financiranju federacije vsako leto zagotavljajo v fiksnem znesku po
merilih, določenih v posebnem
zveznem zakonu. Predlog predvideva, da bi za to področje v
prihodnjem letu namenili 246
milijonov dinarjev.
- Sredstva za invalidsko in
borčevsko varstvo ter za pokojnine vojaških zavarovancev
proračunski predlog zagotavlja pod pogoji in na način, ki
jih določa zvezni zakon. Ta obveznost vključuje sredstva za
uresničevanje temeljnih pravic
borcev, vojaških vojnih invalidov in družin padlih borcev,
kakor tudi sredstva za dopolnilno financiranje pokojninskega in invalidskega zavarovanja vojaških zavarovancev.
Skupen znesek teh sredstev
naj bi po proračunskih predvidevanjih znašal 19 milijard dinarjev.
- Sredstva za negospodarske investicije so predvidena v
Predlogu osnov v zneskih, ki
ustrezajo dinamiki, predvideni
v posebnih zveznih zakonih, s
katerimi se zagotavljajo sred-

stva za financiranje programa
modernizacije družbenih služb
in za graditev objektov splošnega pomena. Zaradi bilančnih razlogov so bila v proračunu federacije za leto 1978 ta
sredstva selektivno zmanjšana
za 50 odstotkov. Tega zmanjšanja, po predvidevanjih, ne bi
bilo mogoče nadomestiti v letu
1979, temveč bo izpolnitev
programa dejansko podaljšana za leto dni. V ta namen sedanji Predlog predvideva 2 milijardi dinarjev sredstev.
- Sredstva za poravnavo
obveznosti federacije iz prejšnjih let, ki bodo zapadle v plačilo v naslednjih letih. Te obveznosti bi gotovo neugodno
vplivale na bilančni položaj
proračuna federacije v prihodnjih letih. Zaradi tega je v besedilu tudi predlagana poravnava določenih obveznosti.
Glede na zagotovljena sredstva za te namene v letošnjem
letu, Predlog osnov za prihodnje leto načrtuje za 12,3 odstotka več sredstev oziroma
blizu 5,5 milijard dinarjev.
- Sredstva za delo organov
in organizacij federacije so
predvidena v skladu z njihovimi delovnimi programi in nalogami za izvrševanje funkcij federacije, ki so določene z
Ustavo SFRJ, zveznimi zakoni
in drugimi splošnimi akti fede-

Praksi, študiju ter razreševanju in razumevanju obligacijskih razmerij je namenjena knjiga
dr. Stojan Cigoj:

racije. Globalno se sredstva v
te namene ocenjujejo tudi
skladno s predvideno stopnjo
rasti družbenega proizvoda.
Za prihodnje leto naj bi znašala 6667 milijonov dinarjev.
- Sredstva za blagovne rezerve federacije se zagotavljajo za kritje stroškov skladiščenja, obnavljanja stalnih blagovnih rezerv federacije ter za
delo delovnih skupnosti zveznih direkcij za rezerve živil in
industrijskih proizvodov. Za
tekoče financiranje zveznih direkcij za blagovne rezerve naj
bi v prihodnjem letu porabili
milijardo dinarjev.
- Dopolnilna sredstva za financiranje organov družbenopolitičnih in družbenih organizacij na ravni federacije, ki izpolnjujejo naloge, pomembne
za uresničevanje funkcij federacije, če jim sredstva iz lastnih prihodkov ne zagotavljajo
izpolnjevanje teh nalog. Predlog osnov predvideva za te namene 470 milijonov dinarjev.
- V stalno proračunsko rezervo je predvidena izločitev
330 milijonov dinarjev, skupna
sredstva za tekočo proračunsko rezervo (nerazporejena
sredstva) pa naj bi znašala 400
milijonov dinarjev. Plačilo
Službi družbenega knjigovodstva je predvideno v višini 125
milijonov dinarjev.

PRIHODKI
PRORAČUNA
FEDERACIJE
Prihodki proračuna federacije v letu 1979 bodo naslednja
izvirna sredstva: iz dela carin
in drugih davščin ter taks, ki se
stekajo v proračun federacije 24.335 milijonov dinarjev; od
zveznih taks - 130 milijinov dinarjev; od dela temeljnega
davka na promet proizvodov 33.660 milijonov dinarjev; iz
prihodka zveznih organov 350 milijonov dinarjev; iz prihodka Zvezne uprave za kontrolo letenja - 180 milijonov dinarjev; iz lastnih prihodkov, ki
jih ustvarja Jugoslovanska
ljudska armada-920 milijonov
dinarjev in iz drugih prihodkov
v znesku 500 milijonov dinarjev. Če to seštejemo, znašajo
izvirni prihodki proračuna federacije 60.075 milijona dinarjev.
Sredstva prispevkov republik in avtonomnih pokrajin so
po osnovah predvidena v všini
26.631 milijonov dinarjev. Razlika med potrebnimi sredstvi
za izpolnjevanje funkcij proračuna federacije in predvidenimi (manjkajoča sredstva) po
teh izračunih znaša 9,4 milijarde dinarjev.

OBLIGACIJE
sistem splošnega obligacijskega prava v teoriji, sodstvu in primerjalnem pravu

dročju obligacijskega prava; obravnava tuje zakonodaje in njihove judikature ter v kateri smeri se razvija
pravna teorija v tujini. Razen tega opozarja na važnejše
rešitve v mednarodnih konvencijah unificiranega prava
ali v osnutkih takih konvencij. To ima tudi svojo praktično vrednost za vse, ki sklepajo pravne posle s tujimi
partnerji.

Knjiga obravnava nastanek, prenos, utrditev, spremembo in prenehanje obligacijskih razmerij, ki nastanejo s pravnimi posli ali po zakonu. Številni podatki iz
sodstva in znanstvenih del dajejo bralcu sliko na po-

To obsežno znanstveno in praktično delo je izdal ČZ
»Uradni list SRS« ob 30-letnici ustanovitve in ga priporoča delovnim in drugim organizacijam, pravnikom m
pravnim službam ter posameznikom.
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25

Novi

ukrepi za

preprečevanje

negativnih

pojavov v blagovnem prometu

• Nove odločbe natančnejše opredeljujejo blagovni promet na drobno in na debelo ter za vso državo enotno urejajo to področje
• Za naprej plačano blago pripadajo kupcem najmanj take obresti, ki jih banke
plačujejo varčevalcem za hranilne vloge na vpogled (7,5 odstotkov)
• Organizacije, ki se ukvarjajo s prodajo na drobno morajo kupcem izdati račun o
prodanem blagu

Ob predhodnih pogovorih in
polnem soglasju republik in
pokrajin je pravkar pripravljen
in delegatom Zveznega zbora
poslan v obravnavo Predlog za
sprejem zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
temeljih poslovanja organizacij združenega dela na področju blagovnega prometa in
storitev v blagovnem prometu
ter o sistemu ukrepov, s katerimi se preprečuje spodkopavanje enotnosti jugoslovanskega
trga na tem področju. Istočasno so delegati dobili tudi
Osnutek tega zakona z obrazložitvijo, ki utemeljuje, kateri
razlogi terjajo enotno ureditev
vrste odprtih vprašanj na področju blagovnega prometa na
debelo in drobno ter v tranzitnem prometu.
VARSTVO TRŽIŠČA IN
POTROŠNIKOV
Veljavni zvezni Zakon ne
opredeljuje natančno pojma
blagovnega prometa na drobno in niti pojma blagovnega
prometa na debelo. Besedilo

pa tudi ne pove definicije, kaj
je tranzitni promet. Vsa ta
vprašanja ne urejajo ustrezno
niti republiški oziroma pokrajinski zakoni o blagovnem prometu. Te zakonske praznine in
pomanjkanje natančnih pravil
obnašanja udeležencev v blagovnem prometu, so v zadnjem času povzročile nekatere
negativne pojave na področju
prometa kot spodkopavanje
enotnosti
jugoslovanskega
trga in ogrožanje potrošnikovih interesov.
Praksa je pokazala nujnost
enotne ureditve omenjenih
vprašanj, saj je le na ta način
mogoče ohraniti enotnost jugoslovanskega trga. Zaradi tega vsebujejo nove določbe v
Osnutku omenjenega zakona
prav rešitve teh vprašanj. Po
njih je blagovni promet na
drobno prodaja neposrednim
(končnim) potrošnikom blaga
lastne proizvodnje ali tistega
blaga, ki je bilo kupljeno za
nadaljno prodajo. Blagovni
promet na debelo pa je po zakonskih določbah prodaja organizacijam združenega dela,
ki se ukvarjajo z blagovnim

prometom na drobno oziroma
organizacijam in potrošnikom,
ki blago uporabljajo za opravljanje temeljne dejavnosti (surovine, reprodukcijski material
in podobno). Udeleženec v
blagovnem prometu na debelo
je tudi posameznik, ki kupuje
blago za opravljanje gospodarske dejavnosti s samostojnim osebnim delom s sredstvi
v lasti občanov. Enako je definiran tranzitni promet.
Sprejem teh opredelitev v
blagovnem prometu bi odpravil temeljne dileme glede pristopa in uporabe ukrepov za
varstvo enotnega tržišča. V
praksi bo lahko prihajalo tudi
do sporov na tem področju.
Zaradi tega posebna določba v
Osnutku zakona pooblašča
Gospodarsko zbornico Jugoslavije za arbitriranje, če se bo
pojavilo vprašanje, kaj je blagovni promet na drobno in kaj
na debelo.
KUPCI MORAJO
DOBITI OBRESTI

Zakonski osnutek ureja še
eno izredno pomembno vprašanje. Prosto tolmačenje sedanjih predpisov je povzročilo,
da so nekatere organizacije
kupcem priznavale nizke obresoooooaosoeosoosoooocooocooeosooocosoe sti za vnaprej plačano blago, ki
so ga kasneje dobavile. Veljavni Zakon določa le, da mora
kupec dobiti »ustrezne« (obiOSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
čajne) obresti. V posebni doZAKONA O TEMELJIH POSLOVANJA ORGANIZACIJ
datni določbi je sedaj poudarZDRUŽENEGA DELA NA PODROČJU BLAGOVNEGA
jeno, da so s tem pojmom mišPROMETA IN STORITEV V BLAGOVNEM PROMETU IN O
ljene take obresti, kakršne
SISTEMU UKREPOV, KI PREPREČUJEJO
banke plačujejo varčevalcem
SPODKOPAVANJE ENOTNEGA JUGOSLOVANSKEGA
za hranilne vloge na vpogled
TRGA NA TEM PODROČJU - AS 50
oziroma za sredstva, deponira»soososocacecoooooot na na vpogled na tekočem raooecooososoosooc«

čunu. Tako torej ne bo moglo
več priti do sporov med proizvajalci in kupci, pri katerih so
praviloma krajši konec potegnili potrošniki.
Poseben vidik špekulacij in
spodkopavanja enotnosti tržišča je nastajal tudi z izkoriščanjem položaja na tržišču, ko je
na primer občasno zmanjkalo
določenega blaga in podobno
predvsem zaradi pridobitve
neupravičene premoženjske
koristi. Glede na to Osnutek
zakona prinaša določbo, da
»organizacija združenega dela
v blagovnem prometu špekulira takrat, ko prodaja blago na
način in pod pogoji, ki kupcem
otežujejo ali onemogočajo nakup blaga, če se s tem neupravičeno povečujejo cene blaga
ali če se neupravičeno prispeva k prilivu sredstev v korist
družbenopolitične skupnosti,
kjer ima sedež organizacija
združenega dela«.
Organizacije
združenega
dela, ki se ukvarjajo s prodajo
blaga na drobno, bodo morale
v bodoče zaradi interesov potrošnika, kupcu obvezno izročiti račun za prodano blago,
čeprav kupec tega ne bo zahteval. Zdaj je namreč v Zakonu zapisano, da mora organizacija obvezno izročiti račun
samo, če kupec to izrecno zahteva. S tem naj bi zavarovali
tako potrošnike kot tudi povečali disciplino in odgovornost
trgovinskih delavcev.
Prav tako nove določbe zaostrujejo krazni za kršilce Zakona ter jih enotno urejajo za vso
državo. Namen vseh sankcij je
predvsem
preprečevanje
spodkopavanja enotnosti jugoslovanskega trga in učinkovito ter pravočasno varstvo potrošnikov.
poročevalec

Dodatna obratna sredstva za
premagovanje gospodarskih težav v Črni
gori

# Narodna banka Jugoslavije bo odobrila 600 milijonov dinarjev posojila za
obratna sredstva brez določitve roka vračanja in ob 3-odstotni letni obrestni stopnji za nazaj
• Visoka stopnja zadolženosti vpliva na upadanje akumulacijske in reprodukcijske sposobnosti črnogorskega gospodarstva
Narodna banka Jugoslavije
bo odobrila, prek Narodne
banke Črne gore, v letu 1978
bankam v SR Črni gori dodatna pceojila za obratna sredstva gospodarstva SR Črne
gore v znesku 600 milijonov
dinarjev.
To je bistvena vsebina
Osnutka zakona o načinu zagotavljanja, obsegu in namenih dodatnih obratnih sredstev
za določene organizacije združenega dela v SR Črni gori (AS
48). Zakonski osnutek je Zvezni izvršni svet poslal v obravnavo Skupščini SFRJ. Za sprejetje tega zakonskega predpisa je pristojen Zbor republik in
pokrajin.

virov. Zaradi tega so organizacije združenega dela zagotavljale obratna sredstva s kratkoročnimi in dragimi bančnimi
posojili, ki so jih najemale pod
neugodnimi pogoji.
Kot posledica takih gibanj se
je pojavil tudi problem prezadolženosti gospodarstva v tej
republiki. Zadolženost na njenem območju narašča hitreje
od zadolženosti gospodarstva
v Jugoslaviji.
Visoka stopnja zadolženosti
gospodarstva (s tem pa tudi
visoka obremenitev dohodka
kot tudi poslovanje z izgubami
dela organizacij združenega
dela) vpliva tudi na nenehno
upadanje akumulacijske in reprodukcijske sposobnosti črnogorskega gospodarstva. ZaNeugodna struktura
radi vsega tega gospodarske
investicij
organizacije ne morejo pokriti
primanjkljaja trajnih obratnih
Obrazložitev Osnutka zako- sredstev za tekočo reprodukna poudarja, da težave pri cijo iz lastne akumulacije.
družbenoekonomskem razvoju SR Črne gore povzročajo
izredno zapleten ekonomski Poslovanje z izgubo
položaj. Na to vpliva predvsem
V SR Črni gori je še posebej
zastajanje dinamike razvoja v
minulem desetletnem obdob- neugodna struktura virov
ju, tako glede primerjave z ra- obratnih sredstev. Med skupzvojem v vsej državi kot glede nimi viri so lastni viri zastopani
planskega razvoja te republike s komaj 19 odstotki, vse ostalo, oziroma 81 odstotkov, odv omenjenem obdobju.
Razlogi za to so številni. pade na tuje vire.
Potrebe po posojilih za
Predvsem se odražajo v izjemno neugodni strukturi inve- obratna sredstva se še naprej
sticij. Problem je še bolj pereč pojavljajo v vsem gospodarzaradi tega, ker so v povojnem stvu in predvsem v novo zgraobdobju, v strukturi investicij jenih ali rekonstruiranih organa območju Črne gore, prevla- nizacijah združenega dela, ki
dovale naložbe v kapitalno in- so že močno obremenjene z
tenzivne panoge industrije ter mnogimi težavami: od dolgih
v prometno infrastrukturo. V rokov izgradnje do prekoračiobdobju od 1947. do 1975. leta tve investicij, visoke stopnje
je bilo v te panoge vloženih zadolženosti itd. Navedimo
46,8 odstotkov vseh investicij- enega takih primerov. Kreditne
Aluminijskega
skih sredstev, medtem ko so v obveznosti
istem obdobju te naložbe v dr- kombinata Titograd znašajo v
obdobju do 1980. leta 804 miližavi znašale 26, 6 odstotkov.
Tak investicijski položaj je jone dinarjev. Samo za leto
povzročil pomanjkanje obrat- 1977 te obveznosti dosegajo
nih sredstev za tekočo repro- 336 milijonov dinarjev ali dvadukcijo iz trajnih in stabilnih krat več od ustvarjenega doporočevalec

hodka te organizacije v lanskem letu.
Izgube v gospodarstvu republike so v letu 1975 znašale
500 milijonov dinarjev. Delež
izgub pri dohodku je dosegel
14,1 odstotka - torej največ v
državi. Za leto 1977 znašajo te
izgube okoli 800 milijonov dinarjev oziroma toliko kot leto
poprej. To je prav tako neugodno, če upoštevamo, da so se
v vseh republikah in pokrajinah izgube v lanskem letu, v
primerjavi z letom 1976,
zmanjšale.
Neugoden položaj črnogorskega gospodarstva je v veliki
meri povzročila tudi obstoječa
struktura investicij. Struktura
investicij je opredelila gospodarsko strukturo (proizvodnja
jekla, aluminija, žaganega lesa). To znatno prispeva k materialni bilanci države, vendar
se neugodno odraža pri finančnem in bilančnem položaju Črne gore glede njene
učinkovitosti in akumulacijske
sposobnosti, saj večji del temeljnih proizvodov predelujejo zunaj območja SR Črne
gore.

terjajo, pri premagovanju neugodnega gospodarskega položaja v SR Črni gori, nujno zagotovitev dodatnih obratnih
sredstev iz primarne emisije.
Znesek 600 milijonskega posojila s 3 odstotno obrestno
stopnjo bi v trajno uporabo
dobile organizacije združenega dela. S tem bi zagotovili
ugodnejše pogoje za ublažitev
težav in problemov, povezanih
z začetnim delovanjem novo
zgrajenih in rekonstruiranih
kapacitet, ki zaradi dolgih
gradbenih rokov, prekoračitve
investicij, visoke stopnje zadolženosti in vrste drugih težav v začetnem obdobju proizvodnje poslujejo z izgubo. Odložitev rešitve tega gospodarskega poblema v republiki bi
samo še bolj poslabšala neugoden ekonomski položaj v
teh organizacijah združenega
dela. S tem pa ne bi bili samo
še večji problemi v samih organizacijah, temveč tudi v gospodarstvu republike.
Predlagane zakonske rešitve
govore tudi o merilih za odobritev posojil. Njihove višine in
organizacije združenega dela,
ki bodo te kredite dobile, bodo
Ublažitev težav pri novo določali pristojni organi SR
Črne gore. Pri tem bodo upozgrajenih zmogljivostih števali
razvojne plane JugoslaZaradi vseh teh problemov v vije.
Narodna banka Jugoslavije
tekoči reprodukciji niso uresničena niti planska predvide- bo v trajno uporabo odstopila
vanja o hitrejšem razvoju SR tudi sredstva izkoriščenih kratČrne gore v jugoslovanski koročnih posojil v višini 200
skupnosti. To potrjujejo tudi milijonov dinarjev. Ta sredstva
številke, saj je delež SR Črne so odobrena organizacijam
gore v družbenem proizvodu združenega dela za kreditiraJugoslavije upadel z 2,0 od- nje proizvodnje in zalog proizstotka v letu 1970 na 1,80 od- vodov gospodarstvu na območju SR Črne gore (na temestotka v letošnjem letu.
Vsi omenjeni ter vrsta drugih lju skupne kreditnomonetarne
razlogov ekonomske narave politike v letu 1975).
rossosooooosoososeososo
OSNUTEK ZAKONA O NAČINU ZAGOTAVLJANJA,
9 OBSEGU IN NAMENIH DODATNIH OBRATNIH
H SREDSTEV ZA DOLOČENE ORGANIZACIJE
8 ZDRUŽENEGA DELA V SR ČRNI GORI- AS 48
%cecoeoooesooe9eeo
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Priložnostni

kovani denar za

Sredozemske igre
• S prihodkom, od prodaje priložnostnih zlatih in srebrnih kovancev, bi pokrili del
stroškov v zvezi z VIII. Sredozemskimi igrami v Splitu 1979 leta
Zvezni izvršni svet je poslal
Skupščini SFRJ Osnutek zakona o izdelavi in prodaji priložnostnega zlatega in srebrnega
kovanega denarja (AS 49). Do
srede oktobra bodo o tem zakonskem projektu razpravljale
skupščine republik in pokrajin,
nato pa bo v Odboru Zbora
republik in pokrajin za kreditno-monetarni sistem usklajevanje stališč o tem dokumentu.
V Osnutku zakona je predvideno, da bo Narodna banka
Jugoslavije izdala v zvezi z VIII.
Sredozemskimi igrami priložnostni zlat in srebrn denar.
Zlat denar bo predvidoma izdan v točkah za 5000, 2500,
2000 in 1500 dinarjev in to v
znesku 270 milijonov dinarjev.
Srebrn denar pa bi bil v točkah
za 400, 350, 300, 250, 200, 150
in 100 dinarjev v znesku do 70
milijonov dinarjev.

Ukrepi za

Po osnutku zakona bo glavna znamenja kovanega denarja določila Narodna banka Jugoslavije v soglasju z Zveznim
izvršnim svetom, izdeluje pa se
lahko pri specialnih organizacijah v državi ali v tujini. Izvršni
komite Sredozemskih iger bi v
soglasju z Narodno banko Jugoslavije določil organizacijo,
ki bi izdelovala denar.
Sredstva za poravnavo vseh
stroškov v zvezi z izdelavo in
prodajo priložnostnega denarja bo zagotovila Direkcija sredozemskih iger.
Po Osnutku zakona bo Direkcija opravljala vse posle, ki
so v zvezi z izdelavo in prodajo
priložnostnega kovanega denarja, s tem, da lahko poveri
domači organizaciji združenega dela ali tuji pravni osebi izdelavo in prodajo tega denarja. Narodna banka bi nadzorovala količino in kakovost izde-

lanega priložnostnega denar- pripomoglo k njihovem poja. Prihodek, dosežen s proda- teku.
jo priložnostnega denarja bi
precejšnje ekonombil porabljen za kritje stroškov skePoleg
koristi,
bi izdajanje priložv zvezi v VIII. sredozemskimi nostnega denarja
prispevalo k
igrami.
politični in športni afirmaciji
V obrazložitvi Osnutka zako- Sredozemskih
iger, ki bodo
na je rečeno, da bi zlat in
največjih športnih manifesrebrn denar kovali v aranžma- ena
kar jih je bilo kdajkoli v
ju s tujimi partnerji, ki bi plača- stacij,
li vse stroške. Tuji partner bi naši državi.
sredozemskim igram odstopil
Zlati in srebrni kovanec je bil
15 odstotkov dogovorjenih in sicer v povojnem času izdan v
skovanih količin tega denarja naši državi samo leta 1968 v
kot protivrednost za pravico počastitev 25-letnice II. zasekovanja in prodajo tega denar- danja AVNOJ, srebrni kovanec
ja. Količine ki bi jih sredozem- s točkami za 200 dinarjev pa
ske igre tako dobile, bi se pro- leta 1977 v zvezi s Titovimi judajale pri nas, kar bi precej bileji.
^OBOSOOOOCCCOOOOOBOO«»oeoscococoo!
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OSNUTEK ZAKONA O IZDELAVI IN PRODAJI
PRILOŽNOSTNEGA ZLATEGA IN SREBRNEGA
KOVANEGA DENARJA - AS 49
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ustavne

Poljobanke

• Dolgoročno posojilo v znesku 679 milijonov dinarjev prehaja na pravne naslednike Poljobanke
Zveni izvršni svet je poslal
Skupščini SFRJ v obravnavo in
sprejem Osnutek zakona o
spremembah in dopolnitvah
Zakona o spreminjanju kratkoročnih posojil Jugoslovanski
kmetijski banki v dolgoročna
posojila (AS 46).
Za sprejem tega zakonskega
besedila je pristojen Zbor republik in pokrajin.
USKLAJEVANJE
ROKOV ZA ODPLAČILO
KREDITA
Predlagane spremembe in
dopolnitve Zakona urejajo prenos dologorčnih posojil, ki so
jih Poljobanki dale Narodna
banka Jugoslavije in narodne
banke republik ter pokrajin v
znesku 679,3 milijona dinarjev
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na banke, na katere prenaša
Poljobanka, na temelju samoupravnega sporazuma, pravice
in obveznosti iz dobljenega
posojila. Izhodišče je stanje
skupnega zneska dolgoročnih
posojil 31. januarja 1978. leta,
ki je 582,2 milijona dinarjev.
Poljobanka je leta 1977 dobila dolgoročno posojilo zaradi obvladovanja časovne neusklajenosti med viri sredstev in
njihovim plasmajem, ki je nastala iz poslovanja te Banke v
minulem obdobju.
Z začetkom veljavnosti Zakona o temeljih kreditnega in
bančnega sistema je Poljobanka, tako kot vse druge banke,
morala v zakonskem roku uskladiti svoje poslovanje, organizacijo in konstituiranje z določbami omenjenega Zakona.
Uporaba določb tega Zako-

nitve in spremembe Zakona o
spreminjanju kratkoročnih posojil, odanih Jugoslovanski
kmetijski banki, v dolgoročna
posojila. Nove določbe bodo
Poljobanki omogočile prenos
pravic in obveznosti na temelju dobljenih dolgoročnih kreditov na: Gospodarsko banko
- Zagreb v znesku 536,2 milijona dinarjev z rokom vračanja
19. let; Temeljno kmetijsko
PRENOS POSOJIL NA
banko - Skopje v znesku 34
DRUGE BANKE
milijonov dinarjev z odplačilZvezni izvršni svet za odpra- nim rokom 16 let; Ljubljansko
vo teh motenj predlaga dopol- banko - Ljubljana oziroma na
iOCOOOeOOSt

na oziroma delitev sredstev,
pravic in obveznosti na posamezne banke - pravne naslednice Poljobanke, pa je pokazala, da nekatere teh bank nimajo časovne usklajenosti pri
virih sredstev in njihovem plasmaju oziroma, da jim primanjkujejo sredstva za pokritje plasmaja.

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O SPREMINJANJU KRATKOROČNIH POSOJIL
JUGOSLOVANSKI KMETIJSKI BANKI V DOLGOROČNA
POSOJILA-AS 46

poročevalec

Temeljne banke na območju
SR Slovenije (na katere Poljobanka prenaša pravice in obveznosti) v znesku 958.000 dinarjev z roke™: vrsčanja 17 let;
Temeljno kmetijsko banko Agrobanko Beograd v znesku
4,5 milijona dinarjev z rokom
vračanja 6 let in na Temeljno
kmetijsko banko - Novi Sad v

način rešili problem neusklajenosti rokov pri plasiranju sredstev Jugoslovanske kmetijske
banke in hkrati zagotovili pogoje za njeno celovito ustavno
preobrazbo.
Po določbah predlaganega
Osnutka naj bi Narodna banka
Jugoslavije in narodne banke

znesku 6,4 milijona dinarjev in
z odplačilno dobo 6 let.
Istočasno se podaljšuje tudi
rok odplačila posojila za obdobje trajanja časovne neusklajenosti, ki je po veljavnem
Zakonu znašal le 7 let.
Kakor poudarja predlagatelj
teh zakonskih rešitev bi na ta

republik in pokrajin sklenile
pogodbe o uporabi dolgoročnih posojil. Narodna banka Jugoslavije pa bi določila način
prenosa dolgoročnih posojil s
Poljobanke na banke in zneske, o katerih bi posamezne
banke republike oziroma pokrajine sklenile pogodbe z
bankami.

MEDNARODNE POGODBE

Pospeševanje gospodarskih
Jugoslavijo in

stikov med

Irakom

• V letošnjem letu bo Jugoslavija dobila pet milijonov ton iraške surove nafte
V želji po nadaljnjem pospeševanju gospodarskih in trgovinskih stikov sta vladi SFRJ in
Republike Iraka 10. decembra
1977 v Bagdadu sklenili Sporazum o dobavah nafte in o
posojilu v letu 1978. Ta Sporazum predvideva, da bo Jugoslavija v letošnjem letu dobila
iz Iraka pet milijonov ton surove nafte po pogodbah, sklenjenih med INOC z iraške in Naftagasom - Rafinerijo nafte
Pančevo, Industrijo nafte INA
ter Energoinvestom z jugoslovanske strani.
Po istem Sporazumu odobrava vlada Republike Iraka

Jugoslaviji 50 milijonov dolarjev posojila za pokritje dela
vrednosti dobav iraške surove
nafte v letu 1978.
OHRANITEV
PROTIVREDNOSTI
POSOJILA
Omenjeni Sporazum se začasno uporablja od 1. januarja
1978. leta. Sprejetje Zakona o
ratifikaciji pa je pogoj za njegovo veljavnost. Zaradi tega je
Zvezni izvršni svet poslal
Skupščini SFRJ v obravnavo

Posojilo 73
dveh

Predlog zakona o ratifikaciji ločbami tega Sporazuma.
Sporazuma med vlado SFRJ in
Sprejeto je tudi načelo, da
vlado Republike Irak o doba- nobena od podpisnic Sporavah nafte in o posojilu za leto zuma ne pridobi ali izgubi v
1978 (AS 52). Za sprejetje tega primeru revalvacije, devalvacizakonskega predpisa je pristo- je ali fluktuacije deviznega tejen Zbor republik in pokrajin. čaja ameriškega dolarja. Obe
Zvezni izvršni svet je določil državi sta se sporazumeli, da v
Narodno banko Jugoslavije, času odplačila posojila ohraninaj s finančnim ministrstvom ta protivrednost dolarja, ki je
Republike Irak sklene spora- izražena v tako imenovani spezum v skladu z ustreznimi do- cialni pravici črpanja,
scoeoooooososososo
PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO SFRJ IN VLADO REPUBLIKE IRAK O DOBAVI
NAFTE IN O POSOJILU ZA LETO 1978 - AS 52
jSsogoosooeooeosooeooooscoooooceoeeeeooaoč

milijonov dolarjev za graditev

hidroelektrarn

na

Neretvi

• Rok vračanja posojila, ki ga je dala Mednarodna banka za obnovo in razvoj je
15 let
Elektrogospodarstvo Bosne
in HercegovineSarajevo je z
Mednarodno banko za obnovo
in razvoj, 31. maja 1978 v Washingtonu, sklenilo posojilno
pogodbo v znesku 73,000.000
dolarjev. Sredstva bodo namenjena za financiranje gradnje
hidroelektrarn Salakovac in
Grabovica na Neretvi.
Istega dne je bil prav tako v
VVashingtonu sklenjen Sporazum o garanciji med SFRJ in
Mednarodno banko za obnovo
in razvoj. Po statutu Mednarodne banke za obnovo in razvoj
mora država članica, če sama
poročevalec

ni neposredni posojilojemalec,
skleniti z Mednarodno banko
za obnovo in razvoj poseben
sporazum o garanciji.
S tem Sporazumom SFRJ
kot prvi zavezanec prevzame
garancijo za točno in pravočasno plačevanje glavnice, obresti in drugih stroškov v zvezi s
posojilom, ter morebitne premije za predčasno odplačilo
posojila, vse tako, kot je predvideno v posojilni pogodbi.
Istočasno mora SFRJ kot
garant zagotoviti, da noben
zunanji dolg ne bo užival kakršnekoli prednosti pred posojili Mednarodne banke za ob-

novo in razvoj pri dodelitvi, govine. Će pa posojilojemalec
realizaciji in razdelitvi deviz, ki ne bi izpolnil zapadlih obvezso pod kontrolo ali v dobro nosti v določenem roku, mora
SFRJ.
federacija kot garant to obvezCeloten rok za vračilo poso- nost pravočasno izpolniti. V
jila je 15 let. Obrestna mera tem primeru SR Bosna in Hercegovina prevzame obveznost,
znaša 7,5 odstotka na leto.
Za izvajanje tega zakona ni- da bo federaciji vrnila znesek,
so potrebna finančna sredstva ki gaje le-ta poravnala, in sicer
iz proračuna federacije, ker bo tisti njegov del, ki so ga izkoriposojilo odplačevalo Elektro- stile organizacije združenega
gospodarstvo Bosne in Herce- dela z njenega območja.
aooaeooeooooooaeooecceoeceoaiaooottouneBaaj
PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O
GARANCIJI MED SFRJ IN MEDNARODNO BANKO ZA
OBNOVO IN RAZVOJ - AS 45
vsooooocoaaooccciaoooocoooooooaooooc
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ANALIZE IN OCENE

Zagotoviti

hitrejši

službe za prvo

in skladnejši

razvoj

medicinsko pomoč

• Služba za prvo medicinsko pomoč precej zaostaja za naglim razvojem zdravstvenega varstva v naši državi in ne ustreza vse večjim potrebam pri reševanju
naraslega števila patološkega stanja prebivalstva
• Od 512 občin v Jugoslaviji jih je imelo v letu 1975 samo 66 odstotkov službo za
prvo medicinsko pomoč
• Porast števila kardiovaskularnih in drugih obolenj, nesreč, prometnih nesreč in
podobno zahteva hitro in strokovno intervencijo medicinske pomoči
Služba za prvo medicinsko
pomoč v Jugoslaviji je zelo nerazvita, premalo organizirana,
neučinkovita, tehnično in materialno neopremljena, pa tudi
kadrovsko pomanjkljiva. Ni izdelane poti za njeno organizacijo in delovanje, niti za usposabljanje zdravstvenih kadrov
za nuđenje te pomoči v izrednih razmerah. Če upoštevamo, da je število njenih organiziranih enot premajhno in neenakomerno porazdeljeno po
posameznih področjih - velik
del Jugoslavije z njimi sploh ni
pokrit - potem je jasno, da v
današnjih pogojih življenja, ko
je vse večje število patoloških
stanj prebivalstva, ne more
ustrezati večjim zahtevam in
potrebam pri reševanju zdravstvene problematike prebivalstva, ki je zasnovana na dosežkih medicinske znanosti in tehnike.
Te in druge ocene vsebuje
Informacija Zveznega zavoda
za zdravstveno varstvo o stanju službe za medicinsko pomoč v Jugoslaviji, ki jo je Zvezni izvršni svet poslal v razpravo
delegatom Zveznega zbora
Skupščine SFRJ.
PREMALO
OPREDELJENA
ZAKONSKA
REGULATIVA
Sodoben način življenja, razvoj industrije, prometa pa tudi rast življenjske ravni, je rečeno v Informaciji, prinašajo s
seboj nevarnost za nastajanje
množičnih nesreč, poškodb
pri delu, zastrupitve in nasilja,
prometnih in elementarnih nesreč, eksplozij in podobno, zahteva hitro in strokovno intervencijo medicinske pomoči.
Vendar hiter razvoj zdravstvenega varstva v naši državi
ni spremljal ustrezen razvoj za
30

prvo medicinsko pomoč. Glaven vzrok za takšno stanje je
premalo opremljeno zakonsko
gradivo, ki je obdelovalo to
vrsto zdravstvenega varstva. V
zakonih so bolj poudarjena
načelna stališča (oziroma obveznosti, da bi bila ta služba
organizirana v zdravstvenih
domovih ali drugih zdravstvenih organizacijah) brez enotnega koncepta glede organizacije, kadrovske strukture,
opreme in podobno. To pomeni, da je bil razvoj odvisen od
razumevanja in koncepta, ki je
prevladoval v sami delovni organizaciji. Nekje nudi prvo medicinsko pomoč zdravnik ali
celo specialist, drugje pa spet
medicinski tehnik. So pa tudi
takšni, ki opravljajo samo prevoz obolelega ali poškodovanega.
Premajhno in neustrezno financiranje te službe je prav tako zaviralo njen razvoj. V daljšem obdobju je bila ta služba
financirana po opravljenih
uslugah ali z odkupovanjem
določenih programov in načrtov dela. Na takšen način je
bila zanemarjena hitrost in kakovost dela, kot tudi zapletena
patologija terena, ki zahteva
visoko strokovnost, moderno
opremljenost in pravočasno
pošiljanje čim večjega števila
ekip.
Velika fluktuacija kadrov,
kot tudi nezainteresiranost
medicinskega osebja za delo v
tej službi, so poseben problem
pri vzdrževanju kakovosti njenega strokovnega kadra. Težki
delovni pogoji, delo v izmenah, ob nedeljah in državnih
praznikih, premajhna materialna stimulacija, nobene možnosti za strokovni razvoj in uveljavitev medicinskega kadra,
so najpogostejši razlogi takšnega stanja.

ORGANIZACIJA IN
OPREMLJENOST
SLUŽBE
Na ozemlju Jugoslavije smo
imeli 1975 leta 146 organizacijskih enot in 196 služb, kar znaša skupaj 342 delovnih enot za
prvo pomoč. Ker smo imeli tega leta v Jugoslaviji 512 občin,
pomeni, da je bilo samo 66 odstotkov občin pokritih s službo
za prvo medicinsko pomoč.
Nasprotno pa je iz prakse znano, da mnoge obstoječe službe za prvo pomoč največkrat
opravljajo dvojno funkcijo - na
poziv strank posredujejo na terenu in s tem zapustijo delovno mesto-ambulanto.
Podatki za leto 1975 kažejo,
da je bilo izmed 25.000 zdravnikov, ki so delali v zdravstveni
službi v Jugoslaviji, le 373
zdravnikov angažiranih pri delu v službi za prvo medicinsko
pomoč. Za 2677 ambulantnih
vozil, evidentiranih v letu 1975,
ni mogoče zanesljivo trditi, da
so bila izključno namenjena za
potrebe te službe in če so imela obvezno opremo (nosila, jeklenke s kisikom, sistem za infuzijo, sredstva za imobilizacijo in podobno).
V največjem številu primerov
niti prostori ne ustrezajo namenu te službe, tako glede
prostornosti, kakor tudi glede
funkcionalnosti. Marsikdaj so
bili namenski gradbeni objekti
zgrajeni razen v Beogradu in
Zagrebu - nezadostno in neustrezno.
Razen nekaterih mest v Jugoslaviji, služba za prvo medicinsko pomoč nima ustrezne

prijavno-poročevalske službe.
Samo v večjih mestih uporabljajo mednarodni klicni znak
94, v večini primerov pa uporabljajo številke lokalnih telefonov zdravstvenih organizacij. V manjših mestih, kjer služba za prvo medicinsko pomoč
tako rekoč ne obstaja, pa uporabljajo telefonske linije PTT
ali linije SNZ.
Prav tako bo treba nujno
vpeljati UKT sistem na vsem
ozemlju države, da bi zagotovili nemoteno, ekonomično in
učinkovito delo te službe. Za
zdaj je to privilegij samo za
velike in razvite medicinske
centre.
Eden od življenjskih delov
službe za prvo medicinsko pomoč je vsekakor medicinska
oprema, ki mora biti zelo mobilna, funkcionalna in praktična. Od 40 anketiranih mest v
ožji Srbiji, 15 mest iz Hrvatske
in 11 iz Vojvodine, imajo popolno opremo, ki je potrebna
pri težkih in šokiranih bolnikih,
samo službe za prvo medicinsko pomoč v Beogradu in Zagrebu. Aparat, ki ga uporabljajo pri zastoju srca, ki ga povzroči infarkt, imajo samo štiri
mesta v Srbiji in štiri na Hrvatskem. Zanimivo je poudariti,
da ima aparat za metno dihanje samo služba za prvo pomoč v Beogradu.
Koordinacija teh služb z drugimi zdravstvenimi službami
se odvija v okviru določene delitve dela in dežurstev zdravstvenih organizacij. Le-ta je relativno dobra, vendar pa ni zadovoljiva. Za primer množičnih
nesreč ni programirane koor-
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dinacije, ki bi omogočila, da bi
se po nekem določenem programu angažirali in mobilizirali strokovnjaki-specialisti različnih vrst, ki bi delovali s to
službo na terenu.
OBOLENJA IN
POŠKODBE
V zadnjih letih v naši državi
nenehno narašča število obolenj, stanj in poškodb, ki po
podatkih in presojah zdravstvene službe ravno krnijo
zdravstveno stanje najbolj produktivnega dela prebivalstva.
Vse to narekuje organizirano
obliko medicinske pomoči.
V Jugoslaviji je bilo leta 1974
okrog 18 milijonov obolenj 65,5 odstotka je bilo kroničnih
in 34,1 akutnih. Opazovanja
obolenj po skupinah bolezni
so pokazala, da so z največjim
odstotkom zastopana obolenja srca in ožilja -11,6.
Če analiziramo podatke o
umrljivosti zaradi kardiovaskularnih obolenj v letu 1974, vidimo, da jih je izmed približno
178.000 umrlih za vsemi vzroki
smrtnosti, okrog 70.000 umrlo
zaradi kardiovaskularnih obolenj, ali 39,5 odstotka od vseh
vzrokov smrtnosti. Od tega je
14.000 ljudi umrlo zaradi ishemičnih obolenj srca - to so
sicer najbolj ogrožena stanja v
medicinski praksi, ki zahtevajo
hitro medicinsko intervencijo v
prvih 15 minutah.
Tudi bolezni možganskih
krvnih žil zavzemajo vidno mesto pri vzrokih smrti, saj od
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tega letno umre več kot 19.000
ljudi. Neprestano raste tudi
število bolezni prebavnih organov (leta 1974 se je zdravilo
blizu 1,5 milijona ljudi zaradi
teh obolenj). Sem spadajo še
sladkorna bolezen, duševne
motnje (psihoze in nevroze) in
podobno.
Vzroki poškodb prebivalstva
so danes zelo različni, vendar
pa vse zahtevajo hitro in strokovno medicinsko pomoč.
Pomembno mesto zavzemajo poškodbe pri delu. V letu
1975 se je 283.000 ljudi poškodovalo pri delu. Ob tem je bilo
izgubljenih več kot 5,5 milijona
delovnih dni.
Veliko je število nesrečnih
primerov zastrupitve in nasilja.
V letu 1974 je bila medicinska
pomoč potrebna v takšnih primerih več kot 1,5 milijona ljudem.
Vse večje je število prometnih nesreč s težkimi posledicami. Pri nas se je po podatkih za
leto 1973 ponesrečilo okrog
58.000 ljudi, od katerih je 4000
zgubilo življenje, okrog 53.000
pa je bilo poškodovanih.
Pa čeprav je zabeleženo povečano število ponesrečenih
oseb v prometu, še vedno nimamo organizirane službe, ki
bi v določenem predvsem medicinsko indiciranem času, tudi pomagala. Z zakonom je
urejeno, da je vsakdo, ki naleti
na poškodovanega v prometu,
dolžan pomagati in ga s svojim
vozilom prepeljati do prve
zdravstvene organizacije. Takšen način skrbi za poškodovane je najpogosteje zaradi ne-

strokovnosti ali nen.udenja
prve pomoči med prevozom
povzročil prav nasprotni učinek - poškodbe so se poslabšale in bile za poškodovanega
največkrat življenjsko nevarne.
Po razpoložljivih podatkih je
zelo majhno število prometnih
nesreč v katerih so bili poškodovani prepeljani pod strokovnim nadzorom zdravnika.
Okrog 95 odstotkov je bilo prepeljanih brez vsake prve pomoči, pri ostalih 5 odstotkih pa
prva pomoč ni dosegla niti dovoljenega minimuma. Vse to je
posledica tega, ker še ni v zadostni meri organizirano načrtno izobraževanje in usposabljanje prebivalstva za nuđenje prve pomoči in samopomoči ob izrednih razmerah,
nesrečah ali obolenjih.
Vse bolj pogoste množične
nesreče, zaradi večje koncentracije ljudi, elementarne nesreče, požari, nesreče v rudnikih, eksplozije in podobno zahtevajo, da se službi za prvo
medicinsko pomoč nudi večja
pozornost, ne samo s strokovno-medicinskega, ampak tudi
z družbenega stališča.
HITREJŠI IN
SKLADNEJŠI RAZVOJ
Za zboljšanje službe za prvo
medicinsko pomoč ter njen hitrejši in skladnejši razvoj, je rečeno v Informaciji, bo potrebno z dogovorom republik in
pokrajin zagotoviti enotne temelje za organizacijo službe in
določiti enotno medicinsko
doktrino za to vrsto zdravstve-

nih storitev ter skupne temelje
za izobraževanje in strokovno
izpopolnjevanje zdravstvenih
delavcev vseh profilov, ki so
potrebni za zdravstvene storitve prve medicinske pomoči,
ter tudi temelje za določanje
standardov in normativov dela
in opreme v službi za medicinsko pomoč.
Republike in pokrajine morajo s svojimi zakoni in predpisi s področja zdravstva zadolžiti zdravstvene delovne organizacije,
da
organizirajo
ustrezne službe za prvo medicinsko pomoč in da jo nudijo
po enotnih načelih in nepretrgoma.
V razvojnih načrtih zdravstvenih dejavnosti v družbenopolitičnih skupnostih samoupravnih interesnih zdravstvenih skupnostih in zdravstvenih
organizacijah združenega dela
morajo zagotoviti prednost v
razvoju službe za prvo medicinsko pomoč, pri čemer je
treba upoštevati tudi potrebo,
da to dejavnost usposobimo
za splošno ljudsko obrambo.
Posebna pozornost mora biti
posvečena načrtovanju te oblike zdravstvenega varstva in
vzpostavitvi odnosov na podlagi svobodne menjave dela.
Prav tako je nujno, da se
služba za prvo medicinsko pomoč poveže z vsemi zainteresiranimi službami, organi in
organizacijami, ki sodelujejo
pri prvi pomoči v nujnih primerih in izrednih stanjih - PTT
služba, služba za notranje zadeve, gasilska služba in podobno.

31

(061) 20-596

