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V decembru se je iztekel dveletni rok, do katerega morajo 
po določbi 660. člena zakona o združenem delu temeljne in 
druge organizacije združenega dela, poslovne skupnosti in 
organizacije poslovnega združevanja, prilagoditi svojo orga- 
nizacijo in uskladiti samoupravne sporazume o združevanju, 
druge samoupravne sporazume, statute in druge samo- 
upravne splošne akte z določili zakona. 

Dve leti po uveljavitvi zakona o združenem delu je med 
prvenstvenimi nalogami komisije Skupščine SR Slovenije za 
spremljanje izvajanja zakona o združenem delu ugotavljanje, 
kako organizacije združenega dela in druge samoupravne 
organizacije in skupnosti uresničujejo izvajanje zakona ter 
prek svoje samoupravne regulative spreminjajo vsebinske 
odnose na področjih pravice dela z družbenimi sredstvi, 
ustvarjanja in delitve dohodka, upravljanja s sredstvi druž- 
bene reprodukcije ter uresničevanja samoupravnih pravic de- 
lavcev, izhajajoč iz pravice vsakega delavca, da odloča o 
pogojih in rezultatih svojega dela v vseh odnosih družbene 
reprodukcije. 

V času od sprejetja zakona o združenem delu do danes, so 
bili že sprejeti številni zvezni in republiški zakoni, ki so bili 

organizacijam združenega dela in drugim samoupravnim or- 
ganizacijam in skupnostim pri preobrazbi njihove samo- 
upravne regulative v veliko pomoč, saj so bile v njih že 
konkretno opredeljene nekatere pomembne rešitve iz zakona 
o združenem delu. Med temi zakoni naj omenimo zlasti zvezni 
zakon o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in 
dohodka ter republiške zakone: zakon o delovnih razmerjih, 
zakon o organu samoupravne delavske kontrole, zakon o 
volitvah in odpoklicu organov upravljanja in o imenovanju 
poslovodnih organov v OZD, zakon o volitvah in delegiranju v 
skupščine, zakon o referendumu in o drugih oblikah oseb- 
nega izjavljanja ter zakon o združevanju OZD v splošna zdru- 
ženja in gospodarske zbornice. 

Uveljavljanju novih družbenoekonomskih odnosov v temelj- 
nih in drugih organizacijah združenega dela je bila v tem 
obdobju posvečena velika pozornost. V večini velikih organi- 
zacij združenega dela je prilagajanje organizacije in ukslaje- 
vanje samoupravnih splošnih aktov z zakonom o združenem 
delu teklo intenzivno, in tudi uspehi niso izostali. Te organiza- 
cije združenega dela so svoje samoupravne splošne akte v 
pretežni meri uskladile z zakonom v predpisanem roku. 
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i. 

V procesu nove organiziranosti združenega dela po zakonu 
o združenem delu so bili doseženi pomembni premiki. To še 
posebej velja za organiziranje novih temeljnih organizacij 
združenega dela. Po uveljavitvi zakona o združenem delu se 
je njihovo število povečalo od prejšnjih 1.860 za približno 600, 
kar je za več kot 30%. Ta podatek kaže na to, da je zakon o 
združenem delu s konkretizacijo pogojev dal močno spod- 
budo za organiziranje temeljnih organizacij združenega dela. 

Občutno povečanje števila temeljnih organizacij združe- 
nega dela pa seveda še ne pomeni, da na tem področju ni 
večjih problemov. Še vedno ni majhno število primerov, ko so 
izpolnjeni vsi pogoji za organiziranje temeljnih organizacij, pa 
se iz različnih razlogov s tem organiziranjem odlaša v prizade- 
vanju, da bi se glede dejavnosti v temeljnih organizacijah 
združenega dela oziroma enovitih delovnih organizacijah za- 
držale dosedanje rešitve. 

Le počasi poteka tudi usklajevanje organizacije v dislocira- 
nih delovnih enotah in obratih. Delavci so se od julija 1978 
dalje v 48 obratih organizirali v temeljno organizacijo združe- 
nega dela in v tem času priglasili za vpis v sodni register nad 
10 predzaznamb sklepa o organiziranju temeljne organiza- 
cije. Po sprejetih programih se bo v letu 1979 organiziralo v 
temeljno organizacijo združenega dela predvidoma še 56 
dislociranih obratov, do konca leta 1980 pa bo to storilo 
nadaljnjih 121 dislociranih obratov. Med slednjimi so zlasti 
tisti, ki morajo opraviti tehnološko kompletiranje delovnih 
postopkov in zadostiti nekaterim drugim pogojem, ki jih za- 
hteva zakon za samoupravno organiziranje v temeljno organi- 
zacijo. 

Centralni komite ZKS je v drugi polovici leta 1978 zasnoval 
in vodil splošno družbeno aktivnost za hitrejše uresničevanje 
ustavnega položaja delavcev v dislociranih enotah in obratih. 
Pri tem se je pokazalo, da so vsa dosedanja družbena prizade- 
vanja za ustavno preobrazbo položaja delavcev v združenem 
delu in družbi v veliki večini primerov obšla delavce v disloci- 
ranih obratih. Zato je tehnološko delovna organiziranost še 
vedno praviloma edina oblika organiziranosti v teh obratih, 
delavci so neinformirani, večkrat pa povsem odvisni od selek- 
tivnih informacij, ki jim jih posreduje vodstveni delavec v 
obratu. S slabo informiranostjo pa je tesno povezana tudi 
neosveščenost delavcev v dislociranem obratu. 

Ob tem je tudi ugotovljeno, da je celo v tistih primerih, ko se 
delavci dislociranega obrata zavzemajo za organiziranje v 
temeljno organizacijo združenega dela, ko imajo polno pod- 
poro in pomoč političnih organizacij in drugih družbenih 
dejavnikov v občini, položaj delavcev v odločilni odvisnosti od 
dejanske pripravljenosti in interesov poslovodnih in strokov- 
nih delavcev matične organizacije združenega dela. 

V mnogih primerih pa so se delavci v dislociranih obratih, 
kljub temu, da obstajajo pogoji za organiziranje v temeljno 
organizacijo združenega dela, izrekali zoper tako organizira- 
nje. 

Poslovodni in strokovni delavci namreč še pogosto te- 
meljne organizacije združenega dela ne pojmujejo kot 
osnovne oblike združenega dela, v kateri delavci, ko oprav- 
ljajo gospodarsko ali drugo družbeno dejavnost in delajo s 
sredstvi, ki so družbena lastnina, neposredno in enakopravno 
uresničujejo svoje družbenoekonomske in druge samo- 
upravne pravice in odločajo o drugih vprašanjih svojega druž- 
benoekonomskega položaja, marveč jo pojmujejo kot dezin- 
tegracijski dejavnik. V prepričanju, da pomeni organiziranje 
temeljne organizacije združenega dela združevanje že obsto- 
ječe temeljne oziroma delovne organizacije, manjšo vzaje- 
mnost in solidarnost, s tem pa manjše osebne dohodke, 
manjša sredstva skupne porabe, so nepravilno utemeljevali 
stališče zoper organiziranje temeljne organizacije in opozar- 
jali delavce, da ne bodo uresničljive predvidene investicije v 
obrat, ker ne bo mogoče poravnati nastalih obveznosti, da 
delavci drugih temeljnih organizacij združenega dela ne bodo 
pripravljeni združiti dela akumulacije za take investicije, opo- 
zarjali so na tehnološko odvisnost, na obveznosti do skupnih 
služb, kot da gre za nove obveznosti in podobno. 

Le z nadaljnjo pospešeno samoupravno preobrazbo dislo- 
ciranih enot bodo onemogočene doslej pogoste negativne 
tendence pri poslovanju nekaterih organizacij združenega 
dela v odnosu do dislociranih enot in bo izenačen družbenoe- 

konomski položaj ter samoupravne pravice delavcev v teh 
enotah z drugimi delavci v organizacijah združenega dela. 

II. 

Za oceno ustrezne organiziranosti združenega dela so po- 
membni tudi podatki o organiziranju sestavljenih organizacij 
združenega dela v SR Sloveniji. V štirih letih, t. j. od leta 1974 
do 1979, se je njihovo število več kot podvojilo. V letu 1974 je 
bilo organiziranih 26 sestavljenih organizacij, zdaj pa jih je 
skupaj 56. Od teh je 43 sestavljenih organizacij vpisanih v 
sodni register, 6 priglašenih za vpis, 7 bodočih sestavljenih 
organizacij pa je že uspešno izvedlo referendum o združeva- 
nju v sestavljeno organizacijo. V sestavljene organizacije je 
tako v SR Sloveniji povezana že večina delovnih organizacij 
(250 aH 52%), v katere se združujejo temeljne organizacije 
združenega dela s področja gospodarstva. V sestavljene or- 
ganizacije združenega dela se združuje tudi 207 enovitih 
delovnih organizacij t. j. 24% vseh v gospodarstvu. V dveh 
sestavljenih organizacijah združenega dela s področja druž- 
benih dejavnosti (zdravstvo) pa se združujejo tri delovne or- 
ganizacije z 18 temeljnimi organizacijami združenega dela in 
3 enovite delovne organizacije. V temeljnih in delovnih orga- 
nizacijah, ki se združujejo v sestavljene organizacije, dela 
58% vseh delavcev, zaposlenih v gospodarstvu SR Slovenije. 
Pri povezovanju temeljnih organizacij združenega dela in 
delovnih organizacij v sestavljene organizacije združenega 
dela pa ugotavljamo le skromno povezovanje proizvodnje 
med republikami. Število delovnih organizacij iz drugih repu- 
blik, ki se združujejo v sestavljene organizacije združenega 
dela v SR Sloveniji, je majhno, saj le 8 (12,5%) sestavljenih 
organizacij združenega dela vključuje delovne organizacije iz 
drugih republik. V sestavljenih organizacijah združenega dela 
s sedeži v drugih republikah pa je združenih prek delovnih 
organizacij iz SR Slovenije le 24 temeljnih organizacij. 

Navedeni podatki kažejo, da je slovensko gospodarstvo 
institucionalno že močno povezano, vendar bi ne bilo prav, če 
zaradi zadovoljivih številčnih podatkov in tudi velikih dosež- 
kov nekaterih sestavljenih organizacij združenega dela ne bi 
kritično ocenili vsebine družbenih in ekonomskih odnosov v 
sestavljeni organizaciji združenega dela. 

Doslej so najbolj uspešne in najbolj smotrno organizirane 
tiste sestavljene organizacije, v katerih se povezujejo organi- 
zacije združenega dela od proizvodnje surovin do prometa 
proizvodov, torej vertikalno. Takih sestavljenih organizacij 
združenega dela pa je 16, to je 29 odstotkov vseh, kar je 
relativno malo. Prevladujejo horizontalne povezave, to je po- 
vezave delovnih organizacij, ki proizvajajo enake ali navadne 
proizvode, pri čemer pa še zelo pogosto niso izpolnjeni po- 
goji, določeni v 2. točki 362. člena zakona o združenem delu, 
po kateri se sestavljena organizacija združenega dela organi- 
zira z združitvijo delovnih organizacij, ki delajo in proizvajajo 
v osnovi enake vrste proizvodov, oziroma, ki opravljajo enake 
vrste storitev, če zagotavlja njihova združitev uvedbo bolj 
razvite tehnično-tehnoioške osnove dela v združenih organi- 
zacijah ter takšno delitev dela, ki omogoča njihovo specializa- 
cijo, s tem pa tudi večjo produktivnost družbenega dela. To 
obveznost sicer opredeljujejo samoupravni sporazumi sestav- 
ljenih organizacij med cilji medsebojnega povezovanja, ven- 
dar doslej po večini ni uresničena. V sestavljeni organizaciji 
združenega dela prepogosto obstaja povezanost le pri oprav- 
ljanju nekaterih administrativno-tehničnih opravil v skupnih 
službah, posledica tega pa je stagnacija ali nenehno reorgani- 
ziranje takih sestavljenih organizacij. Uspešnejše so sestav- 
ljene organizacije, v katerih obstaja horizontalno in vertikalno 
povezovanje. Temeljne in delovne organizacije, ki se povezu- 
jejo v sestavljene organizacije združenega dela, pa še vedno v 
premajhni meri dejansko združujejo svoja sredstva, koordini- 
rajo delovne procese, usklajujejo plane združenih delovnih 
organizacij in se povezujejo glede vseh drugih vprašanj, ki so 
značilna za sestavljeno organizacijo združenega dela. 

Očitno je, da so bile nekatere sestavljene organizacije orga- 
nizirane, ko za to še niso dozoreli vsi pogoji, med njimi tudi ne 
zavest o realnih skupnih interesih. V takih primerih je obstoj 
sestavljene organizacije združenega dela zgolj zunanji videz, 
ki pomeni oviro prizadevanjem, da bi se združeno delo čim- 
prej organiziralo v skladu z določili zakona o združenem delu. 

2 poročevalec 



III. 

Zakon o prometu blaga in storitev s tujino in zakon o 
opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini obvezujeta orga- 
nizacije združenega dela, ki opravljajo posle zunanjetrgovin- 
skega prometa in ki opravljajo gospodarske dejavnosti y tu- 
jini, da na osnovi novih družbenoekonomskih odnosov opra- 
vijo ponovno registracijo zunanjetrgovinskega poslovanja, 
izvršijo ponoven vpis zunanjetrgovinskega prometa v sodni 
register ter ponovno registrirajo vse oblike gospodarskih de- 
javnosti v tujini. Ponovna registracija bi morala biti izpeljana 
do 12. 12. 1978. 

V postopku ponovne registracije gre v bistvu za preverjanje 
uveljavitve samoupravnih socialističnih družbenoekonomskih 
odnosov v zunanjetrgovinski operativi ter ustreznosti in smo- 
trnosti zunanjetrgovinske mreže doma in v tujini. Zato so 
ustanovljeni tudi posebni organi, koordinacijski odbori za 
organizacije združenega dela, ki opravljajo posle zunanjetr- 
govinskega prometa in to v republiki in federaciji. 

Po podatkih registrskih sodišč je bilo v SR Sloveniji po 
starih predpisih registriranih 356 organizacij združenega dela 
za opravljanje poslov zunanjetrgovinskega prometa. 

Organizacije združenega dela so do 12. 12. 1978 pri Repu- 
bliškem komiteju za ekonomske odnose s tujino vložile 303 
zahtevke za ponovno registracijo, , koordinacijski odbor pa je 
do istega datuma izdal 59 soglasij za vpis poslov zunanjetrgo- 
vinskega prometa v sodni register. 

Ti podatki ne dajejo osnove za dokončno oceno trenutnega 
stanja, zadostujejo pa za ugotovitev, da je situacija pri po- 
novni registraciji organizacij združenega dela za opravljanje 
poslov zunanjetrgovinskega prometa kritična. Pretežen del 
doslej registriranih organizacij združenega dela je sicer vložil 
zahtevke za ponovno registracijo, vendar so le-ti pogosto 
nepopolni. Eden od razlogov za to je, da so bili v velikem 
številu vloženi tik pred iztekom predpisanega roka. 

Koordinacijski odbor pri Izvršnem svetu Skupščine SR Slo- 
venije je z namenom, da bi ponovna registracija v SR Sloveniji 
hitreje potekala, izvedel vrsto akcij in aktivnosti. 

V Gospodarski zbornici Slovenije so bili na pobudo koordi- 
nacijskega odbora opravljeni usklajevalni sestanki organiza- 
cij združenega dela za koordiniran in organiziran nastop 
gospodarskih enot v tujini, organizirano pa je bilo tudi posve- 
tovanje v okviru združenih temeljnih organizacij združenega 
dela v zvezi z vprašanji ponovne registracije. 

Na osnovi predložene problematike je Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije že sprejel nekatera stališča in sklepe, ki naj 
bi prispevali k odpravljanju navedenih pomanjkljivosti in po- 
spešili postopek zunanjetrgovinske registracije. 

Skupščini SR Slovenije pa je Gospodarska zbornica predlo- 
žila tudi predlog temeljnih usmeritev za organiziranje in ra- 
zvoj zunanjetrgovinske mreže ter zunanjetrgovinskih kadrov 
doma in v tujini. S temi temeljnimi usmeritvami se zagotavlja 
hitrejše uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov na 
področju zunanjetrgovinske mreže in kadrov doma in v tujini, 
programiranje uresničevanja ciljev razvoja na tem področju, 
usmerjanje politike organiziranja in razvoja zunanjetrgovin- 
ske mreže ter opredeljuje vloga in naloge organov in organi- 
zacij v republiki pri uresničevanju usmeritev razvoja zunanje- 
trgovinske mreže in zunanjetrgovinskih kadrov. Temeljne 
usmeritve ustvarjajo podlago za učinkovitejše povezovanje 
zunanjetrgovinske mreže in kadrov, pri čemer upoštevajo 
tako oblike obveznega združevanja, kakor tudi različne oblike 
institucionalnega in neinstitucionalnega združevanja dela in 
sredstev na podlagi dejanske medsebojne delovne proiz- 
vodne in poslovne povezanosti. 

Predlog temeljnih usmeritev za organiziranje in razvoj zu- 
nanjetrgovinske mreže ter zunanjetrgovinskih kadrov doma in 
v tujini bo obravnaval in sprejemal Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije na svoji naslednji seji. 

IV. 

Na pobudo Skupščine SR Slovenije so bile v letu 1977 pri 
skupščinah občin ustanovljene komisije za spremljanje izva- 
janja zakona o združenem delu, ki skupaj z ustreznimi komisi- 
jami pri občinskih konferencah SZDL ali pri komitejih občin- 
skih konferenc ZKS in s komisijami za pregled samoupravnih 
splošnih aktov pri občinskih skupščinah, ob sodelovanju z 

Družbenim pravobranilcem samoupravljanja, spremljajo ure- 
sničevanje že sprejetih samoupravnih splošnih aktov v orga- 
nizacijah združenega dela in drugih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih, ves čas pa so tudi sodelovale pri nastaja- 
nju in sprejemanju teh aktov, dajale pripombe, stališča, mne- 
nja in predloge ter svetovale delovnim organizacijam pri pri- 
pravi in usklajevanju samoupravnih splošnih aktov z zako- 
nom. 

Do konca februarja 1979 so bila posredovana poročila o 
poteku usklajevanja samoupravnih splošnih aktov v delovnih 
organizacijah iz 28 občin, kar pomeni nekaj manj kot polovico 
pričakovanih poročil. Nadaljnjih 16 poročil je pripravljenih za 
obravnavo na seji Izvršnega sveta oziroma pristojnih zborov 
skupščine občine, medtem ko v 15 občinah komisije še zbi- 
rajo podatke oziroma ocenjujejo že zbrane podatke o stanju 
na svojem območju. V eni občini še nimajo pregleda nad 
usklajevanjem samoupravnih splošnih aktov v organizacijah 
združenega dela. 

Skupščina SR Slovenije je v decembru 1978 organizirala 
posvet s predsedniki Skupščin občin v SR Sloveniji, Skup- 
ščine mesta Ljubljane in obalne skupnosti občin ter s predse- 
dniki komisij za spremljanje izvajanja zakona o združenem 
delu pri teh skupščinah. Poleg ugotovitev, ki izhajajo iz analiz 
in kažejo, da na določenih področjih uresničevanja zakona o 
združenem delu še precej zaostajamo, je sklic posveta nare- 
kovala tudi ugotovitev, da v vseh občinah komisije za sprem- 
ljanje izvajanja zakona o združenem delu še niso zaživele 
oziroma niso dovolj aktivne. 

Na posvetu so bili dani predlogi, kako uspešneje in hitreje 
izvajati določila zakona, v procesu uresničevanja zahtevnih in 
dalekosežnih sprememb, ki pa zahtevajo določen čas, znanje 
in zavest delavcev v združenem delu. 

V. 

Iz posredovanih podatkov komisij skupščin občin izhaja, da 
so v organizacijah združenega dela najprej začeli z usklajeva- 
njem samoupravnih splošnih aktov, ki urejajo dohodkovne 
odnose, glede na to, da se določbe zakona o združenem delu, 
ki se nanašajo na ugotavljanje celotnega prihodka, razporeja- 
nje dohodka in čistega dohodka ter delitev sredstev za 
osebne dohodke in za skupno porabo delavcev, skladno s 
662. členom zakona o združenem delu, uporabljajo od 1. 1. 
1978. Ti samoupravni splošni akti so v veliki večini organizacij 
združenega dela sprejeti, čeprav v več primerih v podaljša- 
nem roku, vendar ni bilo zaslediti izplačevanja zajamčenih 
osebnih dohodkov. Tudi postopki sprejemanja so bili po ve- 
čini izvedeni v skladu z zakonom in ustreznim internim aktom, 
v nekaterih primerih neusklajenosti pa bodo morali družbeni 
pravobranilci samoupravljanja terjati tudi obnovo postopka. 

Določila samoupravnih splošnih aktov so prepogosto še 
preveč splošna, saj nemalokrat le povzemajo določbe zakona 
o združenem delu; samoupravni splošni akti temeljnih organi- 
zacij ne odražajo dovolj specifičnosti posamezne dejavnosti 
temeljne organizacije, ampak prevzemajo splošna določila 
samoupravnega sporazuma o skupnih osnovah in merilih, ki 
so ga delavci v temeljni organizaciji sklenili z delavci v drugih 
temeljnih organizacijah v sestavi iste delovne organizacije. 

Na področju pridobivanja in razporejanja dohodka v temelj- 
nih organizacijah združenega dela bo Republiški svet Zveze 
sindikatov Slovenije organiziral aktivnosti, ki so potrebne za 
tč, da se preverijo sprejeta stališča in izhodišča za uresniče- 
vanje načela delitve po delu v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela, da se zagotovi večja zavzetost, aktivnost in družbe- 
nopolitična odgovornost vseh delavcev za doslednejše uve- 
ljavljanje osnov in meril za razporejanje čistega dohodka in 
delitev sredstev za osebne dohodke v skladu z zakonom o 
združenem delu in da se v pomoč delavcem v temeljnih 
organizacijah združenega dela zagotovi oblikovanje konkret- 
nejših stališč in usmeritev. 

Na podlagi objektivnih kazalcev poslovnega uspeha bo 
potrebno zagotoviti sprotno in periodično spremljanje dose- 
ženih rezultatov ustvarjenega dohodka ter v skladu z njimi 
tudi razporejanje dohodka in čistega dohodka. Nesprejemljiv 
je tak način ugotavljanja poslovne uspešnosti, ki prek določb 
samoupravnih splošnih aktov o razporejanju čistega dohodka 
omogoča avtomatizem pri razporejanju tega dohodka, brez 
ustreznih predhodnih analiz in dejanskega odločanja delav- 
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cev. Povečanje sredstev za osebne dohodke in skupno po- 
rabo delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela je 
mogoče le ob povečanem dohodku na podlagi večje produk- 
tivnosti dela. 

V samoupravnih splošnih aktih o razporejanju čistega do- 
hodka je treba opredeliti aktivno politiko do delitve skupnih 
sredstev na del za osebne dohodke in na del za skupno 
porabo, pri tem pa zlasti upoštevati doseženo raven osebnih 
dohodkov, dosežena razmerja med osebnimi dohodki za 
enaka ali podobna dela, posledice povišanja življenjskih stro- 
škov na socialno varnost posameznih skupin delavcev, zago- 
tavljanje najnujnejših dogovorjenih potreb iz sredstev skupne 
porabe, racionalno gospodarjenje s sredstvi skupne porabe. 

Podrobneje bo potrebno opredeliti materialno in socialno 
varnost v primerih izgube v temeljni organizaciji združenega 
dela aH motenj v njenem poslovanju. Raven in način zagotav- 
ljanja materialne in socialne varnosti določijo delavci temelj- 
nih organizacij, ki so dohodkovno povezani, predvsem pa 
delavci temeljnih organizacij in delovnih skupnosti v isti de- 
lovni organizaciji s samoupravnim sporazumom o združitvi v 
delovno organizacijo, še podrobneje pa s samoupravnim spo- 
razumom o skupnih osnovah in merilih za razporejanje či- 
stega dohodka v delovni organizaciji. 

V samoupravnih splošnih aktih je potrebno določiti zlasti 
višino zajamčenega osebnega dohodka, pogoje, pod katerimi 
se zagotavljajo sredstva za izplačilo samoupravno dogovorje- 
nih zajamčenih osebnih dohodkov, osnove in merila za delitev 
sredstev za zajamčene osebne dohodke, najnižjo višino sred- 
stev skupne porabe, ki jo delavci v temeljnih organizacijah 
med seboj solidarnostno zagotavljajo ter še posebej obvezno- 
sti oblikovanja takih rezervnih sredstev pri vseh udeležencih 
sporazumevanja, da se zagotavlja dogovorjena raven mate- 
rialne in socialne varnosti delavcev. 

Razporejanje čistega dohodka v temeljnih organizacijah 
družbenih dejavnosti, gospodarskih dejavnosti in delovnih 
skupnosti skupnih služb, ki pridobivajo dohodek po načelih 
svobodne menjave dela, mora temeljiti na enakih izhodiščih. 
Dohodek delavcev v družbenih dejavnostih mora biti odvisen 
od tega, koliko so ti s svojim delom prispevali k ustvarjanju 
nove vrednosti v materialni proizvodnji, k večji produktivnosti 
skupnega družbenega dela in k razvoju družbe v celoti. 

V večjem številu delovnih organizacij so v samoupravnih 
sporazumih, ki naj bi določili le skupne osnove in merila, 
poleg teh določili že tudi vsa konkretna merila za delitev 
sredstev za osebne dohodke delavcev v temeljnih organizaci- 
jah in tudi za osebne dohodke delavcev v delovni skupnosti. V 
takih primerih so pravilniki v temeljnih organizacijah sprejeti 
bolj zaradi formalne zakonske obveznosti, kot zaradi vsebine, 
ki jo urejajo. V nekaterih drugih primerih pa so pripravili 
pravilnike za vse temeljne organizacije združenega dela, ne 
pa tudi ustreznega samoupravnega sporazuma na ravni de- 
lovne organizacije. 

Osebni dohodek delavca mora ustrezati rezultatom njego- 
vega dela in njegovega osebnega prispevka, ki ga je dal s 
svojim živim delom ter z gospodarjenjem in upravljanjem z 
družbenimi sredstvi kot svojim in družbenim minulim delom k 
povečanju dohodka temeljne organizacije. Odvisen mora biti 
predvsem od rasti produktivnosti delavčevega dela in od 
produktivnosti dela delavcev v lastni temeljni organizaciji in v 
drugih temeljnih organizacijah, s katerimi delavec združuje 
delo in sredstva, ter od družbene produktivnosti dela delavcev 
v lastni temeljni organizaciji in v drugih temeljnih organizaci- 
jah, s katerimi delavec združuje delo in sredstva ter od druž- 
bene produktivnosti dela. 

Osnove in merila za ugotavljanje in merjenje deiavčeveega 
delovnega prispevka so v samoupravnih splošnih aktih zelo 
različno urejena. Tako nekateri akti določajo delavčevo učin- 
kovitost pri delu s pomočjo kvalitativnih in kvantitativnih 
meril, pri čemer je značilno prevladovanje prvih, kar velja 
predvsem za proizvodne organizacije združenega dela. Mar- 
sikje so pomanjkljivo urejeni postopki ocenjevanja delovnega 
prispevka. To ocenjevanje je večkrat prepuščeno posamez- 
nim vodjem delovnega procesa, kvaliteta opravljenega dela 
pa se pogosto ocenjuje s tem, da ocenjevanje ne zajema 
delavčevega prispevka, temveč njegove delovne lastnosti, 
zato je subjektivno in ni v skladu z zakonom. 

V nekaterih samoupravnih aktih je sicer načelno določeno, 
da morajo biti osebni dohodki delavcev odvisni od rezultatov 

njegovega dela, vendar to načelo ni speljano prek dodelane 
metodologije za vrednotenje del in nalog, oziroma konkretizi- 
ranih osnov in meril, na podlagi katerih delavec pridobiva 
osebni dohodek. To dejstvo kaže, da so ponekod te samo- 
upravne splošne akte sprejemali, da bi se izognili predvide- 
nim sankcijam, to je izplačilu zajamčenega osebnega do- 
hodka, ne pa z namenom, da bi se resnično spremenili odnosi 
pri oblikovanju in delitvi osebnih dohodkov v skladu z zako- 
nom. Za izračunavanje mase, sredstev za osebne dohodke pa 
se često uporabljajo zapletene formule, ki niso jasne in ra- 
zumljive in zato delavcem ne dajejo možnosti, da bi si sami 
izračunali svoj osebni dohodek. 

Še bolj pomanjkljivo kot merila, s katerimi se ugotavlja 
prispevek posameznika po živem delu, so razvita merila za 
ugotavljanje učinkovitosti dela delavca in njegovega pri- 
spevka k ekonomičnosti uporabe sredstev za delo in predme- 
tov dela. Več naporov bo potrebno vložiti v prizadevanja, da 
se v pravilnikih o delitvi sredstev za osebne dohodke konkret- 
neje opredelijo osnove in merila za ugotavljanje prispevka 
delavca na podlagi minulega dela . Pri določanju osnov in 
meril za prisvajanje osebnega dohodka posameznega delavca 
na podlagi minulega dela, bo potrebno upoštevati: 

- prispevek delavca k ustvarjanju dohodka v letu, ko so se 
razporedila sredstva za zboljševanja in razširjanje materialne 
osnove dela; 

- delavčev delovni prispevek, ugotovljen na podlagi teko- 
čega dela; 

- prispevek delavca glede na čas njegovega dela v temeljni 
organizaciji ali delovni skupnosti in skupen čas deia v združe- 
nem delu; 

- poseben prispevek, ki ga je imel delavec pri oblikovanju 
predlogov za zboljševanje in razširjanje materialne osnove 
dela. 

Po podatkih družbenega pravobranilca samoupravljanja 
Socialistične republike Slovenije je manj kot polovica temelj- 
nih organizacij oziroma enovitih delovnih organizacij sprejela 
pravilnik o nadomestilih za inovacije in druge oblike ustvarjal- 
nosti pri delu. Že sprejeta določila o ugotavljanju delovnega 
prispevka delavca, ki ga ta daje k povečanju dohodka z 
inovacijami, racionalizacijami in drugimi oblikami ustvarjal- 
nosti pa so v večini primerov pomanjkljiva, zato jih bo po- 
trebno še dopolnjevati in konkretizirati. 

Pri samoupravnem urejanju sistema delitve sredstev za 
osebne dohodke je v več primerih mogoče ugotoviti tudi 
vsebinsko neustrezno ureditev razvidov del in nalog, zlasti še 
pomanjkljiva opredelitve tistih del in nalog, ki jih delavec 
glede na svojo strokovno usposobljenost pretežno opravlja. 

V politiki delitve sredstev za osebne dohodke je potrebno 
odločno odpravljati vse uravnilovske težnje in uveljavljati 
večje razlike v osebnih dohodkih delavcev, ki pri enakih ali 
podobnih.opravilih dosegajo bistveno različne rezultate, prav 
tako pa tudi vse omejitve za prisvajanje osebnega dohodka na 
podlagi delavčeve učinkovitosti, ki še obstajajo v praksi. 

Posebej je omeniti še močno zaostajanje pri sprejemanju 
samoupravnega sporazuma o združevanju proizvodnih in tr- 
govinskih organizacij združenega dela, oziroma drugih 
ustreznih samoupravnih sporazumov, s katerimi te organiza- 
cije urejajo medsebojne odnose, ki nastajajo pri trajnejšem 
poslovnem sodelovanju. Take sporazume je sprejela manj kot 
polovica delovnih organizacij, pri tem še posebej zaostajajo 
enovite delovne organizacije.1 

Kritične so tudi razmere na področju samoupravnega plani- 
ranja. Ta ugotovitev ne izhaja le iz analize uresničevanja 
zakona o združenem delu, ampak je še zlasti prisotna ob 
analizah in načrtovanju družbenega razvoja. 

Težko prodira zavest, da je potrebno planske naloge in 
opredelitve pričakovanega dohodka in njegove strukture, v 
katerih si delavci določajo perspektivo svojega in skupnega 
dela, sprejemati na najbolj demokratičen način. Na tem po- 
dročju se le postopoma uveljavljajo samoupravni družbenoe- 
konomski odnosi. Planske dokumente je sprejela približno 
polovica delovnih organizacij na področju gospodarstva, bi- 
stveno pa zaostajajo delovne organizacije na področju druž- 
benih dejavnosti, saj je na ravni delovne organizacije sprejelo 
samoupravne sporazume o osnovah planov in plane le 10% 

1 Po podatkih družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije 
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teh delovnih organizacij.2 Samoupravni sporazumi o temeljih 
planov in plani še niso v zadostni meri instrument družbene in 
ekonomske kontrole celotne družbene reprodukcije, pogojev 
in rezltatov združevanja dela in sredstev, uresničevanja pra- 
vice dela z družbenimi sredstvi. 

Uveljavitev samoupravnega planiranja še zavirajo razlike v 
stopnji razvitosti samoupravnih odnosov na posameznih po- 
dročjih, zato so sprejeti planski dokumenti po vsebini in 
kvaliteti zelo različni; pri nadaljnjem uresničevanju sistema 
samoupravnega družbenega planiranja je zato potrebno za- 
gotoviti čimprejšen sprejem vseh planskih dokumentov ter 
sproti preverjati njihovo uresničevanje. 

Po podatkih družbenega pravobranilca samoupravljanja je 
nad 90% organizacij združenega dela sprejelo samoupravni 
sporazum o združevanju dela delavcev v temeljni organizaciji 
združenega dela in samoupravni sporazum o združitvi v de- 
lovno organizacijo, ta odstotek je nekoliko nižji le pri enovitih 
delovnih organizacijah. Skoraj enako visok je tudi odstotek 
delovnih organizacij, ki so sprejele statute, nekoliko pa zao- 
staja sprejem pravilnika o delovnih razmerjih, ki ga je sprejelo 
nad 70% delovnih organizacij. Samoupravne splošne akte o 
razvidu del in nalog pa je sprejelo le nekaj na 50% delovnih 
organizacij. 

Večje težave pri sprejemanju samoupravnih splošnih aktov 
so predvsem v manjših organizacijah združenega dela, ki 
nimajo ustreznih strokovnih sodelavcev. To se zlasti kaže v 
primerih, ko posamezne delovne skupnosti, z majhnim števi- 
lom delavcev, opravljajo strokovna in administrativno te- 
hnična opravila za samuupravne interesne skupnosti, družbe- 
nopolitične organizacije in druge organizacije in društva. V 
takih primerih bi bilo smotrno organizirati eno delovno skup- 
nost za opravljanje teh nalog za vse organizacije z enakimi ali 
podobnimi skupnimi cilji. 

Med vzroki za težave pri urejanju družbenoekonomskih 
odnosov je potrebno omeniti tudi sočasno postopno izpopol- 
njevanje zakonodaje, še posebej nekatere sistemske zakone, 
ki so še v pripravi: zakon o sistemu družbenega planiranja o 
družbenem planu razvoja, zakon o temeljih sistema razširjene 
reprodukcije, zakon o obveznem združevanju dela in sredstev 
proizvajalnih in prometnih organizacij združenega dela, za- 
kon o skupnih osnovah svobodne menjave dela, zakon o 
družbeni kontroli cen, pa tudi predvideni republiški zakon o 
začasnih ukrepih družbenega varstva. 

VI. 

Rok za prilagoditev organizacije in uskladitev samouprav- 
nih splošnih aktov, ki ga določa 660. člen zakona o združe- 
nem delu, je potekel 11.12.1978. Glede na to, da je zakon o 
združenem delu prinesel vsebinsko izredno pomembne in 
obsežne spremembe na področju družbenoekonomskih in 
samoupravnih družbenih odnosov, katerih uveljavljanje po- 
meni izpolnjevanje zahtevnih, kvalitetno novih nalog, pa bi 
bilo prav, da bi ugotovili, da ne gre za rok po izteku katerega 
ni mogoče nadaljevati začetih, pa še nekončanih prilaganj in 
usklajevanj in katerega prekoračitev ima za posledico dolo- 
čene izbrise iz sodnega registra. Tega roka tudi ne kaže 
razumeti tako, da bi do njegovega izteka bilo potrebno za 
vsako ceno, četudi le formalno, površno in nevsebinsko »us- 
kladiti« samoupravno organiziranost in samoupravne splošne 
akte z zakonom o združenem delu. 

Kazalo bi vztrajati na tem, da je samoupravno organizira- 
nost in uskladitev samoupravnih splošnih aktov, vključno z 
bistvenimi vsebinskimi premiki, do katerih mora pri tem priti, 
zlasti v pogledu dohodkovnih odnosov, planiranja, združeva- 
nja dela in sredstev ipd., vsekakor treba dosledno izpeljati. Ne 
bi se smeli zadovoljiti le z navidezno formalno prilagoditvijo, 
oziroma uskladitvijo in ne bi smeli niti dopustiti, da do tega 
pride, zaradi prevelikega poudarjanja pomena roka. Poudarek 
bi moral biti na resnični, vsebinski prilagoditvi, oziroma uskla- 
ditvi, četudi bi pri tem prišlo do manjše prekoračitve določe- 
nega roka. 

Če pa bo šlo za večjo prekoračitev, za katero ni nobenega 
opravičila, pa bo potrebno zoper tako organizacijo združe- 
nega dela in njene odgovorne osebe, politično ukrepati, na- 

' Po podatkih družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije 

stopiti pa tudi z ukrepi družbenega varstva po 622. členu 
zakona o združenem delu. 

To bi moralo veljati tudi v primerih, ko rok sicer formalno ni 
bil prekoračen, vsebinsko pa sploh ni prišel do prilagoditve in 
uskladitve z zakonom o združenem delu. Prav tako naj bi to 
veljalo tudi in predvsem za primere, v katerih do 11. 12. 1978 
ni bilo skoraj ničesar ali le zelo malo napravljenega vpogledu 
prilagoditve samoupravne organiziranosti in uskladitve sa- 
moupravnih splošnih aktov z zakonom o združenem delu. 

VII. 

Pri doslednem uveljavljanju družbenoekonomskih odnosov 
in izpopolnjevanju samoupravne organiziranosti v združenem 
delu je potrebno oceniti dosedanje delo, kar je naloga repu- 
bliške in še posebej občinskih komisij za spremljanje izvaja- 
nja zakona o združenem delu. Te morajo skupaj z občinskimi 
skupščinami, družbenopolitičnimi organizacijami in družbe- 
nimi pravobranilci samoupravljanja sprejete samoupravne 
splošne akte primerjati s političnimi izhodišči in stališči ter si 
prizadevsti, da se bo prek zavezujočih določil samoupravne 
regulative hitreje uveljavljala in utrjevala zahtevana preobra- 
zba. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja že doslej sprem- 
ljajo oblikovanje novih družbenoekonomskih odnosov v orga- 
nizacijah združenega dela, pomagajo pri sprejemanju ustrez- 
nih samoupravnih odločitev in na podlagi analize samouprav- 
nega urejanja ugotavljajo vsebino in učinkovitost usklajeva- 
nja z zakonom o združenem delu, ter s tem prispevajo k 
odpravljanju ponekod še pogostih pomankljivosti. 

Uresničevanju zakona o združenem delu posvečajo po- 
sebno pozornost tudi slovenska registrska sodišča. Na pod- 
lagi podatkov, ki se vpisujejo v sodni register ugotavljajo 
predvsem, kako se urejajo statusno-organizacijska in pravna 
vprašanja ter preverjajo vsebino samoupravnih splošnih aktov 
in njeno ustreznost. Registrska sodišča pred formalnim vpi- 
som v sodni register sodelujejo z organizacijami združenega 
dela, organizirajo posvete, dajejo pojasnila in v predhodnih 
razgovorih opozarjajo na neustrezne rešitve ter jih pomagajo 
odpravljati. Tak način dela registrskih sodišč ima pomembne 
pozitivne politične in gmotne posledice, saj se z njimi pravo- 
časno odpravljajo napake, zaradi katerih bi bilo potrebno 
ponavljati postopke sprejemanja samoupravnih splošnih ak- 
tov. 

Sistem razporejanja dohodka in čistega dohodka ter delitve 
sredstev za osebne dohodke, ki ga opredeljuje zakon o zdru- 
ženem delu je osnova za uveljavitev novih družbenoekonom- 
skih odnosov v našem samoupravnem sistemu. Njegovo na- 
daljnje uveljavlanje pomeni utrjevanje družbenoekonom- 
skega položaja delavcev ter materialno spodbudo za boljše 
gospodarjenje, rast produktivnosti dela in dohodka. Pri ure- 
sničevanju določil zakona o združenem delu so na tem po- 
dročju že doseženi pomembni rezultati in uspehi. Sprejeta 
družbena stališča so usmerila aktivnost delavcev v organiza- 
cijah združenega dela v iskanje in oblikovanje rešitev, ki že 
pomenijo napredek pri uveljavljanju delitve po delu. 

Pri nadaljnjem izpopolnjevanju sistema razporejanja do- 
hodka in čistega dohodka ter delitve sredstev za osebne 
dohodke pa bo potrebno nekaterim temeljnim nalogam v 
organizacijah združenega dela tudi v prihodnje še posvetiti 
posebno pozornost. Tako bo potrebno dosledno uveljavljati 
načelo soodvisnosti doseženega dohodka in sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo. V samoupravnih sporazu- 
mih o razporejanju čistega dohodka bo potrebno oblikovati in 
izpopolniti osnove in merila, po katerih se bodo sredstva za 
osebne dohodke razporejala v odvisnosti od prispevka, ki so 
ga dali delavci k povečanju produktivnosti dela in k ustvarje- 
nemu dohodku. 

Cilji in politika razporejanja čistega dohodka mora biti 
opredeljena v sprejetih samoupravnih in družbenih planih, s 
katerimi se opredelijo tudi vsi tisti pogoji ustvarjanja do- 
hodka, od katerih izpolnitve je odvisna delitev dohodka in 
čistega dohodka. 

Za uveljavitev sistema razporejanja sredstev za osebne do- 
hodke v odvisnosti od doseženega dohodka in produktivnosti 
dela in njegovo nadaljnje izpopolnjevanje v praksi je potrebno 
sprejeti nadaljnje usmeritve, ki bodo napotilo delavcem v 
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organizacijah združenega dela, hkrati pa usmeritev aktivnosti 
družbenopolitičnih organizacij, zlasti Zveze sindikatov. 

Ugotovitve o pomanjkljivosti na področju planiranja kažejo, 
da bo potrebno v prihodnje vprašanjem samoupravnega druž- 
benega planiranja posvetiti posebno skrb. Planski dokumenti 
so sprejeti le v majhnem številu, njihova določila so pomank- 
Ijivo opredeljena, često tudi vsebinsko neustrezna. 

Tako sistem planiranja še ni dograjen do take mere, da bi 
delavci na njegovi podlagi povezovali in usklajevali svoje 
interese, združevali delo in dohodek in tako odločali o celotni 
družbeni reprodukciji. Dosledno bo potrebno uresničevati 
načela sočasnega in kontinuiranega planiranja ter zagotoviti 
uresničevanje ciljev, določenih v sprejetih samoupravnih spo- 
razumih o temeljih planov, v srednjeročnih planih in v smerni- 
cah in ukrepih za tekoče plansko leto. Vrzeli na področju 
planiranja pa bo mogoče povsem zapolniti šele, ko bo sprejet 
zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 
SR Slovenije, ki bo urejal tudi nekatera v zveznem zakonu še 
nerešena vprašanja samoupravnega družbenega planiranja, 
ki so ena od temeljnih sestavin družbenoekonomskih od- 
nosov v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela. 

Združevanje dela in sredstev na družbenoekonomskih os- 
novah skupnega dohodka mora zagotavljati skupno ustvarja- 
nje večjega dohodka ob skupni odgovornosti za uspešnost 

gospodarjenja. Ob številčno močni organizacijski povezano- 
sti gospodarstva v SR Sloveniji ugotavljamo dokaj šibke de- 
janske, vsebinske dohodkovne povezave. Samoupravni spo- 
razumi o medsebojnih razmerjih pri ustvarjanju skupnega 
dohodka po svoji vsebini sicer povečini sledijo določbi 81. 
člena zakona o združenem delu, vendar pa so posamezne 
rešitve v zvezi z ugotavljanjem in razporejanjem skupnega 
dohodka, revalorizacijo, vračanjem združenih sredstev, prev- 
zemanjem rizika različne, njihova ustreznost pa v nekaterih 
primerih vprašljiva. 

Dograjevanje samoupravnega sporazumevanja, dejansko 
združevanje sredstev za razširjeno reprodukcijo in zagotavlja- 
nje sredstev za primer poslovanja z izgubo so vprašanja, kij h 
bo na tem področju potrebno posebno pozorno reševati s 
ciljem poglabljanja in utrjevanja dohodkovnih povezav. 

Prilagajanje organizacije in usklajevanje samoupravnih 
splošnih aktov z ZZD je nenehen proces, ki se nadaljuje tudi 
po preteku z zakonom določenega roka. Vnaprej ostaja 
ustavna in zakonita pravica in dolžnost spreminjanja samo- 
upravne organiziranosti in uveljavljanja novih družbenoeko- 
nomskih odnosov v skladu z razvojem dejavnosti, večjim 
obsegom poslovanja, tehnološkimi izboljšavami, spremem- 
bami materialnih in naravnih delovnih pogojev in drugimi 
objektivnimi razlogi ter potrebami. 

Predlog zakona o skla- 
dih skupnih rezerv (ESA-90) 

1. Temeljno izhodišče pri 
pripravi predloga zakona o 
skladih skupnih rezerv je pred- 
stavljalo načelo 34. člena Usta- 
ve Socialistične republike Slo- 
venije, po katerem so organi- 
zacije združenega dela na na- 
čelih solidarnosti in vzajemno- 
sti dolžne dajati gospodarsko 
in drugo pomoč organizacijam 
združenega dela, ki zaidejo v 
izjemne gospodarske težave in 
sprejeti ukrepe za njihovo sa- 
nacijo, če je to v skupnem inte- 
resu organizacij združenega 
dela oziroma v družbenem in- 
teresu. 

Ker so v zakonu o združe- 
nem delu urejeni družbenoe- 
konomski odnosi delavcev v 
združenem delu, zlasti pa od- 
nosi pri pridobivanju dohodka 
in odnosi pri razporejanju do- 
hodka in čistega dohodka, 
ureja zakon o sredstvih rezerv 
samo načine, oblikovanje 
sredstev rezerv, namene njiho- 
ve uporabe in osnovne načine 
njihovega združevanja. Z repu- 
bliškim predpisom je potrebno 
zato podrobneje urediti načine 
in pogoje združevanja sred- 
stev rezerv na ravni družbeno- 
političnih skupnosti, pogoje 
uporabe združenih sredstev in 
način njihovega vračanja ter 
upravljanje z združenimi sred- 
stvi rezerv. 

Veljavnega republiškega za- 
kona o skladih skupnih rezerv 
in o uporabi njihovih sredstev 
zaradi novih sistemskih osnov 
oblikovanja in uporabe sred- 
stev rezerv ni mogoče le do- 
polniti in spremeniti, temveč je 

bilo potrebno pristopiti k pri- 
pravi novega zakonskega 
predpisa. Ob tem je potrebno 
upoštevati dosedanje izkušnje 
pri združevanju sredstev re- 
zerv, zato so v predlog zakona 
vnesene na osnovi pooblastil v 
zveznem zakonu tudi nekatere 
novosti, ki omogočajo uvelja- 
vitev načel planiranja tudi na 
področju usklajevanja tokov 
združevanja sredstev rezerv in 
njihove uporabe v okviru pre- 
verjenih sanacijskih prostorov, 
če je za njihovo izvedbo izra- 
žen širši družbeni interes. 

Predlagane rešitve v predlo- 
gu zakona so bile izdelane 
predvsem na osnovi analiz 
oblikovanja in razporejanja 
dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela s področja 
gospodarstva v obdobju 
1974-1977 in ob upoštevanju 
razmerij pri ustvarjanju in raz- 
porejanju dohodka in čistega 
dohodka v Družbenem planu 
razvoja SR Slovenije v obdob- 
ju 1976-1980. Vse določbe, ki 
urejajo obseg združevanja 
sredstev, so izdelane na osno- 
vi ocen o obsegu potrebnih 
sredstev za namene, oprede- 
ljene z zakonom v delu, kjer bo 
potrebna udeležba združenih 
sredstev rezerv na ravni druž- 
benopolitičnih skupnosti in so 
prilagojene ugotovljenim ten- 
dencam v gibanju reproduktiv- 
ne sposobnosti slovenskega 
gospodarstva. Brž ko bo prišlo 
do sprememb v ugotovljenih 
zakonitostih in globalnih ra- 
zmerjih razporejanja dohodka 
in čistega dohodka pa bo po- 

trebno ukrepe, predlagane v 
predlogu zakona, prilagoditi 
novim materialnim razmeram. 

2. S predlogom zakona je 
predlagana uvedba obveznosti 
delavcev v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela s po- 
dročja gospodarstva, da zdru- 
žujejo sredstva rezerv v sklade 
skupnih rezerv v občini in v 
republiki. Obveznost izhaja iz 
določb 4. člena zakona o sred- 
stvih rezerv in je omejena na 
temeljne organizacije s po- 
dročja gospodarstva (t. j. po- 
dročje 01 -11 po odloku o dolo- 
čitvi gospodarskih in nego- 
spodarskih dejavnosti, Uradni 
list SFRJ št. 14/77) razen za 
tiste organizacije, ki po zako- 
nu niso dolžne oblikovati sred- 
stev rezerv. Ob tem je prevla- 
dovalo mnenje, da zaradi nači- 
na zgotavljanja sredstev za 
skupno 'porabo v okviru sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti ne kaže razširjati obvez- 
nosti združevanja sredstev re- 
zerv tudi na temeljne organiza- 
cije, ki v okviru ali preko sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti izvajajo svobodno me- 
njavo dela. Oblikovanje rezerv 
v okviru samoupravnih intere- 
snih skupnosti s področja 
družbenih dejavnosti je ureje- 
no z določbami zveznega za- 
kona, po katerih lahko delavci 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela v družbenih dejav- 
nostih združujejo rezerve v 
sklad skupnih rezerv samo- 
upravne interesne skupnosti, v 
okviru katere svobodno me- 
njujejo delo. 

3. V skladih skupnih rezerv 
združujejo delavci del sredstev 
rezerv, ki jih oblikujejo ob raz- 
porejanju čistega dohodka te- 
meljne organizacije. V skladih 
skupnih rezerv pa se lahko zbi- 
rajo tudi sredstva, ki jih vpla- 

čujejo temeljne organizacije 
po posebni republiški zakono- 
daji in ki imajo značaj nepo- 
vratnih sredstev. 

4. V predlogu zakona so 
opredeljene osnove in največji 
možni obseg združevanja 
sredstev rezerv na podlagi do- 
ločbe zveznega zakona, da de- 
lavci združujejo sredstva re- 
zerv in ne del dohodka, name- 
njenega za sklade v tekoči de- 
litvi, kakor je določala sedanja 
zakonska ureditev. To pomeni, 
da se ugotovijo sredstva razerv 
po stanju v zaključnem računu 
za predhodno leto, ki vključu- 
jejo tudi tekočo razporeditev 
čistega dohodka v sredstva re- 
zerv po stopnji 2,5% od do- 
hodka, ustvarjenega po zak- 
ljučnem računu, ki se nato 
zmanjšajo za znesek enome- 
sečnega osebnega dohodka 
delavcev, obračunanega na 
način, ki je določen s samou- 
pravnim splošnim aktom. V 
sklade skupnih rezerv se lahko 
združi preostali znesek sred- 
stev rezerv, ki pa ne sme pre- 
segati polovice celotnega zne- 
ska sredstev rezerv temeljne 
organizacije. V zakonu o sred- 
stvih rezerv je določeno, da se 
združujejo sredstva rezerv, 
oblikovana iz čistega dohod- 
ka, opredeljen pa je tudi naj- 
manjši obseg sredstev temelj- 
nih organizacij, ki jih ni mogo- 
če združevati. 

S prvim odstavkom 5. člena 
predloga zakona je določeno, 
da predstavlja osnovo za obra- 
čun obveznosti za združevanje 
sredstev rezerv v sklade skup- 
nih rezerv del čistega dohodka 
temeljne organizacije združe- 
nega dela, ki ga delavci ob 
sprejemanju zaključnega ra- 
čuna razporedijo v sklade te- 
meljne organizacije. S tako 
ureditvijo se nadaljuje doslej 
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veljavno določanje osnove za 
obračun obveznosti, kar po- 
meni, da se pri posamezni te- 
meljni organizaciji višina ob- 
veznosti ne spreminja zaradi 
obračunske osnove, temveč 
samo zaradi sprememb v višini 
čistega dohodka, v strukturi 
razporejanja čistega dohodka 
in v višini stopenj za obračun 
navedene obveznosti. Pre- 
dnost tako predlagane uredi- 
tve je tudi v tem, da se višina 
obračunske osnove za združe- 
vanje dela sredstev rezerv v 
sklade skupnih rezerv v teko- 
čem letu določa v odvisnosti 
od doseženih rezultatov go- 
spodarjenja v tem letu in da se 
v njej ne odražajo delitvena ra- 
zmerja dohodka in čistega do- 
hodka v preteklih obračunskih 
obdobjih. 

V določbah 5. člena je pov- 
zeta določba zakona o sred- 
stvih rezerv, da lahko temeljna 
organizacija združuje le del 
sredstev rezerv, ki presega 
znesek enomesečnega oseb- 
nega dohodka delavcev, obra- 
čunanega za prejšnje leto na 
način, ki je določen s samou- 
pravnim splošnim aktom, in da 
znesek, ki se združuje v sklade 
skupnih rezerv, ne more pre- 
segati 50% stanja sredstev re- 
zerv v zaključnem računu za 
leto, za katero se združevanje 
izvaja. Tako izračunani znesek 
obveznosti se zmanjša za del 
sredstev rezerv, ki so jih delav- 
ci v temeljni organizaciji na- 
menili v tekočem letu za pokri- 
vanje izgub drugih temeljnih 
organizacij. 

V povezavi s temi določbami 
je predlagan tudi 26. člen 
predloga zakona, po katerem 
republiški sekretar za finance 
v 60 dneh po uveljavitvi zakona 
predpiše metodologijo za izra- 
čun dela sredstev rezerv, ki jih 
temeljne organizacije združu- 
jejo v sklade. 

Po predlagani ureditvi bo 
navedeni izvedbeni predpis 
določal, da osnovo za obračun 
obveznosti za združevanje 
sredstev rezerv v sklade pred- 
stavlja čisti dohodek po stanju 
po zaključnem računu za leto, 
za katero se združevanje izva- 
ja, zmanjšan za del čistega do- 
hodka za osebne dohodke in 
del čistega dohodka za inova- 
cije, racionalizacije ipd. Od ta- 
ko dobljene osnove se Izraču- 
na višina obveznosti po dogo- 
vorjeni stopnji in ugotovi, ali 
presega del sredstev rezerv, ki 
predstavlja razliko med višino 
rezervnega sklada In zneskom 
poprečnega mesečnega oseb- 
nega dohodka delavcev za 
prejšnje leto, izračunanega na 
način, ki je določen s samou- 
pravnim splošnim aktom. Če 
Izračunana obveznost presega 

navedeno razliko, se združuje- 
jo sredstva rezerv le do nave- 
dene razlike. V vsakem prime- 
ru pa mora biti del sredstev 
rezerv, ki se združujejo v skla- 
de skupnih rezerv, manjši od 
polovice stanja sredstev rezerv 
v zaključnem računu. Tako 
ugotovljena obveznost se 
končno zmanjša za del sred- 
stev rezerv, ki so jih v tekočem 
letu namenili delavci za pokri- 
vanje izgub drugih temeljnih 
organizacij. 

Ce temeljna organizacija po 
zaključnem računu izkazuje 
stanje sredstev rezerv, ki je 
manjše od zneska enomeseč- 
nega osebnega dohodka, ni 
dolžna združevati sredstev re- 
zerv. 

5. Pri opredeljevanju pred- 
logov določb o združevanju in 
uporabi sredstev rezerv je bilo 
potrebno izhajati iz določbe 
četrtega odstavka 14. člena za- 
kona o sredstvih rezerv, po ka- 
teri določi sklad skupnih re- 
zerv v začetku vsakega leta 
predlog finančnega načrta in 
ga predloži v sprejem delav- 
cem temeljnih organizacij, ki v 
skladu združujejo sredstva re- 
zerv. S finančnim načrtom 
sklada je določen predvsem 
obseg uporabe združenih 
sredstev rezerv za posamezne 
namene, 

6. Izdelava in sprejetje fi- 
nančnih načrtov skladov, kt bi 
temeljili na zanesljivejših po- 
datkih o potrebnem obsegu 
združenih sredstev rezerv, vse- 
kakor ne moreta biti usklajena 
z dokaj kratkimi roki za izvaja- 
nje sanacijskih postopkov po 
določbah zakona o pogojih in 
postopku za sanacijo (Uradni 
list SFRJ, št. 56/76, 20/77 in 
5/78). V osnutku zakona je za- 
to predlagano, da se s samou- 
pravnimi sporazumi o združe- 
vanju sredstev rezerv v sklade 
določijo stopnje združevanja 
sredstev rezerv za srednjeroč- 
no obdobje. Po potrebi bi se v 
teku srednjeročnega obdobja 
sprejemale s spremembami in 
dopolnitvami samoupravnih 
sporazumov tudi dodatne 
stopnje za združevanje sred- 
stev rezerv po enakem postop- 
ku, kakor velja za sprejem sa- 
moupravnih sporazumov, V 
tem primeru dopolnitve spora- 
zuma ne bi bilo treba Izvesti v 
taki časnovnl stiski, kakor če 
bi stopnje za obračun obvez- 
nosti določali z vsakoletnimi 
sporazumi, saj bodo minimal- 
na sredstva že zagotovljena z 
obveznostjo, sprejeto s sa- 
moupravnimi sporazumi za 
srednjeročno obdobje, 

Tako skladi po predlagani 
ureditvi na začetku leta pripra- 
vijo in predložijo finančne na- 
črte skladov v obravnavo de- 

lavcem v temeljnih organizaci- 
jah. Skupščina sklada nato po 
izvršeni razpravi sprejme fi- 
nančni načrt sklada. 

S samoupravnimi sporazumi 
in njihovimi spremembami ozi- 
roma dopolnitvami so torej 
lahko določene različne stop- 
nje za združevanje sredstev re- 
zerv v posamezne občinske 
sklade in v republiški sklad 
skupnih rezerv. 

Ureditev omogoča tekoče 
usklajevanje načrtovanih po- 
treb po združenih sredstvih z 
dejansko ugotovljenimi name- 
ni njihove uporabe in pred- 
stavlja zato primerno realizaci- 
jo načela kontinuiranega pla- 
niranja na področju, za katere- 
ga je bilo ugotovljeno, da tudi 
globalna predvidevanja proce- 
sov in stanj v izredno kratkem 
času pred njihovo ostvaritvijo 
lahko bistveno odstopajo od 
dejansko doseženih. 

Temeljne organizacije izka- 
žejo združena sredstva rezerv 
v zaključnih računih za tekoče 
leto na način, ki je veljaven tu- 
di za združevanje poslovnih 
sredstev med letom, kar pome- 
ni bistveno razliko od doseda- 
nje ureditve, ko so se v sklade 
skupnih rezerv odvajala sred- 
stva dohodka za sklade, In se 
je obseg združenih sredstev iz- 
kazoval kot naložba iz poslov- 
nih sredstev v zaključnem ra- 
čunu za prejšnje leto. 

Pri opredeljevanju obsega 
združevanja sredstev je po- 
trebno upoštevati tudi načelo, 
da sredstva za izplačilo zajam- 
čenih osebnih dohodkov in 
sredstva za začasno izplačilo 
akontacij osebnih dohodkov v 
finančnem načrtu sklada ne 
smejo znašati manj kot znaša- 
jo porabljena sredstva za te 
namene v prejšnjem letu, 

Opisana ureditev uveljavlja 
načelo združevanja sredstev v 
obsegu in za namene, ki so 
dogovorjeni v pricesu konti- 
nuiranega planiranja, ko sku- 
šamo ostvarjene odmike od 
planskih predvidevanj odpra- 
viti z dodatnimi ukrepi, če za to 
obstoja širši družbeni Interes 
ali širši Interes organizacij 
združenega dela. Uporaba 
združenih sredstev rezerv v sa- 
nacijskih postopkih pa zahteva 
njihovo takojšnjo razpoložlji- 
vost v zakonskih rokih, pose- 
bej še, ker je pokrivanje nekri- 
te izgube predpogoj za izvaja- 
nje ukrepov na področju od- 
pravljanja temeljnih dejavni- 
kov in vzrokov slabega gospo- 
darjenja. Ob tem je potrebno 
upoštevati tudi sprejeto si- 
stemsko ureditev, da je po- 
trebno za sanacijo najprej 
vključiti sredstva temeljnih or-' 
ganizaclj in skupnosti, ki so s 
temeljno organizacijo z izka- 

zano izgubo organizacijsko, 
poslovno ali dohodkovno po- 
vezane, ter sredstva temeljnih 
bank in da šele po uporabi teh 
virov pride do uporabe združe- 
nih sredstev rezerv na ravni 
družbenopolitičnih skupnosti. 

V predlagani ureditvi se s fi- 
nančnim načrtom določi ob- 
seg uporabe združenih sred- 
stev za posamezne namene in 
globalna politika uporabe 
združenih sredstev rezerv. 

V dosedanjem sistemu obli- 
kovanja sredstev skupnih re- 
zerv na ravni občine je prihaja- 
lo do neusklajenosti med raz- 
položljivimi sredstvi rezerv in 
zahtevami po njihovi uporabi. 
Tako so bila sredstva skupnih 
rezerv v občinskih skladih 
udeležena le v manjšem delu 
pri pokrivanju izgub in izvaja- 
nju investicijskih programov v 
okviru sprejetih sanacijskih 
ukrepov, čeprav so občinske 
skupščine z odloki predpiso- 
vale dostikrat celo višjo stop- 
njo izdvajanja dela dohodka v 
občinske sklade, kakor pa je to 
določal republiški zakon. Pri 
uporabi sredstev rezerv občin- 
skih skladov se je zato odraža- 
la posledica v zakonski uredi- 
tvi neupoštevanega načela, da 
je v procesu združevanja sred- 
stev za solidarnostne namene 
potrebno sodelovanje večjega 
števila temeljnih organizacij, ki 
z združevanjem dela sredstev 
rezerv omogočajo oblikovanje 
načrtovanih sredstev za daja- 
nje gospodarske pomoči te- 
meljnim organizacijam, ki so 
zašle v izjemne gospodarske 
težave Uveljavitev tega načela 
ni možna pri manjšem številu 
temeljnih organizacij, kjer celo 
utegnejo prevladovati skupne 
značilnosti pri ustvarjanju in 
razporejanju dohodka, še po- 
membnejša kot pri združeva- 
nju sredstev pa je uporaba na- 
vedenega načela pri oblikova- 
nju enotnih meril za uporabo 
združenih sredstev, ki naj bi 
preprečila arbitriranje o 
ustreznosti in primernosti 
usmeritev v sanacijskih po- 
stopkih in predvsem odmike 
od plansko dogovorjenih ra- 
zmerij pri razporejanju združ- 
benih sredstev rezerv. 

Da bi bila omogočena uskla- 
jenost meril za odobravanje 
združenih sredstev rezerv v 
uporabo za sanacijske kredite 
med posameznimi skladi in s 
tem zagotovljeni pogoji za 
izvajanje enotne družbene po- 
litike pri usmerjanju sanacij- 
skih postopkov, Je s 7. členom 
predloga zakona določeno, da 
morajo biti finančni načrti 
skladov v delu, ki določa ob- 
seg združenih sredstev rezerv 
za posamezne namene, med- 
sebojno usklajeni, preden so 
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predloženi v obravnavo delav- 
cem v temeljnih organizacijah. 
Nosilec tega usklajevanja fi- 
nančnih načrtov je republiški 
sklad skupnih rezerv. 

7. Dinamika vplačevanja 
sredstev rezerv v sklade je 
povzeta iz določb veljavnega 
republiškega zakona, ker je 
prevladovalo mnenje, da naj- 
manj tretjinski priliv združenih 
sredstev v prvih 15 dneh po 
izteku roka za predložitev zak- 
ljučnega računa omogoča 
uporabo sredstev rezerv pri 
izvajanju sanacijskih progra- 
mov, ki imajo dolgoročni zna- 
čaj ali pa so bili preverjeni že 
ob pripravi zaključnega raču- 
na, medtem ko priliv preostalih 
sredstev v nadaljnjih 45 dneh 
ustreza tudi dinamiki obravnav 
naknadno predloženih sana- 
cijskih programov. 

Predlagana ureditev pa do- 
pušča možnost, da se s finanč- 
nim načrtom skladov določi le 
del sredstev rezerv, ki jih je 
potrebno vplačati za sanacijo 
izgub po zaključnih računih v 
rokih, predlaganih z 8. členom 
predloga zakona, ter določi 
hkrati organ sklada, ki sprejme 
sklep o odpoklicu preostalega 
dela sredstev rezerv, ki je na- 
menjen za sanacijske kredite 
po periodičnih obračunih. Na 
osnovi predloga se dinamika 
vplačil v sklade prilagaja ča- 
sovni razporeditvi potreb po 
uporabi združenih sredstev. 

8. V predlogu zakona je 
predlagano določilo, da se 
združena sredstva vrnejo vsem 
vlagateljem po preteku naj- 
manj štirih let od vplačila pod 
pogoji na način, ki jih določi 
skupščina sklada. Vlagatelji 
prejmejo za združena sredstva 
certifikate o združenih denar- 
nih sredstvih, ki se ne obrestu- 
jejo, v sorazmerju z združenimi 
sredstvi pa so udeleženi pri 
delitvi presežka prihodkov nad 
odhodki skladov, ki so doseže- 
ni pri uporabi združenih sred- 
stev rezerv. Vračilo združenih 
sredstev rezerv mora biti izvr- 
šeno najpozneje v šestih letih 
od vplačila sredstev. 

9. Temeljne organizacije, ki 
so združile sredstva rezerv v 
sklade, lahko uporabljajo 
združena sredstva v obliki sa- 
nacijskih kreditov za namene, 
določene z zakonom. Izjemo- 
ma lahko delavci v temeljnih 
organizacijah sprejmejo sklep 
o uporabi združenih sredstev 
rezerv brez obveznosti vračila. 

Temeljni nameni uporabe 
sredstev skladov skupnih re- 
zerv so povzeti iz zakona o 
sredstvih rezerv, pri čemer so 
se povsem določno opredelili 
nameni uporabe združenih 
sredstev v sanacijskih postop- 
kih, drugi nameni, predpisani z 

zveznim zakonom, pa niso 
upoštevani, ker je prevladova- 
lo stališče, da mora biti odlo- 
čanje o uporabi sredstev re- 
zerv med letom v čimvečji meri 
pripuščeno delavcem v temelj- 
nih organizacijah, oziroma, da 
je za druge namene ustrezneje 
združevanje sredstev rezerv na 
ravni delovne ali sestavljene 
organizacije združenega dela 
in samoupravne interesne 
skupnosti za zaposlovanje. 

Združena sredstva rezerv se 
najprej uporabljajo za izplačilo 
z zakonom zajamčenih oseb- 
nih dohodkov. 

Izplačilo zajamčenih oseb- 
nih dohodkov po periodičnih 
obračunih in zaključnem raču- 
nu iz združenih sredstev rezerv 
se ureja s posebnim republi- 
škim zakonom o zajamčenem 
osebnem dohodku. Na ta na- 
čin je zagotovljena socialna 
varnost delavcev v temeljnih 
organizacijah, ki so zašle v iz- 
jemne ekonomske težave in 
jim razpoložljiva obratna sred- 
stva ne zadoščajo za izplačilo 
osebnih dohodkov v zakonsko 
zajamčeni višini tedaj, ko je po 
zakonu potrebno pričeti z nji- 
hovim izplačevanjem. Poleg 
tega je predvidena tudi upora- 
ba združenih rezervnih sred- 
stev za začasno izplačilo oseb- 
nih dohodkov v primerih, ko 
temeljne organizacije med le- 
tom zaidejo v likvidnostne te- 
žave ali pa kadar v periodič- 
nem računu izkažejo izgubo, 
pa rezerve, s katerimi razpola- 
gajo, ne dosegajo zneska izka- 
zane izgube oziroma ne zado- 
ščajo za pokrivanje akontacij 
osebnih dohodkov, dokler se 
ne izvrši program ukrepov za 
odpravo vzrokov izgub. 

Združena sredstva rezerv se 
uporabljajo tudi za pokrivanje 
nekritih izgub. Praviloma pri- 
haja do uporabe teh sredstev 
šele tedaj, ko so izčrpane ma- 
terialne možnosti za pokriva- 
nje nekrite izgube v okviru or- 
ganizacijske, poslovne ali do- 
hodkovne povezave in se zato 
združena sredstva rezerv upo- 
rabljajo kot eden izmed virov 
sredstev za izvedbo preverje- 
nih sanacijskih programov. 

Uporaba skupnih rezerv za 
pokrivanje stroškov prekvalifi-' 
kacije delavcev nastopa v dveh 
primerih: 

- kadar je v skladu s sana- 
cijskim programom prenehala 
potreba po določenem številu 
delavcev, ki morajo pridobiti 
ustrezno kvalifikacijo za delo v 
sanirani temeljni organizaciji, 

- kadar temeljna organiza- 
cija kot sanator sprejme dolo- 
čeno število delavcev, po kate- 
rih je prenehala potreba v te- 
meljni organizaciji, kjer je uve- 
den postopek sanacije, stečaja 

ali redne likvidacije, pa razpo- 
ložljiva sredstva rezerv ne za- 
doščajo za njihovo prekvalifi- 
kacijo. 

S predlagano ureditvijo ni 
dana možnost uporabe zdru- 
ženih sredstev rezerv za inve- 
sticije v osnovna sredstva in 
sredstva skupne porabe ter za 
vlaganja v obratna sredstva. Z 
zakonom o ugotavljanju in raz- 
porejanju celotnega prihodka 
in dohodka določeni nameni 
razporejanja čistega dohodka 
izključujejo naknadno upora- 
bo dela čistega dohodka mimo 
namenov, ki so bili določeni 
ob njegovi razporeditvi. Tako 
je za investicije v osnovna 
sredstva namenjen del čistega 
dohodka za širjenje materialne 
osnove dela in zato ni razlo- 
gov, da bi za ta namen uporab- 
ljali sredstva za druge namene 
ali v okviru teh sredstev celo 
združena sredstva. 

Glede na veljavni koncept 
sanacije, ki poleg nadomešča- 
nja izgubljenih sredstev v viši- 
ni nekrite izgube vključuje tudi 
izvajanje ukrepov za odpravo 
vzrokov slabega gospodarje- 
nja z družbenimi sredstvi, so s 
sanacijskimi programi nava- 
dno povezana tudi investicij- 
ska vlaganja, ki pa jih sanirana 
temeljna organizacija sama ne 
more izvesti predvsem zaradi 
nižjega obsega sredstev od 
njihovih trajnih virov. V takih 
primerih je potrebno z združe- 
nimi sredstvi rezerv najprej za- 
gotoviti pokritje nekritega dela 
izgub in na ta način pmogočiti 
drugim temeljnim organizaci- 
jam, da pričnejo z izvajanjem 
celovitega programa ukrepov 
v sprejetem sanacijskem pro- 
gramu. 

Za primere, kot tudi na ta 
način ni mogoče zagotoviti 
vseh potrebnih sredstev za 
izvedbo sanacijskega progra- 
ma, je v dosedanjih razpravah 
prevladovalo stališče, da je po- 
trebno z zakonom omogočiti 
tudi uporabo združenih sred- 
stev rezerv za izvedbo vlaganj 
v osnovna sredstva, če se s 
taksnimi vlaganji odpravljajo 
vzroki izgub v skladu s spreje- 
tim sanacijskim programom. Iz 
teh razlogov so v predlogu za- 
kona predlagane dodatne do- 
ločbe 16. člena, s katerimi je 
omogočena uporaba sredstev 
rezerv za investicije v osnovna 
sredstva ob izpolnjevanju po- 
gojev, ki zahtevajo predvsem 
predhodno širšo verifikacijo 
sprejetega sanacijskega pro- 
grama in jamstvo drugih te- 
meljnih organizacij - prevze- 
mnikov sanacije za uspešnost 
posamezne naložebe. Sanacij- 
ski investicijski krediti se odo- 
bravajo torej po izvršenem 
preverjanju realnosti ukrepov 

v sanacijskem programu po- 
tem, ko so prevzemniki sanaci- 
je in upravljalci v temeljnih 
bankah združenih sredstev 
združili pretežni del sredstev 
za izvedbo investicijske iz- 
gradnje in s pogojem, da te- 
meljne banke, katerih članice 
so temeljne organizacije - 
prevzemniki sanacije, izdajo 
garancijo za zavarovanje pla- 
čila sanacijskega kredita, naje- 
tega pri skladu. 

10. S predlogom zakona je 
predlagano, da se za zneske 
odpisanih terjatev in zneske 
odobrenih sredstev temeljnim 
organizacijam brez obveznosti 
vračanja zmanjša obveznost 
sklada za vračilo združenih 
sredstev rezerv v sorazmerju z 
deleži združenih sredstev, od- 
pisani zneski pa se upoštevajo 
pri izdajanju certifikatov v 
prvem naslednjem letu po 
sprejemu sklepa o odpisu. 

11. Združena sredstva re- 
zerv upravljajo delavci v te- 
meljnih organizacijah, ki so 
združili sredstva rezerv, po 
svojih delegatih. S predlogom 
zakona je predvideno, da se s 
statutom določijo način in po- 
stopki delegiranja delegatov v 
skupščino sklada. 

Skladi skupnih rezerv bodo 
ustanovljeni s sklenitvijo sa- 
moupravnega sporazuma o 
združevanju sredstev v sklade. 
Ker je z zakonom uvedena ob- 
veznost združevanja sredstev 
rezerv v sklade družbenopoli- 
tičnih skupnosti, bo potrebno 
s samoupravnim sporazumom 
o združevanju sredstev rezerv 
določiti le podrobnejše nači- 
ne, postopke in obseg združe- 
vanja sredstev rezerv ter raz- 
polaganje z njimi, kar je sicer 
lahko v delu tudi predmet sta- 
tutarnih določb. 

V predlogu zakona so po- 
drobneje določeni organi 
upravljanja združenih sredstev 
rezerv, njihove pristojnosti in 
področja dela ter uvedena ob- 
veznost sprejemanja statuta 
skladov. 

12. V prehodnih in končnih 
določbah je predvideno, da 
sredstva, pravice in obveznosti 
dosedanjih skladov skupnih 
rezerv preidejo na sklade po 
določbah tega zakona, z dnem 
konstituiranja skladov. 

Konstituiranja skladov po 
določbah predlaganega zako- 
na ne bo mogoče izvesti v ro- 
kih, ki bi omogočali, da bi bila 
združena sredstva rezerv upo- 
rabljena za sanacijo izgub v 
zaključnih računih za leto 1978 
skladno s sprejetimi finančni- 
mi načrti, ki so predvideni z 
zakonom, zato je v prehodnih 
določbah predlagana ureditev, 
po kateri se za leto 1978 pred- 
piše po zakonu stopnja zdru- 
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ževanja sredstev rezerv za re- 
publiški in občinske sklade, z 
združenimi sredstvi, ki se upo- 
rabljajo za namene, določene 
s predlaganim zakonom, pa 
upravljajo organi upravljanja, 
ki so oblikovani po določbah 
veljavnega republiškega zako- 
na. Pri predlaganju stopnje 

združevanja sredstev rezerv je 
bilo upoštevano predvsem 
oblikovanje sredstev rezerv ob 
razporejanju čistega dohodka 
temeljnih organizacij s- po- 
dročja gospodarstva v SR Slo- 
veniji po zaključnih računih za 
leti 1976 in 1977 v naslednjih 
razmerjih: 

v 000 din 
1976 1977 indeks 

dohodek 
čisti dohodek 
za sredstva rezerv 
nekrita izguba 

63,241.656 84,747.969 134 
51,404.522 65,495.009 127 

1,097.898 1,499.864 137 
639.447 484.243 76 

V letu 1977 so sredstva re- 
zerv, združena v skladih druž- 
benopolitičnih skupnosti po- 
rasla za 125,395.000 din in 
znašajo po zaključnih računih 
za leto 1977 1.116,129.000 din. 
Ob tem znašajo vplačila v 
Sklad skupnih rezerv SR Slo- 
venije 366.705 tisoč din, iz teh 
sredstev pa je bilo pokritih 
145.401 tisoč din ali 30% vseh 
nekritlh Izgub. 

V predlogu zakona je predvi- 
deno, da bodo temeljne orga- 
nizacije vplačale na račune 
skladov del sredstev rezerv, ki 
je določen kot obveznost zdru- 
ževanja za leto 1979, do 30. 
aprila 1979. 

Predlogi in pripombe k 
osnutku zakona, ki Jih 
predlagatelj nI sprejel: 

1. Odbor za finance Zbora 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije je predlagal, da 
naj se del sredstev, ki jih na- 
menijo delavci v temeljnih or- 
ganizacijah za prekvalifikacijo 
delavcev pri skupnosti za za- 
poslovanje, odšteva od izraču- 
nane obveznosti za združeva- 
nje dela sredstev rezerv v skla- 
de skupnih rezerv. 

Predlog ni mogel biti upo- 
števan, ker je po določbah 
drugega odstavka 5. člena za- 
kona o sredstvih rezerv (Ura- 
dni list SFRJ, št. 62/77) omo- 
gočeno, da delavci temeljne 
organizacije lahko združujejo 
rezerve tudi s sredstvi samou- 
pravnih interesnih skupnosti 
za zaposlovanje, medtem ko 
so dolžni združevati rezerve v 
sklade na ravni družbenopoli- 
tičnih skupnosti. To pomeni, 
da nI primerno, da bi od za- 
konske obveznosti za združe- 
vanja sredstev rezerv za na- 
men, za katerega obveznost ni 
predpisana, temveč le omogo- 
čena. 

Razlogi, ki so navajali k 
predlagani ureditvi v prvem 
odstavku 5. člena predloga za- 
kona, po kateri se Izračunana 
obveznost za združevanje 
sredstev rezerv zmanjša za del 
sredstev rezerv, ko so jih de- 

lavci namenili v tekočem letu 
za pokrivanje izgub drugih te- 
meljnih organizacij, so izhajali 
iz enega od temeljnih načel pri 
pripravi zakona, da je potreb- 
no čimvečji del izgub pokriti v 
okviru organizacijsih in do- 
hodkovnih povezav ter da se 
sredstva skladov skupnih re- 
zerv uporabijo šele v zadnjih 
fazah izvajanja sanacijskih po- 
stopkov. Utemeljenost prej na- 
vedene odbitne postavke je v 
tem, da se za zneske neposre- 
dnega kritja nekritih izgub 
zmanjšajo zahtevki za odobri- 
tev sanacijskih kreditov iz 
sredstev skladov skupnih re- 
zerv za te namene. 

2. Odbor za družbenoeko- 
nomske odnose Zbora združe- 
nega dela, Odbor za finance in 
Odbor za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj Zbora ob- 
čin Skupščine SR Slovenije so 
predlagali, da se način In po- 

• gojl za umik združenih sred- 
stev opredelijo s samouprav- 
nim sporazumom o združeva- 
nju sredstev rezerv v sklad in 
ne s statutom sklada. 

Predlog je bil le delno upo- 
števan, ker je z drugim odstav- 
kom 14. člen zakona o sred- 
stvih rezerv določeno, da velja 
za umik rezerv način, ki je do- 
ločen v statutu sklada, če na 
računu sklada nI prostih de- 
narnih sredstev. Tako so v 
predlogu zakona med elemen- 
ti samoupravnega sporazuma 
v drugem odstavku 4. člena 
navedeni tudi pogoji za umik 
združenih sredstev rezerv, na- 
čini za umik pa so določeni kot 
element statuta sklada v 24. 
členu predloga zakona. 

3. Odbor za družbenoeko- 
nomske odnose In razvoj Zbo- 
ra občin Skupščine SR Slove- 
nije je predlagal, da naj se z 
zakonom le določi, da Skup- 
ščina sklada poveri posle za 
sklad ustrezni strokovni službi, 
ne da bi vrste teh služb našte- 
vali. 

Predlog ni mogel biti upo- 
števan, ker je predlagatelj pri 
določanju 25. Člena predloga 
zakona izhajal iz opredelitve, 

da je potrebno z zakonom 
omogočiti, da skupščina skla- 
da odloča o ustanovitvi delov- 
ne skupnosti sklada ali o po- 
verjanju strokovno-admini- 
strativnih opravil v zvezi s po- 
slovanjem sklada organu druž- 
benopolitične skupnosti oziro- 
ma drugi specializirani organi- 
zaciji. Obe navedeni odločitvi 
se medsebojno izključujeta, 
zato je besedilo 25. člena 
predloga zakona predlagano v 
pogojni obliki. Določbe 25. 
člena seveda ne pomenijo, da 
naj se za vsak sklad ustanovijo 
delovne skupnosti, temveč, da 
bo skupščina sklada na osnovi 
ugotovitev o obsegu in zahtev- 
nosti opravil, ki so nujna za 
delovanje sklada, sprejela 
ustrezen sklep o načinu izvaja- 
nja teh opravil v okviru možno- 
sti, ki so s tem členom dolo- 
čene. 

4. Zadružna zveza Slovenije 
je predlagala: 

- da se v 1. členu predloga 
zakona navedejo kot subjekti 
združevanja dela sredstev re- 

zerv poleg delavcev tudi zdru- 
ženi kmetje, in 

- da se določbe 15. člena 
prilagodijo pravicam uporabe 
združenih sredstev rezerv za 
združene kmete. 

Predlog ni mogel biti upo- 
števan, ker določba 1. člena 
predloga zakona o skladih 
skupnih rezerv zajema tudi or- 
ganizacijske oblike združeva- 
nja kmetov. Te organizacijske 
oblike so po določbah zakona 
o združevanju kmetov (Uradni 
list SRS, št. 1/79) v delu, ki 
določa ugotavljanje in razpo- 
rejanje celotnega prihodka, 
dohodka in čistega dohodka, 
praviloma izenačene s temelj- 
nimi organizacijami združene- 
ga dela. Iz tega izhaja, da se 
določbe zakona o skladih 
skupnih rezerv nanašajo tudi 
na organizacijske oblike zdru- 
ževanja kmetov in da so za 
združene kmete s tem določe- 
ne enake pravice in obvezno- 
sti, ki izhajajo iz združevanja 
sredstev rezerv, kakor za de- 
lavce v temeljnih organizaci- 
jah. 

Osnutek zakona o hra- 
nilno-kreditnih službah 
in blagajnah vzafemne 
pomoči (ESA-119) 

Z osnutkom zakona o hranil- 
no-kreditnih službah in blagaj- 
nah vzajemne pomoči se po- 
drobneje ureja ustanavljanje, 
upravljanje in poslovanje teh 
organizacij, v skladu s 214. 
členom zakona o temeljih kre- 
ditnega in bančnega sistema. 
Osnutek ne urejuje posebej 
hranilnic in hranilno-kreditnih 
zadrug, ker se za le-te lahko 
uporabljajo določbe zveznega 
zakona. 

Osnovne značilnosti osnut- 
ka zakona so naslednje: 

1. Osnutek se ne omejuje 
zgolj na področje ustanavlja- 
nja in poslovanja hranilno-kre- 
ditnih služb pri kmetijskih in 
gozdarskih organizacijah 
združenega dela, kar je ureje- 
val in še urejuje sedanji zakon 
o ustanavljanju in poslovanju 
hranilno-kreditnih služb kme- 
tijskih in gozdarskih organiza- 
cij združenega dela, temveč 
zajema celovito vsa področja 
dejavnosti, kjer je mogoča 
oblika združevanja osebnega 
dela v zadružne ali kooperant- 
ske organizacije. 

2. Hranilno-kreditno službo 
lahko ustanovi zadružna ali 
kooperantska organizacija, 
kot ustanoviteljica oziroma 
članica hranilno-kreditne pa 
lahko skupaj z zadružno ali 
kooperantsko organizacijo na- 

stopa tudi temeljna organiza- 
cija združenega dela, ki pa 
mora biti s to organizacijo traj- 
neje povezana v proizvodnem 
oziroma prometnem procesu. 

Hranilno-kreditno službo 
lahko skupaj ustanovi več za- 
družnih oziroma kooperant- 
skih organizacij. 

3. Hranilno-kreditna služba 
se ustanovi s samoupravnim 
sporazumom ter je pravna 
oseba. 

4. Z osnutkom zakona je 
predvideno obvezno članstvo 
hranilno-kreditne službe v te- 
meljni banki. 

5. Hranilno-kreditna služba 
opravlja posle zbiranja hranil- 
nih vlog in drugih sredstev ob- 
čanov, daje kredite ter opravlja 
druge denarne posle. 

6. Sredstva hranilnih vlog, 
ki jih zbere hranilno-kreditna 
služba, se deponirajo pri te- 
meljni banki in imajo status 
hranilne vloge pri temeljni 
banki. 

7. Da bi hranilno-kreditna 
služba lahko dajala investicij- 
ske kredite članom zadružnih 
organizacij svojih članic po 
nižjih obrestnih merah od 
obrestnih mer za hranilne vlo- 
ge, mora skleniti s temeljno 
banko samoupravni spora- 
zum, da si v ta namen zagotovi 
ustrezne kredite. V osnutek je 
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združujejo del sredstev svojih 
skladov. 

11. V osnutek zakona je 
vgrajena le minimalna regula- 
tiva za ustanavljanje, organiza- 
cijo in poslovanje blagajn vza- 
jemne pomoči, kar dosedaj ni 
bilo z zakonom urejeno. 

12. V predhodnih določbah 
je določeno, da se poslovanje 
obstoječih hranilno-kreditnih 
služb prilagodi temu zakonu 
do 31. 12. 1979, pri čemer ob- 
veznosti proračunov družbe- 
nopolitičnih skupnosti, za na- 
domestila dela obresti za inve- 
sticijske kredite, v zasebnem 
kmetijstvu po dosedanji zako- 
nodaji, ostajajo za vse kredite, 
do konca odplačilne dobe, 
odobrene do 31. 12. 1979. 

Predlog za izdajo zako- 
na o poroštvu SR Slove- 
nije za obveznosti iz vla- 
ganj v energetske ob- 
jekte (ESA-239) 

če in torej ob pričetku gradnje 
objekta niso na razpolago v 
celoti v tem smislu, kot to terja 
zakon o graditvi objektov (Ura- 
dni list SRS št. 42/73, 17/74), 
ki v 68. členu določa, katere 
določbe temeljnega zakona o 
graditvi investicijskih objektov 
se še naprej uporabljajo v SR 
Sloveniji, pa tudi zakon o zava- 
rovanju plačil med uporabniki 
družbenih sredstev (Uradni list 
SFRJ štev. 60/75, 22/78). Zato 
je za vsak objekt izdala Ljub- 
ljanska banka - združena ban- 
ka garancijo. To garancijo pa 
je odprla na, oziroma ji je bil za 
osnovo, prav ta samoupravni 
sporazum. 

Ker pa združevanje sredstev 
po tem sporazumu preneha z 
31. 12. 1980 in sporazum ne 
vsebuje posebnih določb, ki bi 
npr. zavezovale udeležence 

sporazuma, da združujejo po- 
trebna sredstva za objekte 
kontinuitete, to je tiste, katerih 
gradnja se začne v tem sred- 
njeročnem obdobju, konča pa 
v naslednjem, to je po letu 
1980, Ljubljanska banka ne 
more izdati garancije za celot- 
no predračunsko vrednost teh 
objektov, ke? nima formalnega 
kritja za svojo garancijo v se- 
danjem samoupravnem spora- 
zumu, ne glede na to, da bo 
tudi za naslednje srednjeročno 
obdobje veljal podoben sistem 
financiranja objektov elektro- 
gospodarstva, saj se sporazum 
za obdobje 1981-85 že pri- 
pravlja, in bo ta zajel vse te 
objekte, ki so sedaj v pripravi 
oziroma se pričenjajo graditi, 
in katerih predračunska vre- 
dnost znaša 21 milijard dinar- 
jev, višina potrebnih sredstev 
po letu 1980 pa 9 milijard di- 
narjev, in sicer: 

- hidroelektrarne in črpalne 
elektrarne moči 349 MW (449 
MW) 
- termoelektrarne in toplarne 
moči 170 MW 

- RTP 400/220 kV Podlog 
- RP 400 kV Divača II. II. 

faza 
- RTP 400/110 kV Kranj 
- RTP 400/220/110 kV Lj. II. 

faza (DV polja) 
- DV 400 4<V Divača-ltalija 
- DV 2 x 400 kV Ljubljana- 

-Krško 
- DV 2 x 400 kV Ljubljana- 

-Kranj 
- Poslovno informativni si- 

stem 
- Prenosni in distribucijski 

objekti 110 kV 
- REK Zasavje - novi pro- 

gram 
- REK Velenje - nadomest- 

ni objekti Preloge 
- Rudnik urana Žirovski vrh 
Realno je pričakovati, da po- 

stopek sprejemanja in podpi- 
sovanja samoupravnega spo- 
razuma o temeljih razvoja 
elektroenergetike 1981-1985, 
ki vključuje zbiranje sredstev 
za financiranje objektov konti- 
nuitete kot tudi za nove objek- 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
28. marca 1979 

k temu določilu vgrajen tudi 
variantni dodatek. 

8. V osnutek zakona je vgra- 
jena določba o obsegu obvez- 
nosti, ki jih lahko prevzame 
hranilno-kreditna služba, kar 
je le v okviru sredstev na žiro 
računu, zmanjšanih za že 
prevzete toda neizplačane ob- 
veznosti in sredstev, ki si jih 
zagotovi s kreditnimi pogod- 
bami. Vgrajeni sta tudi dve va- 
riantni določbi. 

9. Plani hranilno-kreditne 
službe morajo biti usklajeni s 
plani temeljne banke in druž- 
benopolitične skupnosti. 

10. Skupni dohodek v hra- 
nilno-kreditni službi se razpo- 
reja na članice. Članice v skla- 
de hranilno-kreditne službe 

S samoupravnim sporazu- 
mom o združevanju sredstev 
za financiranje graditve objek- 
tov po samoupravnem planu 
razvoja elektroenergetike za 
obdobje 1976-80, ki kot tak 
tvori sestavni del dogovora o 
temeljih družbenega plana 
SRS za obdobje od leta 
1976-80, so se proizvajalci in 
porabniki električne energije 
zavezali združevati sredstva za 
dogovorjeni obseg investicij. 
Te investicije vključujejo tako 
objekte, ki so že ali pa še bodo 
dokončani v tem srednjeroč- 
nem obdobju kot tudi objekte, 
katerih gradnja se bo v tem 
obdobju šele pričela, bodisi 
dejansko bodisi kot priprav- 
ljalne študije, dokončala pa po 
letu 1980. 

Sredstva po tem sporazumu 
seveda dotekajo sproti in teko- 

Seja Zbora združenega de- 
la, Zbora občin In Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
sredo, 28. marca 1979. 

Vsi trije zbori bodo obrav- 
navali: 
- predlog stališč za delova- 

nje enotnega sistema organi- 
zacije, odgovornosti in obvez- 
nosti v primerih elementarnih 
nesreč v SR Sloveniji (ESA 
121); 

- periodični delovni načrt 
zborov Skupščine SR Sloveni- 
je za II. trimesečje 1979. 

Zbor združenega dela in 
zbor občin bosta obravna- 
vala: 

- predlog energetske bilan- 
ce SR Slovenije za leto 1979 s 
predlogom ugotovitev in sta- 
lišč Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije (ESA 223); 

- informacijo o poteku pri- 
prav in gradnji energetskih obr 
jektov v letu 1978, z ugotovi- 
tvami in stališči (ESA 223); 

- predlog za izdajo zakona 
o poroštvu SR Slovenije za ob- 
veznosti iz vlaganj v energet- 
ske objekte (ESA 239); 

te v tem obdobju, ne bo izve- 
den pred koncem I. polovice 
leta 1980, zato bi bilo nujno 
takoj sprejeti ukrepe, ki bi na- 
domeščali, do sprejetja tega 
sporazuma, pravno osnovo za- 
gotovitve virov sredstev za fi- 
nanciranje ter možnost izstavi- 
tve garancij v smislu prej nave- 
denih zakonov. 

Navedeni razlogi utemeljuje- 
jo sprejem zakona, s katerim bi 
se republika zavezala, da bo, v 
primeru, če bi Ljubljanska 
banka kot garant morala zago- 
toviti namesto Samoupravne 
interesne skupnosti elektrogo- 
spodarstva Slovenije (ISE) po- 
trebna sredstva za dograditev 
objektov primarne energije ter 
objektov za proizvodnjo, pre- 
nos in distribucijo električne 
energije, izvedla pravočasno 
ustrezne ukrepe, da bodo 
Ljubljanski banki zagotovljena 
ta sredstva, ki jih je namesto 
ISE plačala investitorjem. 

Ustavno podlago za izdajo 
tega zakona predstavljajo dru- 
gi odstavek 91. člena, 3. točka 
drugega odstavka 314. člena 
in 2. točka prvega odstavka 
321. člena Ustave SRS, po ka- 
terih je republika odgovorna, 
da s predpisi in drugimi ukrepi 
zagotovi splošne možnosti za 
uresničevanje družbenega 
plana. 

Za izvajanje tega zakona ni- 
so potrebna finančna sredstva 
iz proračuna republike. Izje- 
moma, če ne bi bil sprejet do 
konca leta 1980 samoupravni 
sporazum proizvajalcev in po- 
rabnikov električne energije o 
združevanju sredstev za grad- 
njo energetskih objektov v ob- 
dobju 1981-85 in bi tako po 
letu 1980 ne bila na razpolago 
potrebna sredstva, kar pome- 
ni, da bi Ljubljanska banka kot 
garant morala pokriti obvez- 
nosti investitorjev, bi republika 
morala z ustreznimi ukrepi, v 
skladu s pooblastili, ki ji jih 
daje Ustava, zagotoviti Ljub- 
ljanski banki sredstva, ki jih je 
ta plačala investotirjem name- 
sto ISE. 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o davku na promet nepre- 
mičnin (ESA 144); 

- predlog zakona o dopol- 
nitvi zakona o upravnih taksah 
(ESA 1100); 
- predlog za izdajo zakona 

o določanju, dodeljevanju in 
uporabi enotne matične števil- 
ke občanov v SR Sloveniji 
(ESA 173); 
- predlog zakona o prene- 

hanju veljavnosti zakona o 
ustanovitvi Mednarodnega 
centra za upravljanje podjetij v 
javni lastnini; 
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- predlog odloka o potrditvi 
dogovora o pravicah slepih in 
njihovih spremljevalcev do 
znižane vožnje v potniškem 
prometu (ESA 231); 

osnutek zakona o superga- 
ranciji federacije za obvezno- 
sti konzorcija jugoslovanskih 
bank za financiranje transju- 
goslovanske avtomobilske ce- 
ste »Bratstvo-enostnost«, kot 
garanta za posojilo Evropske 
investicijske banke za delno fi- 
nanciranje graditve posamez- 
nih odsekov transjugoslovan- 
ske avtomobilske ceste »Brat- 
stvo-enotnost« (ESA 233); 

- dogovor o kontinuiteti 
graditve zmogljivosti črne me- 
talurgije v dobi od leta 1976 do 

1980 za razvoj proizvodnje po 
letu 1980 (ESA 238); 

- predlog dogovora o enot- 
nih temeljih dela z vlogami in 
predlogi (ESA 237). 

Družbenopolitični zbor pa 
bo na seji obravnaval tudi: 

- uresničevanje zakona o 
združenem delu na področju 
pridobivanja in razporejanja 
dohodka in samoupravne or- 
ganiziranosti organizacij zdru- 
ženega dela. 

Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu sej še: 

- volitve in imenovanja; 
- predloge in vprašanja de- 

legatov. 

občin In Družbenopolitični 
zbor so sprejeli tudi: 

- predlog za izdajo zakona 
o izobraževalnih skupnostih; 

- predlog za izdajo zakona 
o raziskovalni dejavnosti in ra- 
ziskovalnih skupnostih; 

- predlog za izdajo zakona 
o skupnostih socialnega var- 
stva; 

- predlog za izdajo zakona 
o socialnem skrbstvu; 

- predlog za izdajo zakona 
o družbenem varstvu otrok in 
o skupnostih otroškega var- 
stva; 

nju stališč, priporočil in skle- 
pov o raziskovalni dejavnosti 
kot sestavini združenega dela; 
- sklep ob obravnavi poro- 

čila o stanju in uveljavljanju 
samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov v vodnem 
gospodarstvu; 

- osnutek zakona za spre- 
membo in dopolnitev 6. in 18. 
člena zakona o varstvu cestne- 
ga prometa; 
- predlog odloka o potrditvi 

statuta Samoupravne intere- 
sne skupnosti SR Slovenije za 
ekonomske odnose s tujino. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
27. februarja 1979 

Na skupnem zasedanju 
Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije 
dne 27. februarja 1979 so de- 
legati najprej poslušali uvo- 
dno obrazložitev k poročilu 
odbora podpisnikov dogovora 
o temeljih družbenega plana 
s predlogom sprememb in do- 
polnitev družbenega dogovo- 
ra o temeljih družbenega pla- 
na SR Slovenije za obdobje 
1976-1980, ki jo je podal Jože 
Zakonjšek, član Izvršnega 
sveta in predsednik Republi- 
škega komiteja za družbeno 
planiranje in informacijski si- 
stem, ter uvodno obrazložitev 
k osnoutku zakona o usmerje- 
nem izobraževanju, k predlo- 
gu za Izdajo zakona o vzgoji in 
varstvu predšolskih otrok in k 
predlogu za izdajo zakona o 
osnovni šoli, ki jo je podala 
Majda Poljanšek, članica 
Izvršnega sveta in predsedni- 
ca Republiškega komiteja za 
vzgojo in izobraževanje. 

Po skupnem zasedanju je 
Družbenopolitični zbor ob 
obravnavi 

- poročila odbora podpisni- 
kov dogovora o temeljih druž- 

benega plana s predlogom 
sprememb in dopolnitev druž- 
benega dogovora o temeljih 
družbenega plana Socialistič- 
ne republike Slovenije za ob- 
dobje 1976 do 1980 sprejel 
stališča, objavljamo jih v tej 
številki Poročevalca, Zbor 
združenega dela in Zbor ob- 
čin pa sta sprejela: 

- predlog odloka o poobla- 
stitvi Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije, da sklene do- 
govor o spremembah in dopol- 
nitvah dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Sloveni- 
je za obdobje 1976-1980; 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela: 

- osnutek zakona o usmer- 
jenem izobraževanju; sklepa 
objavljamo v tej številki Poro- 
čevalca; 

- predlog za izdajo zakona 
o vzgoji in varstvu predšolskih 
otrok; 

- predlog za izdajo zakona 
o osnovni šoli; 

Družbenopolitični zbor je k 
zakonskim aktom sprejel sta- 
lišča in predloge, ki jih objav- 
ljamo v tej številki Poroče- 
valca. 

Zbor združenega dela, Zbor 

NA SEJAH SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela: 
Vinko Bah, Jože Bogataj, Gojmir Vizovišek, Stanislav Dvoršek, 

Ivica Kavčič, Marjeta Furlan-Lipovec, Jože Gabrovšek, Jože Le- 
sar, Sonja Marič, Franc Cvetaš, Milena Motoh, Irena Kernel, Ivan 
Zelenšek, Jože Miklavc, Dušan Šubic, Vlado Vorih, Ciril Umek, 
Dragica Šimenc, Vinko Strgar, Franc Hočevar, Milan Goričan, 
Marija Zupančič-Vičar, Olga Mastnak. 

Zbor občin: 
Jože Cilenšek, Ciril Plut, Anica Novak, Janez Arsenjuk, Gian- 

franco Sillian, Geza Farkaš, Florjana Mušič, Ivana Radovič, Zvone 
Filipovič, Jožica Jarc, Rajko Stradar, Zlata Strel, Marjan Ašič, 
Janko Pučnik, Leopold Kejžar, Andrej Caserman, dr. Marjan 
Premik, Franc Bah, Janez Hribar. 

Družbenopolitični zbor: 
Angelca Vrbnjak, Teodora Krpan, Vili Vindiš, Miro Gošnik, 

Marjan Jelen, Aleksander Varga, Ivan Godec, Roman Albreht, 
Milan Kučan, Jožefa Rakun, Vida Mikuž, Nuša Kolar, Helena 
Novak, Iztok VVinkler, dr. Dominik Komadina, Majda Poljanšek, 
Stane Markič. 

- predlog za izdajo zakona 
o telesnokulturnih skupnostih; 

vsi trije zbori so na podlagi 
obravnave navedenih zakon- 
skih aktov sprejeli tudi »stali- 
šča, mnenja in predloge«. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli še: 

- predlog odloka o usta- 
novitvi Komisije Skupščine SR 
Slovenije za informiranje. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela še: 

- informacijo o uresničeva- 

Zbor združenega dela je dal 
soglasje k: 

- osnutku zakona o ureja- 
nju določenih kreditov Naro- 
dne banke Jugoslavije, ki so 
bili dani bankam iz dinarske 
protivrednosti zunanjih kredi- 
tov 

ter sprejel še: 
- predlog odloka o soglasju 

k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma o garanciji med 
SFR Jugoslavijo in Mednaro- 
dno banko za obnovo in razvoj 
(YU 1621). 
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POROČILO 
Odbora za družbenoekonomske odnose In razvoja Zbora občin Skupščine SR Slove- 
nije k predlogu sprememb In dopolnitev dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976-1980 

Odbor Zbora občin za družbenoeko- 
nomsko odnose In razvoj je na soji dne 
15.2.1979 obravnaval predlog sprememb 
In dopolnitev dogovora o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 
1976-1980. Hkrati je odbor obravnaval 
tudi poročilo odbora udeležencev dogo- 
vora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976-1980 o delu 
odbora In pripravi predloga sprememb In 
dopolnitev dogovora. 

V načelni razpravi so delegati ugotovi- 
li, da je bilo že v resoluciji za leto 1978 
opredeljeno, da morajo podpisniki dogo- 
vora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije oceniti In analizirati uresniče- 
vanje prevzetih obveznosti ter po potrebi 
v skladu s sistemom kontinuiranega pla- 
niranja predlagati ustrezne spremembe 
In dopolnitve dogovora. Prav tako so na 
to opozorila tudi delovna telosa skupšči- 
ne ob obravnavi polletnih gibanj v letu 
1978, pri čemer so poudarila, da pri ure- 
sničevanju nekaterih ključnih nalog zao- 
stajamo in da je zato treba čimpreje na 
podlagi vsestranske analize uresničeva- 
nja dogovorjenih nalog, ki so jih prevzeli 
posamezni udeleženci dogovora, predlo- 
žiti ustrezne dopolnitve dogovora. V tem 
okviru je odbor opozoril predvsem na 
neuresnlčevanje nalog na področju pro- 
metne Infrastrukture, kar med drugim 
ovira razvoj celotnega gospodarstva. 
Opozoril je tudi, da bi vsestranska anali- 
za uresničevanja nalog, opredeljenih v 
dogovoru, omogočila celovit vpogled v 
uresničevanje prioritetnih nalog v tem 
srednjeročnem obdobju, hkrati pa bi bila 
tudi osnova za opredelitev potrebnih 
ukrepov za zagotovitev doslednejšega 
uresničevanja dogovorjenih ciljev. 

Delegati so ugotovili, da je pri predla- 
ganju pobud za spremembe dogovora 
prišlo do kasnitev, kar je treba presojati 
predvsem z vidika 29. člena dogovora, ki 
oprodeljuje, da morajo udeleženci redno 
spremljati, analizirati in ocenjevati Izpol- 
njevanje obveznosti, ki so Jih sprejeli z 
dogovorom. Glede na to, da gre za prvo 
takšno poročilo In predlog za spremem- 
be In dopolnitve dogovora, so delegati 
ocenili, da so udeleženci dogovora do- 
slej te svoje obveznosti pomanjkljivo ure- 
sničevali, In da je to tudi eden od razlo- 
gov za vsiljevanje konkretnih obveznosti 
v priloge resolucij, zlasti pa letošnje, ki 
so tako postale nekakšen nadomestek 
dogovora. Delegati so menili, da je zato 
treba zaostriti odgovornost posameznih 
nosilcev razvoja, saj neizpolnjevanje te 

obveznosti v bistvu pomeni nespoštova- 
nje celotnega sistema družbenega plani- 
ranja. Pri tem so Izhajali tudi Iz dejstva, 
da v predlogu sprememb dogovora niso 
zajeta nekatera ključna področja, kot 
npr. prometna Infrastruktura, elektrogo- 
spodarstvo, proizvodnja aluminija in ce- 
lotno področje agrokompleksa, čeprav 
na teh področjih močno zaostajamo in 
verjetno do konca tekočega polletnega 
obdobja ne bo moč uresničiti nekaterih 
nalog. Delegati so menili, da takšen od- 
nos nosilcev razvoja na teh področjih do 
skupaj dogovorjenih nalog nI sprejemljiv 
In da morajo le-ti zato čimprej oceniti 
uresničevanje svojih obveznosti in pred- 
lagati potrebne spremembe, pri čemer pa 
Jim morajo ustrezno pomoč nuditi pri- 
stojni organi In organizacije. 

V nadaljevanju so delegati opozorili, 
da v poročilu nI razvidno, kakšne posle- 
dice bodo Imele posamezne predlagane 
spremembe na uresničitev ključnih ozi- 
roma prioritetnih nalog In ciljev, oprede- 
ljenih v srednjeročnem planu. Prav tako 
nI Jasno, kako bodo te spremembe vpli- 
vale na izpolnjevanje nalog drugih nosil- 
cev razvoja, ki so svoje piane vezali na 
usmeritev v dogovoru. Tako npr. ni Jasno, 
kako bo občutno zmanjšan obseg indu- 
strijske gradnje stanovanj (SOZD Gore- 
nje) vplival na celotno gradnjo stanovanj, 
ki le opredeljena kot prioritetna naloga In 
kako bo vplival na druge nosilce razvoja 
na tem področju (npr. na opekarsko In- 
dustrijo). Pri tem je bilo opozorjeno, da 
takšna sprememba vsiljuje tudi sklep, da 
nekatere naloge v dogovoru niso bile 
opredeljene na realnih osnovah. Delegati 
so opozorili, da tudi takšen odnos terja 
zaostritev odgovornosti za izpolnjevanje 
sprejetih nalog, zlasti ko gre za naloge 
širšega družbenega pomena. Poudarili 
so, da ni sprejemljivo, da posamezni no- 
silec samo sporoči, da naloge ne bo mo- 
gel uresničiti. 

Iz poročila ni razvidno, ali so posamez- 
ne predlagane Investicije tudi dohodkov- 
no pokrite, pri čemer so delegati pouda- 
rili, da gre za najpomembnejši element 
planiranja In edino merilo za realnost 
oziroma uresničljivost posameznega 
projekta, na kar je opozorila tudi skup- 
ščina v svojih stališčih ob obravnavi le- 
tošnje resolucije. V zvezi s tem so dele- 
gat/ opozorili, da nI jasno, ali so projekti 
ua področju naftnega In plinskega go- 
spodarstva v celoti dohodkovno pokriti 
ob dejstvu, da so potrebna sredstva en- 

krat večja, kot je bilo prvotno predvideno 
v dogovoru. 

Ob zaključku razprave so delegati opo- 
zorili, da iz predloga sprememb ni razvi- 
dno, v kolikšni meri predlagane nove In- 
vesticije upoštevajo dogovorjene razvoj- 
ne kriterije v tekočem srednjeročnem ob- 
dobju. Tako nI jasno, ali je npr. upošte- 
van kriterij policentričnega razvoja, 
uvoznih In izvoznih usmeritev, stopnje 
zaposlovanja, kriterij zagotavljanja mini- 
malnih standardov zaposlenih Ipd. Pri 
tem Je bilo tudi postavljeno vprašanje v 
kolikšni meri in kako kvalitetno lahko od- 
bor podpisnikov pri opredeljevanju do 
posameznih predlogov upošteva navede- 
ne kriterije, kako kvalitetno lahko ugo- 
tavlja skladnost predlaganih sprememb s 
prioritetami, dogovorjenimi v družbenem 
planu In dogovoru, ter kakšna je vloga 
tistih podpisnikov, ki niso člani tega od- 
bora in ki so tudi dolžni spremljati ure- 
sničevanje dogovorjenih nalog. S tega 
vidika je tudi pomembno, ali je bil posto- 
pek sprejemanja teh sprememb v skladu 
z zakonom o združenem delu, po kate- 
rem o teh spremembah odločajo delavci 
v temeljnih organizacijah združenega de- 
la, ker Iz poročila nI dovolj razvidno, da 
so delavci - nosilci nalog o tem dejansko 
odločali. 

Delegati so bili seznanjeni tudi s pri- 
pombami, ki Jih Je posredoval na seji nav- 
zoč predstavnik iz občine Lendava, ven- 
dar se do njih niso opredelili. Predlagali 
so, da naj se te pripombe posredujejo In 
uskladijo v okviru odbora podpisnikov. 

Delegati so se zavzeli, da naj Izvršni 
svet v uvodni besedi odgovori na navede- 
na vprašanja, zlasti pa naj opredeli oziro- 
ma obrazloži vpliv predlaganih spre- 
memb na dogovorjene prioritete v druž- 
benem planu In dogovoru, vpliv na ure- 
sničevanje nalog drugih nosilcev razvoja, 
stopnjo dohodkovne pokritosti posamez- 
nih Investicij In skladnost predlaganih 
sprememb s kriteriji, opredeljenimi v tem 
srednjeročnem obdobju. Hkrati so se 
zavzeli, da naj Izvršni svet ob polletju 
predloži ceovito analizo uresničevanja 
nalog, opredeljenih v dogovoru, ter glede 
na morebitna odstopanja predlaga tudi 
potrebne ukrepe. 

Odbor predlaga zboru, da sprejme 
predlog odloka o poooblastltvl Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene 
dogovor o spremembah In dopolnitvah 
dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976-1980. 
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SKLEPA 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila 
odbora udeležencev dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 o delu odbora in pripravi predloga sprememb in dopolnitev dogovora ter 
predloga sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1976-1980 

Zbor združenega dela  

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na 15. seji dne 27. februarja 
1979 obravnaval poročilo odbora podpi- 
snikov dogovora o te ml jih družbenega 
plana s predlogom sprememb in dopol- 
nitev družbenega dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1976 do 1980 in na podlagi 244. 
člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije sprejel naslednji 

sklep 
1. Zbor združenega dela sprejema na 

znanje poročilo odbora udeležencev do- 

Zbor občin  

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 15. seji dne 27. februarja 1979 ob 
obravnavi poročila odbora udeležencev 
dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976-1980 o 
delu odbora in pripravi predloga spre- 
memb in dopolnitev dogovora ter pred- 
loga sprememb in dopolnitev dogovora 
o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1976-1980 na podlagi 
244. člena v zvezi z 242. in 237. členom 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednji 

sklep 
1. Zbor občin sprejema na znanje po- 

ročilo odbora udeležencev dogovora o 

govora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976-1980 o delu 
odbora in pripravi predloga sprememb in 
dopolnitev dogovora, ter predlog spre- 
memb in dopolnitev dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1976-1980. 

Zbor sprejema tudi stališča Družbeno- 
političnega zbora in predloge, mnenja in 
stališča delovnih teles skupščine in zbo- 
ra v zvezi s poročilom in predlogom spre- 
memb in dopolnitev dogovora. 

2. Izvršni svet naj ob poročanju o ure- 
sničevanju družbenega plana SR Slove- 
nije poroča tudi o uresničevanju spreje- 
tih obveznosti po dogovoru o temeljih 
družbenega plana. Sproti naj predlaga 
Skupščini SR Slovenije vse ugotovljene 

temeljih družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1976-1980 o delu odbora in 
pripravi predloga sprememb in dopolni- 
tev dogovora ter predlog sprememb in 
dopolnitev dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 
1976-1980. 

Zbor občin sprejema tudi stališča 
Družbenopolitičnega zbora in predloge, 
mnenja in stališča delovnih teles skup- 
ščine in zbora v zvezi s poročilom in 
predlogom sprememb in dopolnitev do- 
govora, ki jih bo posredoval Izvršnemu 
svetu skupaj s pripombami skupin dele- 
gatov in občinskih skupščin in skupaj z 
razpravo delegatov na seji zbora. 

2. Izvršni svet naj ob poročanju o ure- 
sničevanju družbenega plana SR Slove- 
nije poroča tudi o uresničevanju spreje- 
tih obveznosti po dogovoru o temeljih 
družbenega plana. Med letom pa naj 

in usklajene predloge dogovora o teme- 
ljih družbenega plana. 

3. Zbor ugotavlja, da udeleženci dogo- 
vora o temeljih družbenega plana kasnijo 
s pobudami za spremembe in dopolnitev 
dogovora. Stališča in sklepi Skupščine 
SR Slovenije, sprejeti ob poletnem poro- 
čilu in resoluciji, so obveznost irf usmeri- 
tev za vse udeležence dogovora. Zato so 
udeleženci dolžni redno spremljati ure- 
sničevanje z dogovorom o temeljih plana 
sprejetih obveznosti in predlagati ustrez- 
ne spremembe in dopolnitve dogovora. 
Kolikor pa posamezni udeleženci spreje- 
tih obveznosti ne uresničujejo, naj Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije da pobudo 
za spremembo oziroma dopolnitev dogo- 
vora o temeljih plana. 

sproti predlaga Skupščini SR Slovenije 
vse ugotovljene in usklajene predloge za 
spremembo in dopolnitev dogovora. 

3. Zbor ugotavlja, da udeleženci dogo- 
vora o temeljih družbenega plana kasnijo 
s pobudami za spremembe in dopolnitve 
dogovora. Stališča in sklepi Skupščine 
SR Slovenije, sprejeti ob polletnem poro- 
čilu in ob resoluciji, so obveznost in 
usmeritev za vse udeležence dogovora. 
Zato so dolžni redno spremljati uresniče- 
vanje z dogovorom o temeljih plana spre- 
jetih obveznosti in odgovornosti ter ar- 
gumentirano predlagati ustrezne spre- 
membe in dopolnitve dogovora. Kolikor 
pa posamezni udeleženci sprejetih ob- 
veznosti ne uresničujejo, naj Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije da pobudo za 
spremembo oziroma dopolnitev dogovo- 
ra o temeljih plana. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila odbora 
udeležencev dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 o delu odbora in pripravi predloga sprememb in dopolnitev dogovora s 
predlogom sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976-1980 

Družbenopolitični zbor je na 14. seji dne 
27. februarja 1979 obravnaval poročilo 
odbora udeležencev dogovora o teme- 
ljih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1976-1980, o delu odbora in 
pripravi predloga sprememb In dopolni- 
tev dogovora s predlogom sprememb in 
dopolnitev dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 

1976-1980 In na podlagi 72. člena Po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije in 19. 
člena Poslovnika Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije sprejel 
ta-le 

stališča 
1. Naloga odbora podpisnikov je, da 

sproti spremlja in tekoče obravnava izva- 

janje nalog in obveznosti, sprejetih v do- 
govoru, daje pobude za ukrepe pri od- 
stranjevanju vzrokov za neizpolnjevanje 
nalog, ugotavlja odgovornost in mate- 
rialne posledice za neizpolnjevanje ob- 
veznosti ter obravnava pobude za spre- 
membe in dopolnitve družbenega dogo- 
vora o temeljih plana. Pri tem se postav- 
lja vprašanje vloge odbora podpisnikov 
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in kakšna je funkcija tistih udeležencev 
dogovora, ki niso člani tega odbora gle- 
de na to, da so v 29. členu dogovora te 
iste funkcije določene za vse udeležence 
dogovora. Postavlja se vprašanje, v kakš- 
ni smeri in kako kvalitetno lahko odbor 
podpisnikov ugotavlja celovite posledice 
predlaganih sprememb in dopolnitev 
glede na že dogovorjene prioritete v 
družbenem planu SR Slovenije in v do- 
govoru o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976-1980. 

V poročilu odbora podpisnikov niso 
analizirane posledice, ki jih bodo povzro- 
čile predlagane spremembe in se omeju- 
je le na predloge sprememb in dopolni- 
tev. Iz poročila pa tudi ni jasno, kaj takšni 
predlogi sprememb pomenijo za ostale 
udeležence dogovora, ki so svoje plane 
vezali na ta dogovor. Zaradi tega bi se 
bilo treba natančneje dogovoriti tudi o 
roku, v katerem lahko posamezni udele- 
ženci dogovora predlagajo spremembe 
in dopolnitve, da ne bo prihajalo do priti- 
skov za spremembo dogovora šele proti 
koncu srednjeročnega obdobja. 

Nesprejemljivo je, da posamezen ude- 
leženec dogovora sporoči, da določene 
naloge ne bo izvršil, čeprav gre za dogo- 
vorjeno nalogo širšega družbenega po- 
mena, še zlasti, če niso istočasno predla- 
gane pobude za spremembe samouprav- 
nih sporazumov o temeljih planov. 

2. Ddružbenopolitični zbor meni, da 
sicer kaže dati pooblastilo Izvršnemu 
svetu, da sklene dogovor o spremembah 
in dopolnitvah dogovora o temeljih pla- 
na, vendar pa naj glede na to, da v sa- 
mem poročilu ni obrazložitve, kaj predla- 
gane spremembe pomenijo za uresniči- 
tev tega srednjeročnega plana, v uvodni 
obrazložitvi k predlogu sprememb le-to 
dopolni. Potrebno je zlasti obrazložiti ne- 
katere predlagane spremembe in dopol- 

nitve, kot so na področju naftnega in 
plinskega gospodarstva, kjer ni navede- 
no ali je tudi celoten projekt dohodkovno 
pokrit. Za nosilca razvoja te dejavnosti je 
predvidena poslovna skupnost, ki pa še 
ni niti ustanovljena. Nerazčiščen ostaja 
tudi naš odnos do enostranske oskrbe s 
plinom. Na področju črne metalurgije je 
predlagano zmanjšanje proizvodnje je- 
kla, na področju industrijske gradnje sta- 
novanj naj se bi občutno zmanjšal obseg 
proizvodnje SOZD Gorenje, kar v bistvu 
pomeni, da se Izvršni svet strinja z odsto- 
panjem od temeljnih izhodišč družbene- 
ga plana SR Slovenije. 

3. Posamezni udeleženci lahko podpi- 
sujejo dogovor in sprejemajo obveznosti 
v mejah svojih pristojnosti po pooblastilu 
delavcev v temeljni organizaciji združe- 
nega dela. Iz poročila pa ni natančno 
razvidno, ali je bil ta postopek, kot ga 
predvideva zakon o združenem delu, tudi 
izveden. Pri tem pa se postavlja vpraša- 
nje, kakšna je vsebina tega pooblastila 
glede na to, da namesto dohodkovnega 
in planskega povezovanja grupacij na 
podlagi tako sklenjenega dogovora pri- 
haja do pritiskov na prilogo ob sprejema- 
nju letnih resolucij, ki tako postaja nekak 
nadomestek oziroma podaljšek dogovo- 
ra. Dogovor predvideva tudi priložnostno 
arbitražo, ki bi naj reševala morebitne 
spore, ki nastajajo v zvezi z izpolnjeva- 
njem dogovorjenih nalog. Vendar pa se 
ta praksa ni uveljavljala in so spore, ki so 
nastajali med udeleženci dogovora, pre- 
našali v družbene svete aH pa so vršili 
pritisk na prilogo letne resolucije. 

4. Z dogovorom naj bi zagotavljali in 
usklajevali samoupravno urejanje druž- 
benoekonomskih in drugih odnosov, ki 
so širšega skupnega pomena za udele- 
žence dogovora aH splošnega družbene- 
ga pomena. Dogovor bi kazalo s tega 

vidika tudi sproti dograjevati tako, da bo 
konkretneje opredelil kriterije za širši 
skupen ali za splošen družbeni pomen, 
zlasti ko gre za vprašanje kvalitete druž- 
benoekonomskih odnosov in za dohod- 
kovno pokritost dogovorjenih nalog. 

5. V skladu z določbami zakona o te- 
meljih sistema družbenega planiranja so 
organi upravljanja in družbenopolitične 
skupnosti dolžni ukrepati za uresničeva- 
nje s samoupravnimi sporazumi in druž- 
benimi dogovori sprejetih obveznosti v 
okviru izvajanja planov. Pri tem se po- 
stavlja vprašanje, ali so organi upravlja- 
nja In drugi organi samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti ter pristojni organi 
družbenopolitičnih skupnostih dovolj re- 
dno spremljali, analizirali in ocenjevali 
uresničevanje planov ter izpolnjevali ob- 
veznosti Iz samoupravnih sporazumov in 
dogovorov o temeljih planov in ali so na 
podlagi tega pravočasno sprejemali 
ukrepe za njihovo uresničevanje oziroma 
izpolnjevanje glede na to, da po treh letih 
uresničevanja družbenega piana prvič 
predlagajo spremembe in dopolnitve 
družbenega dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 
1976-1980. 

6. Dogovor o temeljih plana je osnova 
za srednjeročni plan, zato naj Izvršni svet 
in drugi udeleženci dogovora ob vsakem 
polletnem in letnem poročilu o uresniče- 
vanju plana poročajo tudi, kako uresni- 
čujejo dogovorjene naloge, kakšna je nji- 
hova dohodkovna pokritost po virih in 
oblikah združevanja dela in sredstev za 
urosničevanje dogovorjenih nalog. 

Izvršni svet naj sproti predlaga spre- 
membe dogovora o temeljih družbenega 
plana, če oceni, da posamezne naloge ne 
bodo uresničene in to tudi v primeru, ko 
s strani ostalih podpisnikov ni ustreznih 
pobud. 

SKLEPA 
Zbora združenega dela in Zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka 
zakona o usmerjenem izobraževanju 

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na 15. seji dne 27. februarja 
1979 obravnaval osnutek zakona o 
usmerjenem izobraževanju In na podla- 
gi drugega odstavka 266. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije sprejel na- 
slednji 

sklep 
1. Osnutek zakona o usmerjenem izo- 

braževanju se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet 

Skupščine SR Slovenije. 

Pri pripravi predloga zakona naj pred- 
lagatelj upošteva stališča in predloge 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine 
SR Slovenije, predloge, mnenja in pri- 
pombe, navedene v poročilih delovnih 

teles skupščine in zbora ter razpravo na 
seji zbora. 

3. Zbor sprejema pobudo Republiške 
konference SZDL Slovenije, da se o 
osnutku zakona še naprej razpravlja v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih, v družbenopolitičnih organi- 
zacijah, v občinskih skupščinah, v sa- 
moupravnih interesnih skupnostih in 
drugih sredinah. O rezultatih javne 
obravnave je treba obveščati Skupščino 
SR Slovenije In predlagatelja. 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije Je 
na 15. seji dne 27. februarja 1979 obrav- 
naval osnutek zakona o usmerjenem 
Izobraževanju In na podlagi 2. odstavka 
266. člena v zvezi z 244. In 237. členom 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednji 

sklep 
1. Osnutek zakona o usmerjenem izo- 

braževanju se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet 

Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj pred- 

lagatelj upošteva stališča in predloge 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine 
SR Slovenije, predloge, mnenja In pri- 

pombe, navedene v poročilih delovnih 
teles 

Predlog zakona naj pripravi v skladu z 
načeli za oblikovanje zakona ter v skladu 
z resolucijo o temeljih zakonodajne poli- 
tike. 

3. Zbor sprejema pobudo Republiške 
konference SZDL Slovenije, da se o 
osnutku zakona še naprej razpravlja v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in 
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skupnostih, v družbenopolitičnih organi- 
zacijah, v občinskih skupščinah, v sa- 
moupravnih interesnih skupnostih in 
drugih sredinah. O rezultatih javne raz- 

prave je treba obveščati Skupščino SR 
Slovenije in predlagatelja. 

4. Osnutek zakona se skupaj s stališči 
Družbenopolitičnega zbora, republiške- 

ga sveta za vprašanja družbene ureditve 
in republiškega sveta za vzgojo in izobra- 
ževanje objavi v sredstvih javnega obve- 
ščanja. 

STALIŠČA IN PREDLOGI 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o 
usmerjenem izobraževanju 

Družbenopolitični zbor je na seji dne 
27. februarja 1979 obravnaval osnutek 
zakona o usmerjenem Izobraževanju In 
na podlagi 88. člena Poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije sprejel tale 

stališča in predloge 
1. Družbenopolitični zbor ocenjuje, da 

predstavlja predloženi osnutek zakona o 
usmerjenem izobraževanju pomemben 
napredek v preobrazbi izobraževalnega 
sistema, zlasti z vidika uresničevanja na- 
čel izobraževanja za delo, kar je cilj 
usmerjenega izobraževanja. Zato bo mo- 
ral zakon enakopravno urediti možnosti 
vključevanja v vzgojnoizobraževalni pro- 
ces po končanem obveznem izobraževa- 
nju pred vstopom na delo kot tudi iz dela 
aH ob delu. V tako zastavljenem procesu 
se odpirajo vse možnosti za celovito obli- 
kovanje človekove osebnosti, v skladu s 
položajem delavca v združenem delu, 
družbeni reprodukciji in družbi, z intere- 
si, nagnjenji in odgovornostjo posamez- 
nika, kakor tudi s potrebami združenega 
dela in družbene skupnosti, napredkom 
tehnologije itd. To pa postavlja pred vse 
odgovorne subjekte številne zahteve in 
nov odnos do vsebine in funkcije izobra- 
ževanja kot bistvene sestavine razvijanja 
osvobojene ustvarjalne osebnosti, pro- 
duktivnosti dela in nadaljnjega ustvarja- 
nja in razvijanja socialističnega samou- 
pravljanja. 

2. V temeljnih določbah zakona je po- 
trebno konkretneje opredeliti vsa načela 
in osnovna izhodišča izobraževalne poli- 
tike ter dolgoročne cilje, ki jih želimo 
doseči z reformo izobraževanja. 

3. V osnutku zakona ni opredeljeno 
mesto dogovarjanja o nacionalni izobra- 
ževalni politiki. Zbor meni, da mora skrb 
za oblikovanje in usklajevanje komplek- 
sne vzgojnoizobraževalne politike prev- 
zeti Republiška izobraževalna skupnost. 

Pri tem je pomembno kako bodo na- 
stajali izobraževalni programi, ki jih mo- 
rajo sooblikovati tako organizacije zdru- 
ženega dela kot izobraževalne in znan- 
stvene organizacije, da bodo odražali se- 
danje in dolgoročne družbene potrebe 
ter razvoj znanja. 

4. Sedanji sistem povezovanja izobra- 
ževalnih organizacij z drugimi organiza- 
cijami združenega dela je pomanjkljiv in 
ne zagotavlja integracije interesov enih 
in drugih. Takšno stanje pogojujejo po- 
manjkljivo izdelani razvojni načrti, ki le 
formalno vključujejo tudi načrtovanje 
potreb po kadrih. Temeljito je potrebno 

proučiti temelje planov temeljnih organi- 
zacij združenega dela in sporazume oz. 
dogovore o temeljih skupnih planov or- 
ganizacij združenega dela in družbeno- 
političnih skupnosti. Zato bodo morali 
delavci ustrezneje organizirati svoje ka- 
drovske in izobraževalne službe. Prav ta- 
ko bo treba znova opredeliti tudi pomen 
in vlogo izobraževalnih centrov v organi- 
zacijah združenega dela, zlasti glede 
funkcionalnega izobraževanja iz dela ali 
ob delu, tako da bi se lahko vsak delavec 
pod enakimi pogoji v skladu s svojimi 
interesi in zmožnostmi ter potrebami or- 
ganizacije združenega dela, vključil v 
proces izobraževanja. Za uveljavitev no- 
vega odnosa do študija iz dela ali ob delu 
bo treba predvsem odpraviti ustaljeno 
prakso pridobivanja tako imenovanih in- 
ternih kvalifikacij, funkcionalno izobra- 
ževanje pa uveljaviti kot sestavni del ra- 
zvojnih programov in kadrovskih načrtov 
v organizacijah združenega dela. Težiti 
bo treba k večji racionalizaciji dela izo- 
braževalnih organizacij, kar bo mogoče 
doseči prek vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramov kot podlage za opravljanje stori- 
tev in za oblikovanje cene. 

5. V IV. poglavju osnutka zakona je 
opredeljena samoupravna organizira- 
nost izobraževalne dejavnosti. V zvezi s 
tem poglavjem Družbenopolitični zbor 
meni, da bi bilo treba celotno poglavje 
uskladiti z zakonom o izobraževalnih 
skupnostih, z zakonom o združenem de- 
lu, z zakonom o delovnih razmerjih in 
zakonom o osnovah svobodne menjave 
dela. 

6. V zvezi z vpisom in omejitvijo vpisa 
na posamezne vzgojnoizobraževalne or- 
ganizacije se znova odpira vprašanje 
ustavnosti oziroma omejevanja pravice 
do izobraževanja. Družbenopolitični zbor 
meni, da bo treba v zakonu natančno 
opredeliti kriterije za vpis in obveznosti 
izobraževalnih organizacij in samouprav- 
nih interesnih skupnosti, da te kriterije 
podrobno definirajo v samoupravnih 
sporazumih in statutih. Ni sprejemljiva 
predlagana rešitev, ki se sklicuje na »po- 
trebe po ustreznih delavcih-. Omejeva- 
nje vpisa je sprejemljiv razlog vendar le 
kot posledica še ne ustvarjene material- 
ne podlage združenega dela. 

Usmerjanje vpisa kot politika ne pome- 
ni omejevanja svobode pri izbiri poklica, 
ampak vspodbuja izobraževanje v sme- 
reh, ki jih terja dolgoročni razvoj. 

7. V poglavju Programska struktura 
usmerjenega izobraževanja in organiza- 
cija vzgojnoizobraževalnega dela ostaja 

nerazčiščeno vprašanje možnosti, da 
lahko vsaka temeljna organizacija zdru- 
ženega dela prevzema tudi izobraževalne 
naloge za opravljanje določenih del in 
nalog. 

8. Glede na zavezujoče opredelitve 
pristojnosti strokovnega sveta se postav- 
lja vprašanje učinkovitosti dela tega or- 
gana oziroma ali ne bo zaradi zapleteno- 
sti oziroma dolgotrajnega postopka pri 
poprejšnjem pridobivanju mnenja stro- 
kovnega sveta prihajalo do zastojev v 
izobraževalnem procesu. Družbenopoli- 
tični zbor podpira rešitev v osnutku zako- 
na, po kateri je strokovni svet organ Re- 
publiške izobraževalne skupnosti. 

9. Študenti ob delu ali iz dela se lahko 
pojavljajo v vlogi delegata študentov ali 
drugega delegata širše družbenopolitič- 
ne skupnosti v samoupravnih organih 
vzgojnoizobraževalnih organizacij. Druž- 
benopolitični zbor meni, da to ne more 
biti razlog za delitev udeležencev izobra- 
ževanja ali omejevanje pravic študentom 
ob delu ali iz dela, ki so jih pridobili s 
statusom delavca v združenem delu. 
Vendar je potrebno pri usklajevanju ka- 
drovskih predlogov za samoupravne or- 
gane izobraževalne organizacije paziti, 
da se ne voli istega delegata v obe dele- 
gaciji. 

10. Osnutek zakona je potrebno do- 
polniti z določili o domovih za študente, 
ki kot dejavnost posebnega družbenega 
pomena prispevajo k uresničevanju smo- 
trov vzgoje in izobraževanja, ustvarjanje 
materialnih pogojev za študij in za obli- 
kovanje celovite osebnosti mladega člo- 
veka. 

Domove za študente naj upravljajo sve- 
ti, ki jih enakopravno sestavljajo delegati 
delavcev v domu, stanovalcev in drugi 
delegati. Pri svojem delu se dom za štu- 
dente povezuje z Univerzo, družbenopo- 
litičnimi, družbenimi organizacijami in 
društvi, krajevnimi skupnostmi in druž- 
benopolitičnimi skupnostmi. 

11. Družbenopolitični zbor predlaga, 
da se sprejme pobuda Republiške konfe- 
rence SZDL Slovenije, da se o osnutku 
zakona v skladu z njenim akcijskim pro- 
gramom še naprej razpravlja v temeljnih 
samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih, v družbenopolitičnih organizacijah, 
v občinskih skupščinah, v samoupravnih 
interesnih skupnostih in drugih sredinah. 

Ta razprava bo prispevala k oblikova- 
nju najustreznejših rešitev glede na te- 
meljna načela preobrazbe vzgojnoizo- 
braževalnega sistema, ki so bila sprejeta 
na kongresu Zveze komunistov Jugosla- 
vije in Zveze komunistov Slovenije. 
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POROČILO 
Odbora za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije k Informaciji o uresničevanju »Stališč, priporočil in sklepov o raziskovalni 
dejavnosti kot sestavini združenega dela 

Odbor za družbenoekonomske odnose 
Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 12. seji dne 21. fe- 
bruarja 1979 obravnaval Informacijo o 
uresničevanju »Stališč, priporočil in 
sklepov o raziskovalni dejavnosti kot se- 
stavini združenega dela«, ki jo je Skup- 
ščini SR Slovenije poslal v obravnavo 
njen Izvršni svet. 

Odbor je ocenjeval predloženo infor- 
macijo z vidika uresničevanja akcijsko 
opredeljenih nalog v skupščinskem do- 
kumentu, ki je bil sprejet koncem leta 
1977, in ki je zavezal posamezne nosilce, 
da z lastno aktivnostjo posežejo v koreni- 
to spreminjanje razmer na področju razi- 

skovalnega dela in organiziranosti razi- 
skovalne dejavnosti. Menili so, da je sicer 
poteklo res dokaj malo časa od sprejema 
skupščinskih priporočil, kar pa ne opra- 
vičuje številnih nosilcev-zlasti v združe- 
nem delu - za njihov pasivni odnos do 
aktualnih zadolžitev. Delegati so zaradi 
tega poudarili, da današnje razmere niso 
skoraj v ničemer presegle stanja, kakor je 
ocenjeno v skupščinskem dokumentu, 
da se združeno delo še vedno premalo 
zaveda pomena integralne vključenosti 
celotne razsežnosti raziskovalne dejav- 
nosti in potreb večjega vlaganja v znanje, 
saj še vedno daje prednost tujemu zna- 
nju. Zavzeli so se za večji poudarek izde- 
lavi akcijskega programa, zlasti glede 

prisotnosti raziskovalne dejavnosti v 
planskih dokumentih združenega dela in 
za opozorilo vsem nosilcem aktivnosti, ki 
jih opredeljuje še vedno aktualni skup- 
ščinski dokument, da se v naslednjem 
obdobju bolj zavzeto lotijo uresničevanja 
nalog na tem področju. 

Odbor za družbenoekonomske odnose 
Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije predlaga Zboru, da sprejme In- 
formacijo o uresničevanju »Stališč, pri- 
poročil in sklepov o raziskovalni dejav- 
nosti kot sestavini združenega dela«, 
skupaj s pripombami in stališči odbora, 
za poročevalca na seji zbora pa je določil 
Ivana Zelenška. 

POROČILO 
Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin Skupščine SR Slove- 
nije k Informaciji o uresničevanju »Stališč, priporočil in sklepov o raziskovalni 
dejavnosti kot sestavini združenega dela«    

Odbor za družbenoekonomske odnose 
in razvoj Zbora občin Skupščine SR Slo- 
venije je na svoji 14. seji, ki je bila dne 9. 
februarja 1979 obravnaval Informacijo o 
uresničevanju »Stališč, priporočil in 
sklepov o raziskovalni dejavnosti kot se- 
stavini združenega dela«, ki jo je Skup- 
ščini SR Slovenije poslal v obravnavo 
njen Izvršni svet. 

Člani odbora so kritično ocenili uvo- 
dne ugotovitve iz »informacije«, ki v bi- 
stvu povzema ugotovitve iz skupščinske- 
ga dokumenta, ki je bil sprejet v Skupšči- 
ni SR Slovenije decembra 1977. leta. Me- 
nili so, da v dobrih desetih mesecih ni 
mogoče pričakovati korenitih sprememb 
na področju uveljavljanja raziskovalnega 
dela v združenem delu, zlasti še, ker je 
tudi v »informaciji« ugotovljeno, da no- 
silci akcijskih nalog, kakor jih je zavezo- 
val skupščinski dokument, še niso pri- 
pravili akcijskih programov za uresniče- 
vanje sprejetih stališč, priporočil in skle- 
pov. Tako uresničitev tega dela skup- 
ščinskega dokumenta ostaja še vedno 
odprta in aktualna in bo treba glede na- 
daljnjih usmeritev ter novih nalog v na- 
slednjem obdobju storiti bistveno več kot 
doslej. Pomembno je predvsem, da razi- 
skovalna dejavnost poseže navzven, iz 
svojih matičnih ustanov, in se kar najte- 
sneje poveže z družbenim okoljem. Sa- 
moupravna organiziranost v raziskoval- 
nih organizacijah je še vedno pomanjklji- 
va, kajti sodelovanje uporabnikov v sve- 
tih raziskovalnih organizacij je najpogo- 
steje zgolj formalno, medtem ko razisko- 
valne organizacije, ki delujejo v okviru 
organizacij združenega dela v gospodar- 
ski sferi, v svojih svetih nimajo vključenih 
delegatov iz vrst uporabnikov. V prihod- 

nje si bo treba prizadevati za večjo inte- 
griranost raziskovalnih organizacij z razi- 
skovalci v združenem delu ter z uporab- 
niki. Raziskovalni delavci še vedno pre- 
malo sodelujejo in soodločajo pri vseh 
pripravah na mnoge bistvene odločitve v 
združenem delu in v družbenopolitičnih 
skupnostih, zato tudi ne prevzemajo svo- 
jega deleža odgovornosti za sprejete od- 
ločitve. 

Razpravljalci so veliko pozornosti na- 
menili problematiki kadrov v raziskovalni 
dejavnosti, ki je dokaj kritična, saj razi- 
skovalno delo še vedno ni dovolj stimuli- 
rano, niti materialno, še manj pa moral- 
no. Zaradi tega raziskovalci še vedno od- 
hajajo v tujino, le redki pa se želijo vrniti, 
saj v domovini ni poskrbljeno za ustrezna 
delovna mesta. Zato bomo morali temu 
problemu posvetiti večjo in bolj organizi- 
rano pozornost v okviru vsakoletnih ak- 
cij. 

V razpravi je bil kritično ocenjen tudi 
vse prepočasen pretok znanj v prakso, 
kakor tudi nekritično in nenačrtno prena- 
šanje tujih inovacij, saj trendi ne gredo v 
smeri večje afirmacije domačega znanja. 
Postavljeno pa je bilo tudi vprašanje, v 
kolikšni meri vključujemo v naše po- 
membne investicijske objekte, kakršna je 
na primer jedrska centrala v Krškem, ra- 
zvojne potrebe in možnosti domačega 
znanstvenega potenciala. 

Temeljne usmeritve, ki so zapisane v 
samoupravnem sporazumu o temeljih 
plana raziskovalne dejavnosti v SR Slo- 
veniji za obdobje do leta 1980, se še 
vedno ne realizirajo v zadovoljivi meri v 
konkretnih raziskovalnih programih, ki 
nastajajo navadno nepovezani in prema- 
lo konkretno vključeni v razvojne projek- 

te. Raziskovalno delo ostaja torej slejko- 
prej na ravni povezovanja s tekočimi po- 
trebami, razdrobljeno, premalo pa je ču- 
titi prisotnost družbenega vpliva. Člani 
odbora so poudarili, da se bo morala 
Gospodarska zbornica Slovenije inten- 
zivneje vključiti v oceno raziskovalne 
problematike v razvojnih planih in pro- 
gramih temeljnih organizacij združenega 
dela in spodbujati načrtno in usmerjeno 
oblikovanje raziskovalnih programov, 
kakor tudi konkretnih projektov. 

Delegati so kritično ocenili tudi delova- 
nje občinskih in področnih raziskovalnih 
skupnosti, menili so, da se občinske razi- 
skovalne skupnosti še vedno premalo 
uveljavljajo v skupščinskem sistemu, po- 
dročne raziskovalne skupnosti pa ostaja- 
jo še nadalje predvsem področje nepo- 
srednega izvrševanja nalog iz skupnega 
programa republiške raziskovalne skup- 
nosti kot neke vrste posrednik. Z zako- 
nom o raziskovalni dejavnosti in razisko- 
valnih skupnostih bo treba oblikovati 
ustrezne normativne rešitve, ki bodo 
spodbudile ustreznejšo organiziranost 
dejavnosti v skladu z ustavo, zakonom o 
združenem delu in zakonom o skupnih 
osnovah svobodne menjave dela. Prido- 
bivanje dohodka v raziskovalnih organi- 
zacijah poteka sicer z neposredno me- 
njavo dela, toda odnosi ostajajo tržni. 
Zato je uveljavljanje svobodne menjave 
dela zastavljeno kot temeljno glede okvi- 
rov in možnosti za uveljavljanje novih 
družbenoekonomskih odnosov. 

Zaradi premajhne povezanosti v me- 
drepubliškem prostoru se v delu razisko- 
valnih organizacij še vedno pojavljajo 
primeri zaprtosti, podvajanja dela in me- 
todologije, kar vse izključuje temeljne 
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vrednote ter interese naše širše družbene 
skupnosti na rezultatih raziskovalnega 
dela in njihovo aplikacijo v praksi. 

Člani odbora so predlagali, da se zad- 
nja alinea točke 6. »informacije« razdela 
z vidika vključevanja delavcev v temeljnih 
organizacijah združenega dela in delov- 
nih ljudi v drugih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih v oceno deleža ra- 

ziskovalne dejavnosti, ki ga imajo njihovi 
razvojni programi, kakor tudi glede na 
sprejete planske elemente, šele na pod- 
lagi tako sprejetih razvojnih programov 
bodo lahko skupaj z vsemi zainteresira- 
nimi dejavniki pristopili k sklepanju sa- 
moupravnih sporazumov za programsko 
oblikovanje in izvajanje konkretnih pro- 
jektov in usmerjenih programov. 

Odbor za družbenoekonomske odnose 
in razvoj Zbora občin Skupščine SR Slo- 
venije predlaga zboru, da sprejme Infor- 
macijo o uresničevanju »Stališč, priporo- 
čil in sklepov o raziskovalni dejavnosti 
kot sestavini združenega dela«, skupaj s 
pripombami, stališči in mnenji, oblikova- 
nimi v odboru. 

SKLEPA 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi Informa- 
cije o uresničevanju »Stališč, priporočil in sklepov o raziskovalni dejavnosti kot 
sestavini združenega dela« 

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na 15. seji dne 27. februarja 
1979 obravnaval informacijo o uresniče- 
vanju stališč, priporočil in sklepov o ra- 
ziskovalni dejavnosti kot sestavini zdru- 
ženega dela in na podlagi 244. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednji 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije le 
na 15. seji dne 27. februarja 1979 ob 
obravnavi informacije o uresničevanju 
»Stališč, priporočil in sklepov o razisko- 
valni dejavnosti kot sestavini združene- 
ga dela« na podlagi 1. odstavka 244. 
člena v zvezi z 237. členom poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejel nasled- 
nji 

sklep 
1. Zbor sprejema informacijo Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije o uresni- 
čevanju stališč, priporočil in sklepov o 
raziskovalni dejavnosti kot sestavini 
združenega dela z usmeritvami za nadalj- 
njo aktivnost; mnenja, stališča in predlo- 
ge iz poročila odbora za družbenoeko- 
nomske odnose z dne 21. 2. 1979 in pod- 
pira stališča Skupščine Raziskovalne 
skupnosti Slovenije o tej informaciji. 

2. Zbor ugotavlja, da so stališča, pri- 
poročila in sklepi o raziskovalni dejavno- 

sklep 

1. Zbor občin sprejema informacijo o 
uresničevanju »Stališč, priporočil in 
sklepov o raziskovalni dejavnosti kot se- 
stavini združenega dela«. 

2. Zbor občin ugotavlja, da je informa- 
cija dobra osnova za oceno položaja ra- 
ziskovalnega dela na tem področju, da so 
stališča, priporočila in sklepi o razisko- 

sti kot sestavini združenega dela, ki jih je 
sprejela Skupščina v decembru 1977 še 
vedno aktualni. Uresničevanje omenje- 
nega akta je dolgoročen proces in trajna 
naloga vseh odgovornih subjektov, zato 
naj organizacije združenega dela, druge 
samoupravne organizacije in skupnosti, 
občinske skupščine, gospodarske zbor- 
nice, znanstveno-raziskovalne institucije 
in vsi drugi zainteresirani družbeni sub- 
jekti posvetijo še večjo skrb za izvajanje v 
Skupščini SR Slovenije določene politike 
na tem področju. 

valni dejavnosti, ki jih je sprejela skupšči- 
na 14. decembra 1977, še vedno aktualni, 
zato si je potrebno tudi v bodoče priza- 
devati za njihovo celovito uresničitev. 

3. Izvršni svet naj ugotovitve iz infor- 
macije, kakor tudi pripombe iz razprave 
na seji odbora za družbenoekonomske 
odnose in razvoj ter pismeno predložene 
pripombe upošteva pri pripravi osnutka 
zakona o raziskovalni dejavnosti in razi- 
skovalnih skupnostih. 

POROČILO 
Odbora za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije k poročilu o stanju in uveljavljanju samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov v vodnem gospodarstvu 

Odbor Zbora združenega dela za druž- 
benoekonomske odnose je na seji dne 
21. feruarja 1979 obravnaval poročilo o 
stanju in uveljavljanju samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v vo- 
dnem gospodarstvu, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil v obravnavo Izvrš- 
ni svet. Hkrati s poročilom je Izvršni svet 
predložil tudi osnutek sklepov in priporo- 
čil za hitrejše uveljavljanje samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v vo- 
dnem gospodarstvu. 

V obširni uvodni obrazložitvi je predla- 
gatelj pojasnil odboru pristop k pripravi 
poročila in izpostavil nekatera vprašanja, 
ki jih nakazuje poročilo. Poleg stanja na 
nekaterih področjih vodnega gospodar- 
stva, ki je zaskrbljujoče (onesnaževanje 
voda, preskrba z zdravo pitno vodo, izra- 
ba vode za energetiko, obseg ter kvalite- 

ta industrijskih in drugih čistilnih na- 
prav), je predlagatelj opozoril odbor tudi 
na nekatere organizacijske probleme, ki 
nastajajo tako pri vodnih skupnostih, kot 
tudi pri vodnogospodarskih podjetjih, 
kakor tudi na probleme strokovnih služb 
v vseh asociacijah, načine oblikovanja 
vodnega prispevka in podobno. 

V razpravi je odbor ugotovi, da poroči- 
lo ne odgovarja programsko postavljene- 
mu cilju oziroma namenu. Poročilo je v 
drugem in tretjem delu, kjer obravnava 
samoupravno organiziranost in družbe- 
noekonomske odnose v vodnem gospo- 
darstvu, dokaj pomanjkljivo. Prikazuje 
namreč le stanje organiziranosti glede na 
zakon, niso pa razčlenjeni odnosi, ki so 
po sprejemu zakona o vodah, prisotni 
tako v vodnih skupnostih kot v vodnogo- 
spodarskih podjetjih. Poglavje o družbe- 

noekonomskih odnosih govori le o tem, 
kako se oblikujejo finančna sredstva, 
kakšna je višina vodnega prispevka, kaj 
obsega urejanje vodnega režima, glede 
najpomembnejših vprašanj pa vsebuje 
vrsto pavšalnih trditev. Tako v poročilu ni 
razviden odgovor na nekatera osnovna 
vprašanja, kot so: kateri je temeljni nivo 
samoupravne organiziranosti, ali so se v 
okviru vodnogospodarskih podjetij orga- 
nizirale temeljne organizacije združene- 
ga dela, kje so vzroki za slab odziv pri 
vsakoletnem samoupravnem sporazu- 
mevanju o vodnem prispevku in po- 
dobno. 

V nadaljevanju razprave je odbor ugo- 
tovil, da oblikovanje delegacij za skup- 
ščine vodnih skupnosti iz delegatov, ki 
jih delegirajo delavski sveti temeljnih in 
drugih organizacij združenega dela ni 
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najbolj ustrezno. Delegati so menili, da bi 
kazalo ustanoviti posebne delegacije za 
vodno gospodarstvo in še za katero soro- 
dno dejavnost. Za reševanje teh proble- 
mov pa bi se morali v večji meri angažira- 
ti tudi subjektivni družbenopolitični de- 
javniki. 

Potrebno bi bilo tudi proučiti načine 
možnega povezovanja vodnih skupnosti 
s sorodnimi komunalnimi interesnimi 
skupnostmi, ki delujejo v okviru občin. 
To povezovanje po nekaterih ocenah za- 
radi zaprtosti tako območnih vodnih 
skupnosti, kot vodnogospodarskih po- 
djetij in njihovih strokovnih služb, ni zaži- 
velo. Vzroke za takšno stanje je treba 
analizirati, saj je sodelovanje s komunal- 
nimi in kmetijsko-zemijiškimi skupnost- 
mi zelo pomembno za usklajeno delova- 
nje na tem področju. 

Glede na to, da delovna skupnost 
skupnih služb ne zagotavlja v celoti, da bi 
se uresničila vloga območnih vodnih 
skupnosti in znotraj njih temeljnih in sa- 
moupravnih interesnih skupnosti oziro- 
ma interesnih enot, je odbor menil, da je 
treba pristopiti k reorganizaciji strokov- 
nih služb v Zvezni vodni skupnosti. Kon- 
centrirana strokovna služba za zadeve, ki 
so v neposredni pristojnosti območnih 
vodnih skupnosti, zamegljuje odnose 
med območno vodno skupnostjo in stro- 
kovnimi službami, otežuje svobodno me- 
njavo dela in povzroča vrsto konfliktnih 
situacij, posebno ker delegati vodnogo- 
spodarskih podjetij sestavljajo zbore 
izvajalcev v območnih vodnih skupno- 
stih. 

Vodnogospodarska podjetja, kot spe- 
cializirane organizacije za opravljanje del 
na vodah, je že zakon o vodah postavil v 
privilegiran položaj s tem, da jih je izk- 

ljučno pooblastil za določena dela; le za 
ostala se lahko kot izvajalci pojavijo tudi 
drugi. Po mnenju odbora je temu proble- 
mu, pa tudi samoupravni organiziranosti 
teh podjetij, v poročilih dano premalo 
poudarka. Iz poročila ni razvidno, ali so v 
okviru teh podjetij organizirane temeljne 
organizacije združenega dela, kako so 
organizirane glede na glavno in stransko 
dejavnost v smislu določb zakona o zdru- 
ženem delu. Vodnogospodarska podjetja 
opravljajo poleg dejavnosti posebnega 
družbenega pomena tudi druge dejavno- 
sti, tako da prihajajo do izraza predvsem 
njihovi podjetniški interesi. Na osnovi za- 
kona o združenem delu ter s spremem- 
bami zakona o vodah, bi bilo treba zago- 
toviti odpravo pogodbenih odnosov ter 
na osnovi samoupravno sprejetih planov 
uveljaviti združevanje sredstev in oprav- 
ljanje dejavnosti na osnovi načel svobo- 
dne menjave dela. 

V poročilu tudi ni ocenjeno, ali se je 
samoupravni sporazum o temeljih plana 
oziroma srednjeročni plan razvoja vo- 
dnega gospodarstva uveljavil kot osnov- 
ni planski dokument, ki odraža skupne 
interese vseh zainteresiranih subjektov 
na tem področju in ki je osnova za sa- 
moupravno sporazumevanje o združeva- 
nju sredstev, za katero pa je odziv slab. V 
zvezi s tem v gradivu niso analizirani 
vzroki za vsakoletni slab odziv pri tem 
sporazumevanju in vzroki za vsakoletno 
zakonsko predpisovanje vodnega pri- 
spevka, s katerim se v vodnem gospodar- 
stvu zagotavlja materialna osnova. Prav 
tako v poročilu ni ocenjeno ali uveljavlje- 
ni način upravljanja s sredstvi za spre- 
membo namembnosti kmetijskih zem- 
ljišč, ki so znatna, dejansko omogoča 
dosledno uveljavljanje samoupravnega 

odločanja ter s tem zagotavljanje realiza- 
cije družbenega interesa. V gradivu tudi 
ni omenjena vloga občin in krajevnih 
skupnosti na tem področju, saj vodnogo- 
spodarski problemi v večini primerov 
presegajo območja občin in je zato do- 
govarjanje med njimi ter usklajevanje in- 
teresov na širšem območju toliko po- 
membnejše. 

Odbor je hkrati obravnaval tudi osnu- 
tek sklepov in priporočil za hitrejše uve- 
ljavljanje samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov v vodnem gospodar- 
stvu. Po mnenju odbora je osnutek skle- 
pov in priporočil presplošen in ne naka- 
zuje rešitev in potrebnih ukrepov za od- 
pravo navedenih slabosti, saj se v bistvu 
s tem dokumentom nalagajo posamez- 
nim družbenim dejavnikom naloge, ki 
izhajajo iz zakona o vodah, iz srednjeroč- 
nega plana in letnih resolucij ter tako iz 
njihove osnovne funkcije delovanja. 
Sklepi in priporočila pa tudi niso v skladu 
s programsko nalogo, ki je opredeljena 
takole: »Po triletnem uresničevanju za- 
kona o vodah je potrebno proučiti, kakš- 
ni problemi se pojavljajo na tem področ- 
ju ob vzpostavljanju in utrjevanju nove 
samoupravne organiziranosti. Cilj anali- 
ze je utemeljitev sprememb v republi- 
škem zakonu o vodah.« 

Odbor predlaga Zboru združenega de- 
la, da poročilo vkljub pomanjkljivostim 
obravnava, pri čemer naj zlasti razprava v 
zboru osvetli konkretna vprašanja, ki v 
poročilu niso zajeta, nakaže pa naj tudi 
možne rešitve. Odbor hkrati predlaga, da 
naj zbor s sklepom naloži predlagatelju, 
da dopolni poročilo v skladu s stališči 
odbora in ga čimprej predložiti hkrati s 
spremembami in dopolnitvami zakona o 
vodah. 

POROČILO 
Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije k poročilu o stanju in uveljavljanju samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v vodnem gospodarstvu 

Odbor za stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja Zbora združe- 
nega dela je na seji dne 15.2. 1979 obrav- 
naval poročilo o stanju in uveljavljanju 
samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov v vodnem gospodarstvu, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil v obrav- 
navo Izvršni svet Skupščine SR Sloveni- 
je. Izvršni svet je predložil tudi delovni 
osnutek sklepov in priporočil za hitrejše 
uveljavljanje samoupravnih družbenoe- 
konomskih odnosov v vodnem gospo- 
darstvu. 

Odbor je bil seznanjen s tem, da je bilo 
poročilo prvič predloženo Skupščini SR 
Slovenije v obravnavo že v prejšnji man- 
datni dobi in da so ga delovna telesa 
obravnavala v marcu 1978. Poročilo je 
bilo predvideno že s takratnim progra- 
mom dela, ki ga letošnji program ponov- 
no vključuje v delo Skupščine. Program- 
ska naloga je bila opredeljena takole: 
»Po triletnem uresničevanju zakona o 
vodah je potrebno proučiti, kakšni pro- 
blemi se pojavljajo na tem področju ob 

vzpostavljanju in utrjevanju nove samo- 
upravne organiziranosti. Cilj analize je 
utemeljitev sprememb v republiškem za- 
konu o vodah.« 

Delovna telesa Skupščine SR Slovenije 
so marca 1978 ugotovila, da težave v 
vodnem gospodarstvu pogojuje že sam 
zakon o vodah, ki je bil sicer sprejet hkra- 
ti z novo ustavo, z njo pa ni popolnoma 
usklajen. V vodnogospodarskih podjetjih 
se premalo ali pa sploh ne uveljavljajo 
načela zakona o združenem delu. Raz- 
jasnjena niso nekatera osnovna vpraša- 
nja samoupravne organiziranosti v bazi. 
Nedorečen je sistem financiranja. Neuve- 
Ijavljanje načel svobodne menjave dela 
onemogoča vsakoletno dogovarjanje o 
združevanju potrebnih finančnih sred- 
stev, kar ima za posledico vsakoletno 
sprejemanje zakona o vodnem prispev- 
ku. V gradivu pa niso bile nakazane 
ustrezne rešitve. Zato so delovna telesa 
obravnavala poročilo le informativno. 
Ugotovitve delovnih teles naj bi predla- 
gatelj upošteval pri pripravi dokončnega 

besedila poročila, h kateremu naj bi bil 
priložen tudi predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o 
vodah. Najpomembnejše dileme naj bi 
predhodno preučil Svet za vprašanja 
družbene ureditve. 

Uvodoma je predlagatelj pojasnil od- 
boru pristop k pripravi poročila in izpo- 
stavil nekatera vprašanja, ki jih nakazuje 
poročilo. Ker je bilo prejšnje poročilo 
neadekvatno, je predlagatelj, na podlagi 
parcialnih poročil vodnih skupnosti, or- 
ganizacij, pa tudi njihovih samoupravnih 
aktov, skušal analizirati samoupravno or- 
ganiziranost, družbenoekonomske od- 
nose, nakazati stanje v vodnem gospo- 
darstvu v čimbolj racionalni obliki in ob- 
segu. Skratka, želel je prezentirati po- 
dročje, ki je posebnega družbenega po- 
mena. Stanje je na nekaterih področjih 
vodnega gospodarstva zaskrbljujoče, 
zlasti pri onesnaževanju voda ter pri pre- 
skrbi z zdravo pitno vodo, kakor tudi pri 
izrabi vode za energetiko in obsegu ter 
kvaliteti industrijskih in drugih čistilnih 
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naprav. Ugotavlja se, da je v tem srodnja- 
ročnem obdobju narejeno premalo In da 
bo potrebno vložiti v naslednjem sred- 
njeročnem obdobju znatne napore In 
sredstva, da bi se začelo bolj sistematič- 
no, bolj samoupravno urejati področje 
vodnega gospodarstva. Predlagatelj je 
opozoril odbor na organizacijske proble- 
me, ki nastajajo, tako pri vodnih skupno- 
stih, kot tudi pri vodnogospodarskih po- 
djetjih kakor tudi na probleme strokovnih 
služb v vseh teh asociacijah, načine obli- 
kovanja vodnega prispevka, neizpeljane 
upravne naloge In podobno. 

Odbor je v širši In poglobljeni razpravi 
ugotovil, da poročilo ne odgovarja v ce- 
loti programsko postavljenemu cilju ozi- 
roma namenu. Poročilo v uvodnem delu 
zajema kratko in pregledno analizo sta- 
nja vodnega režima, vendar v drugem in 
tretjem delu, kjer je prikazana samou- 
pravna organiziranost In družbenoeko- 
nomski odnosi na področju vodnega go- 
spodarstva, nI konsistentno In je analitič- 
no - sintetično dokaj pomanjkljivo. Pri- 
kazano je namreč le stanje organizirano- 
sti glede na zakon, niso pa podrobneje 
razčlenjeni odnosi, ki so v času od uve- 
ljavitve zakona o vodah, to jo od leta 
1974, prisotni tako v vodnih skupnostih, 
kot v vodnogospodarskih podjetjih. Po- 
glavje o družbenoekonomskih odnosih 
vsebuje prikaz tehnologije dela, kot na 
primer: kako se oblikujejo finančna srocb 
stva, kakšna je višina vodnega prispevke, 
kaj obsega urejanje vodnega režima, itd. 
Gradivo vsebuje glede najpomembnejših 
vprašanj vrsto pavšalnih in z ničemer 
utemeljenih trditev. 

Odbor meni, da so osnovne dileme v 
vodnem gospodarstvu, katere bi morale 
biti opredeljene oziroma ne katere bi mo- 
rali dobiti odgovore v poročilu, zlasti na- 
slednje: 

a) kateri je temeljni nivo samoupravne 
organiziranosti, ali Je organizacija ob- 
močnih vodnih skupnosti po porečjih 
primerna; 

b) ali so se v okviru vodnogospodar- 
skih podjetij organizirale temeljne orga- 
nizacije združenoga dela ? Če so se, kako 
so organizirane glede na glavno In stran- 
sko dejavnost? Kaj je značilno za tovrst- 
ne organizacije združenega dala, ki po- 
gosto opravljajo vrsto del, ki niso 
posebnega družbenega pomena? Kdo 
upravlja z osnovnimi sredstvi vodnega 

gospodarstva? Kaj šteje kot dohodek v 
teh organizacijah in kakšna je dohodkov- 
na povezanost: 

c) ali je sedanja organiziranost stro- 
kovnih služb v odnosu do temeljnih, ob- 
močnih vodnih skupnosti In njihove zve- 
ze še primerna oblika In družbeno racio- 
nalna? Odbor namreč ugotavlja, da so 
delegati vodnogospodarskih podjetij 
vključeni v zbor Izvajalcev vodne skup- 
nosti, hkrati pa v večini primerov oprav- 
ljajo tudi strokovno službo za to skup- 
nost: 

č) kje so vzroki za slab odziv pri vsako- 
letnem samoupravnem sporazumevanju 
o vodnem prispevku, njegovi višini, upo- 
rabi; 

d) ali dosedanji način upravljanja s 
sredstvi za spremembo namembnosti 
kmetijskih zemljišč omogoča dosledno 
uveljavljanje samoupravnega odločanja. 

Odbor ugotavlja, da za navedene In 
druge dileme v poročilu ni nakazanih re- 
šitev, 

V nadaljevanju razprave so člani odbo- 
ra opozorili na nekatera značilna zaosta- 
janja pri uveljavljanju samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v vo- 
dnem gospodarstvu. Posebno so podčr- 
tali: 

- neustrezno oblikovanje delegacij za 
skupščine vodnih skupnosti, saj je seda- 
nja praksa, ko delavski sveti temeljnih 
organizacij združenega dela opravljajo 
tudi vlogo posebnih delegacij, neustrez- 
na. Delegati se zavzemajo za oblikovanje 
posebnih delegacij za področje vodnega 
in komunalnega gospodarstva; 

- premajhno povezanost vodnih skup- 
nosti z drugimi skupnostmi, posebno s 
komunalnimi skupnostmi, kjer vrsta po- 
dročij dejansko predstavlja tehnološko 
celoto; 

- nedosledno angažiranost občin, kot 
samoupravne In temeljne družbenopoli- 
tične skupnosti pri usmerjanju gospo- 
darskega In družbenega razvoja glede na 
vodno gospodarstvo; 

- nevključevanj6 krajevnih skupnosti v 
urejanje vodnega gospodarstva, v dele- 
gatski sistem vodnih skupnosti, čeprav 
so le-te po ustavi dolžne delovati tudi pri 
urejanju naselij In drugega prostors tor 
varstva človekovega okolja; 

- Izoliranost območnih vodnih skup- 
nosti od perifernih dogajanj, zlasti pri 

problemih rociklaže vode, onesnaževa- 
nju voda, kjer tudi ni čutiti povezovanja s 
krajevnimi skupnostmi; 

- nujnost sprememb v načinu obliko- 
vanja vodnega prispevka In upravljanja s 
temi sredstvi, kjer je potrebno v celoti 
preiti na samoupravno dogovarjanje In 
združevanje sredstev; 

- potrebo po reorganizaciji strokovnih 
služb v Zvezi vodnih skupnosti, kjer je po 
mnenju delegatov prevelika koncentraci- 
ja; pri območnih vodnih skupnostih pa 
ugotavljajo izrazito pomanjkanje kadrov, 
vsaj v najnujnejšem obsegu, da bi le-tl 
lahko uspešno pomagali delegatski bazi 
pri poteku samoupravnega sporazume- 
vanja in dogovarjanja; 

- različnost ocenjevanja o potrebnih 
sredstvih za vodno gospodarstvo, kjer v 
nekaterih območjih celo ugotavljajo, da 
je denarnih sredstev dovolj, le, da se ne 
trošljo dovolj družbeno racionalno, mor- 
da celo nenamensko, ali pa ležijo neupo- 
rabljena In se na ta način ne Izvajajo 
srednjeročni programi razvoja. Kot pri- 
mer so bila navedena sredstva za melio- 
racijo, ki zaradi Izpada sredstev za iz- 
gradnjo osnovnih odvodnikov, ostajajo 
ponekod neizkoriščena; 

- nujnost za spremembo pri pripravi 
vodnogospodarskih smernic In pri pro- 
ceduri vodnogospodarskih soglasij In 
dovoljenj, ki so tudi ovira pri raznih grad- 
njah in je njih rešitev nujno vključiti v 
bodoči koncept racionalne urbanistične 
politike In zakonodaje. 

Odbor je obravnaval tudi delovni osnu- 
tek sklepov In priporočil za hitrejše uve- 
ljavljanje samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov v vodnem gospodar- 
stvu in se z njimi nI strinjal. Odbor meni, 
da so v tem trenutku neprimerna in niso v 
skladu s cilji In nalogami, ki so že 2 leti 
naloženi predlagatelju v programu dela 
Skupščine SR Slovenije za področje vo- 
dnega gospodarstva. 

Odbor predlaga Zboru združenega de- 
la, da kljub pomanjkljivostim, poročilo 
obravnava, prt čemer odbor pričakuje, da 
bo razprava v zboru osvetlila še vrsto 
neposrednih vprašanj, ki v poročilu niso 
zajeta In nakazala tudi nekatere možne 
rešitve. Odbor predlaga, da zbor s skle- 
pom naloži predlagatelju, da čimprej pri- 
pravi predlog za izdajo zakona o spre- 
membah In dopolnitvah zakona o vodah, 
z ustrezno dopolnitvijo poročila. 

POROČILO 
Odbora za družbenoekonomske odnose In razvoj Zbora občin Skupščine SR Slove- 
nije ob obravnavi poročila o stanju In uveljavljanju samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov v vodnem gospodarstvu 

Odbor Zbora občin za družbenoeko- 
nomske odnose In razvoj je na seji 15.2. 
1979 obravnaval poročilo o stanju In uve- 
ljavljanju samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov v vodnem gospodar- 
stvu, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo njen Izvršni svet. 
Odbor je obravnaval tudi osnutek skle- 
pov In priporočil za hitrejše uveljavljanje 
samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov v vodnem gospodarstvu. 

Odbor Je poročilo obravnaval z vidika 
uresničevanja družbenoekonomskih od- 
nosov. 

Uvodoma so bili delegati ssznanjeni, 
da je bilo poročilo prvič predloženo 
skupščini v obravnavo že v letu 1970 in 
da so pristojna delovna telesa, glede na 
nekatere nedorečenosti, gradivo obrav- 
navala le Informativno ter naložila pred- 
lagatelju, da dopolni besedilo poročile In 

ga predloži hkrati s predlogom za Izdajo 
zakona o vodah. 

V načelni razpravi so delegati opozori- 
li, da poročilo podaja le prikaz stanja 
organiziranosti glede na zakon, ki je bil 
sprejet že v letu 1974, da pa ne podaja 
analitične ocene stanja In uveljavljanja 
družbenoekonomskih odnosov na tem 
področju. Tako se omejuje le na prikaz 
tehnike zbiranja oziroma združevanja vo- 
dnega prispevka, ne opredeljuje pa ključ- 
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nih problemov pri uresničevanju družbe- 
noekonomskih odnosov. Delegati so me- 
nili, da v tem okviru ni ocenjeno, ali se je 
samoupravni sporazum o temeljih plana 
oziroma srednjeročni plan razvoja vo- 
dnega gospodarstva uveljavil kot osnov- 
ni planski dokument, ki odraža skupne 
interese vseh zainteresiranih subjektov 
na tem področju in ki je osnova za zdru- 
ževanje sredstev na podlagi načel zako- 
na o združenem delu. To je še zlasti po- 
membno zaradi tega, ker je samoupravni 
sporazum podpisalo le 77% podpisnikov, 
kar se je odražalo tudi pri vsakoletnem 
samoupravnem sporazumevanju o višini 
vodnega prispevka. V zvezi s tem v gradi- 
vu niso analizirani vzroki za vsakoletni 
slab odziv pri tem sporazumevanju in 
vzroki za vsakoletno zakonsko interven- 
cijsko predpisovanje vodnega prispevka. 
Prav tako v poročilu ni opredeljeno, kako 

w so se v dosedanjem obdobju uresničeva- 
le naloge in cilji, opredeljeni v srednje- 
ročnem planu. V zvezi s tem so delegati 
opozorili na nekatera neurejena vpraša- 
nja pri urejanju vodotokov. Poudarili so, 
da je zaradi pomanjkanja finančnih sred- 
stev onemogočeno redno vzdrževanje 
mlinov in drugih objektov za zadrževanje 
voda, kar povzroča poplave tudi na tistih 
območjih, kjer so sicer že storjeni kon- 
kretni ukrepi za preprečevanje popiaV. 
Tem vprašanjem je treba v naslednjem 
srednjeročnem obdobju posvetiti večjo 
pozornost. 

V zvezi z združevanjem sredstev za 
uresničitev skupno dogovorjenih nalog 
je v poročilu slabo opredeljeno, aH to 
združevanje poteka v skladu z določili 
zakona o združenem delu. Pri tem je od- 
bor to vprašanje obravnaval tudi s širše- 
ga vidika. Opozoril je, da so vprašanja 
združevanja sredstev, zlasti za razširjeno 
reprodukcijo različno Urejena v posa- 

meznih samoupravnih interesnih skup- 
nostih materialne proizvodnje, saj imajo 
nekatere uveljavljeno združevanje sred- 
stev brez obveznosti vračanja, druga pa 
imajo različne prispevke ipd. Pri tem je 
opozoril, da je treba pri združevanju 
sredstev izhajati iz opredelitev iz zakona 
o združenem delu, ko gre v bistvu za 
skupna vlaganja, skupno prevzemanje ri- 
zika in udeležbo v skupaj ustvarjenem 
dohodku. V zvezi s temi vprašanji so de- 
legati podprli stališče Odbora za finance 
Zbora občin, ki se je zavzel, da je treba 
vprašanje združevanja sredstev celovito 
oceniti ter poenotiti do polletja, ko mora 
Izvršni svet predložiti smernice za na- 
slednje srednjeročno obdobje. 

V nadaljevanju so delegati opozorili, 
da sodelovanju samoupravnih interesnih 
skupnosti s tega področja z drugimi 
skupnostmi v poročilu ni globlje analize 
in se poročilo omejuje le na pavšalno 
oceno, da to sodelovanje še ni zaživelo. 
Delegati so menili, da je vzroke za takšno 
stanje treba analizirati, saj je sodelovanje 
s komunalnimi in kmetijsko zemljiškimi 
skupnostmi zelo pomembno za usklaje- 
no delovanje na tem področju. Odbor je 
na to vprašanje opozoril že ob obravnavi 
zakona o kmetijskih zemljiščih. 

Posebno pozorno je odbor obravnaval 
tudi vprašanja v zvezi s samoupravno or- 
ganiziranostjo vodnih skupnosti. Pri tem 
je poudaril, da iz poročila ni razvidno, 
katera je temeljna raven samoupravne 
organiziranosti ter ali so sedanje območ- 
ne vodne skupnosti ustrezno organizira- 
ne, da zagotavljajo uveljavljanje vse- 
stranskih interesov zainteresiranih dejav- 
nikov na tem področju. Prav tako niso 
opredeljeni vzroki uveljavljanje temeljnih 
vodnih skupnosti. V zvezi s temi vpraša- 
nji je odbor menil, da je območna vodna 
skupnost ustrezna oblika organiziranja, 

da pa je pri oblikovanju temeljnih skup- 
nosti treba presoditi, ali njihovo funkcijo 
v določenih primerih lahko prevzamejo 
tudi komunalne skupnosti v občinah, saj 
gre za sorodne zadeve. V gradivu prav 
tako ni opredeljeno, ali so se v okviru 
vodno gospodarskih podjetij organizirale 
temeljne organizacije združenega dela. 
Pri tem so delegati opozorili na pogoste 
primere monopolnega obnašanja neka- 
terih organizacij, kot tudi strokovnih 
služb. Poročilo se globlje ne opredeljuje 
do vprašanja organiziranosti strokovnih 
služb (organizirane so pri Zvezi vodnih 
skupnosti) in tudi ne analizira odnosa teh 
služb do območnih vodnih skupnosti. 
Prav tako ne ocenjuje, ali dosedanji na- 
čin opravljanja s sredstvi za spremembo 
namembnosti kmetijskih zemljišč omo- 
goča dosledno uveljavljanje samouprav- 
nega odločanja. 

Delegati so ob zaključku poudarili, da 
se navedene slabosti odražajo tudi v 
osnutku sklepov in priporočil, ki so pre- 
več splošna in ne nakazujejo rešitev in 
potrebnih ukrepov za odpravo navedenih 
slabosti. Prav tako se ponavljajo nekate- 
re naloge iz srednjeročnega plana in iz 
veljavnega zakona o vodah, nekatere na- 
loge pa so povzete iz osnovnih funkcij 
delovanja posameznih nosilcev. 

• Odbor predlaga zboru, da kljub načel- 
nim stališčem odbora, poročilo obravna- 
va, pri čemer naj zlasti razprava v zboru 
osvetli konkretna vprašanja, ki v poročilu 
niso zajeta, nakaže pa naj tudi možne 
rešitve. Odbor hkrati predlaga, da naj 
zbor s sklepom naloži predlagatelju, da 
dopolni poročilo v skladu s stališči odbo- 
ra in ga čimprej predloži hkrati s spre- 
membami in dopolnitvami zakona o vo- 
dah. 

POROČILO 
Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora 
občin Skupščine SR Slovenije z razprave o poročilu o stanju in uveljavljanju samou- 
pravnih družbenoekonomskih odnosov v vodnem gospodarstvu 

Odbor za urbanizem, stanovanjsko-ko- 
munalna vprašanja in varstvo okolja Zbo- 
ra občin Skupščine SR Slovenije je na 
seji 16. 2. 1979 obravnaval poročilo o 
stanju in uveljavljanju samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v vo- 
dnem gospodarstvu skupaj z delovnim 
osnutkom sklepov in priporočil za hitrej- 
še uveljavljanje samoupravno družbe- 
noekonomskih odnosov v vodnem go- 
spodarstvu, ki ju je Skupščini SR Slove- 
nije predložil Izvršni svet. 

Predstavnik predlagatelja je v uvodni 
besedi delegatom obrazložil osnovne 
probleme glede reševanja vodnih proble- 
mov, ki zaradi nujne potrebnosti vode na 
eni strani, pa tudi zaradi njene razdiralne 
moči, v veliki meri vplivajo na gospodar- 
ski razvoj. O reševanju teh zadev odloča- 
jo v skladu z ustavo delovni ljudje in 
občani, organizirani v samoupravnih vo- 
dnih skupnostih, na osnovi srednjeroč- 
nih planov in letnih programov. Ti tudi 

združujejo potrebna finančna sredstva in 
upravljajo z njimi. Osnove za samouprav- 
no organiziranost ter za zagotavljanje 
materialne baze za to področje so poda- 
ne v zakonu o vodah, za katerega se je v 
petletnem obdobju realizacije izkazalo, 
da je že zastarel, poleg tega je v marsika- 
terem pogledu sistemsko nedodelan, ta- 
ko da ga je potrebno spremeniti in uskla- 
diti z novimi spoznanji. 

Pred razpravo je delegate predsednik 
odbora informiral tudi o tem, da je bilo 
poročilo o stanju in uveljavljanju družbe- 
noekonomskih odnosov v vodnem go- 
spodarstvu vključeno že v letih 1977 in 
1978 v programe dela zborov Skupščine 
SR Slovenije. Prvič je bilo na tej podlagi 
skupščini predloženo v obravnavo marca 
1978. Ob obravnavi tega poročila so de- 
lovna telesa zborov ugotovila, da težave v 
vodnem gospodarstvu pogojuje že sam 
zakon o vodah, ki je bil sprejet hkrati z 
novo ustavo, z njo pa ni bil popolnoma 

usklajen. Ocenila so, da je poročilo ne- 
dorečeno, da je predvsem samoupravna 
organiziranost v samoupravnih vodnih 
skupnostih le formalno analizirana, da je 
premalo analizirana samoupravna orga- 
niziranost in delovanje vodnogospodar- 
skih podjetij, ki jih je že zakon postavil v 
monopolni položaj, ob tem pa ni bilo 
ugotovljeno, v kakšni meri so v teh po- 
djetjih že uveljavljena načela zakona o 
združenem delu. Premalo je bil vsebin- 
sko analiziran tudi sistem financiranja. 
Sistem kot je bil vzpostavljen z zakonom 
zahteva kar najširše družbeno dogovar- 
janje in samoupravno sporazumevanje, 
ki pa v praksi ni v celoti uspelo, tako da 
so bili vsa leta nujni tudi zakonski ukrepi. 

Zaradi teh in še drugih pomanjkljivosti 
so delovna telesa takrat poročilo obrav- 
navala le informativno. Priporočila so 
predlagatelju, naj v smislu razprave gra- 
divo dopolni ter ga predloži hkrati s pred- 
logom za izdajo novega zakona o vodah. 
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Najpomembnejše dileme pa naj bi pred- 
hodno proučil republiški svet za vpraša- 
nja družbene ureditve. 

V. razpravi so delegati menili, da je po- 
novno predloženo poročilo v bistvu zadr- 
žalo večino slabosti prejšnjega. Gradivo 
vsebuje glede najpomembnejših vpra- 
šanj vrsto trditev, ki pa niso dokumenti- 
rane niti utemeljene. V njem je prikazano 
sicer stanje samoupravne organizirano- 
sti glede na zakon, niso pa podrobneje 
razčlenjeni odnosi, ki so se v času od 
uveljavitve zakona o vodah razvijali tako 
v samoupravnih vodnih skupnostih kot v 
vodnogospodarskih podjetjih. Delegati 
ocenjujejo, da bi bilo v tem okviru po- 
trebno proučiti ali je organizacija ob- 
močnih vodnih skupnosti po porečjih 
primerna ter zakaj razen v primeru ob- 
močne vodne skupnosti Savinja-Sotla ni- 
so bile organizirane temeljne skupnosti 
niti enote. V tej območni skupnosti na- 
mreč ugotavljajo, da približevanje samo- 
upravne organiziranosti bazi zagotavlja 
na eni strani povečanje interesa delovnih 
ljudi in občanov za reševanje vodno-go- 
spodarskih problemov, na drugi strami 
pa tudi v večji meri zagotavlja realizacijo 
teh interesov. 

Prav tako bi bilo potrebno proučiti na- 
čine možnega povezovanja vodnih skup- 
nosti s sorodnimi komunalnimi interesni- 
mi skupnostmi, ki pa delujejo v okviru 
občin. To povezovanje namreč doslej po 
nekaterih ocenah zaradi zaprtosti tako 
območnih vodnih skupnosti kot vodno- 
gospodarskih podjetij in njihovih stro- 
kovnih služb, ni zaživelo. 

Funkcioniranje delegatskega sistema 
se na področju vodnega gospodarstva ne 
razlikuje bistveno od funkcioniranja tega 
sistema v večini interesnih skupnosti ma- 
terialne proizvodnje. Oblikovanje delega- 
cij za skupščine vodnih skupnosti iz de- 
legatov, ki jih delegirajo delavski sveti 
temeljnih in drugih organizacij združene- 
ga dela ni najbolj ustrezno; vsekakor me- 
nijo delegati, da bi kazalo ustanoviti po- 
sebne delegacije za vodno gospodarstvo 
in še za katero sorodno dejavnost, npr. 
za komunalno gospodarstvo. Za reševa- 
nje teh problemov pa bi se morali v mno- 
go večji meri kot doslej angažirati tudi 
subjektivni družbenopolitični dejavniki. 

Posebna pozornost je bila v razpravi 
posvečena organizaciji strokovnih služb. 

Najpomembnejše so v veliki meri kon- 
centrirane pri Zvezi vodnih skupnosti 
Slovenije, medtem ko imajo območne 
vodne skupnosti teh zelo malo in kadrov- 
sko slabo zasedene. Zato strokovna 
opravila za območne vodne skupnosti 
večkrat opravljajo službe vodno-gospo- 
darskih podjetij, kar zamegljuje medse- 
bojne odnose in povzroča vrsto konflikt- 
nih situacij, posebno ker delegati vodno- 
gospodarskih podjetij sestavljajo zbore 
izvajalcev v območnih vodnih skupnosti. 

Vodno-gospodarska podjetja kot spe- 
cializirane organizacije za opravljanje del 
na vodah je že zakon o vodah postavil v 
priviligiran položaj s tem, da jih je izključ- 
no pooblastil za določena dela; le za 
ostala se kot izvajalci lahko pojavljajo 
tudi drugi. Delegati menijo, da je temu 
problemu, pa tudi samoupravni organizi- 
ranosti teh podjetij v poročilu dano ven- 
darle premalo poudarka. Iz poročila ni 
razvidno, ali so v okviru teh podjetij orga- 
nizirane temeljne organizacije združene- 
ga dela, kako so organizirane glede na 
glavno in stransko dejavnost v smislu 
določb zakona o združenem delu. Vo- 
dno-gospodarska podjetja opravljajo po- 
leg dejavnosti posebnega družbenega 
pomena, tudi druge dejavnosti, tako da 
prihajajo precej do izraza predvsem nji- 
hovi podjetniški interesi. Na osnovi zako- 
na o združenem delu ter s spremembami 
zakona o vodah bi bilo potrebno pred- 
vsem zagotoviti odpravo pogodbenih od- 
nosov ter na osnovi samoupravno spreje- 
tih planov in programov uveljaviti zdru- 
ževanje sredstev in opravljanje dejavno- 
sti na osnovi načel svobodne menjave 
dela. Le na tak način bo zagotovljen večji 
vpliv uporabnikov na obseg, kvaliteto in 
cene storitev ter zagotovljena javnost in 
vpogled v poslovanje. 

V poročilu je izostal tudi prikaz proble- 
matike planiranja in programiranja, zato 
ne vsebuje odgovora na vprašanje, v 
kakšni meri so plani in programi reševa- 
nja vodno-gospodarskih problemov re- 
snična osnova za samoupravno sporazu- 
mevanje o združevanju sredstev, za kate- 
ro je odziv kot je razvidno iz gradiva, 
slab. Posledica tega je vsakoletno spreje- 
manje zakona, s katerim se vodnemu go- 
spodarstvu zagotavlja materialna osno- 
va. Vzroki za tako situacijo pa niso anali- 

zirani, niti niso nakazane ustreznejše re- 
šitve. Prav tako ni ocenjeno ali uveljavlje- 
ni način upravljanja s sredstvi za spre- 
membo namembnosti kmetijskih zem- 
ljišč, ki so znatna, dejansko omogoča 
dosledno uveljavljanje samoupravnega 
odločanja fer s tem zagotavljanje realiza- 
cije družbenega interesa. 

V predloženem gradivu ni omenjena 
vloga in delovanje tako občin kot tudi 
krajevnih skupnosti na tem področju. Vo- 
dno-gospodarski problemi v večini pri- 
merov presegajo območja občin, zato je 
dogovarjanje med njimi ter usklajevanje 
interesov na širšem območju toliko po- 
membnejše. Podlago za to nudijo vodno- 
gospodarske osnove, ki prikazujejo da- 
nosti in vrednosti vodnega režima v po- 
vodju v določenem časovnem obdobju 
ter dajejo s tem izhodišča in možnosti 
vodno-gospodarskega razvoja. Dogovar- 
janje med občinami o teh problemih pa 
se ni razvilo. 

Odbor je hkrati obravnaval tudi delovni 
osnutek sklepov in priporočil za hitrejše 
uveljavljanje samoupravnih družbenoe- 
konomskih odnosov v vodnem gospo- 
darstvu. Glede na to, da se s tem doku- 
mentom v bistvu posameznim družbenim 
dejavnikom nalagajo naloge, ki izhajajo 
iz veljavnega zakona o vodah, iz srednje- 
ročnega plana in letnih resolucij ter tako 
iz njihove osnovne funkcije delovanja, 
kar velja za izvršni svet kot za Republiški 
sekretariat za urbanizem, se odbor s tem 
delovnim gradivom ne strinja. Meni, da bi 
morala biti v skladu s programom dela 
zborov Skupščine SR Slovenije osnovna 
naloga predlagatelja, da čimprej pripravi 
spremembe in dopolnitve oziroma nov 
zakon o vodah. 

Odbor predlaga Zboru občin, da pred- 
loženo poročilo obravnava, ker meni, da 
bo razprava tako v temeljnih delegacijah 
in eventualno občinskih skupščinah kot 
na zboru osvetlila še vrsto problemov, ki 
v gradivu niso nakazani, nakazala pa ver- 
jetno tudi nekatere možne rešitve. Hkrati 
naj se poročilo posreduje v razpravo tako 
Zvezi vodnih skupnosti Slovenije kot tudi 
vsem območnim vodnim skupnostim. 
Predlagatelju pa naj zbor s sklepom na- 
loži, da čimprej pripravi predlog za izdajo 
sprememb in dopolnitev oziroma novega 
zakona o vodah, kateremu naj priloži tudi 
na osnovi razprav izpolnjeno poročilo. 

SKLEPA 
Zbora združenega dela in Zbora občine Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
poročila o stanju in uveljavljanju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v 
vodnem gospodarstvu 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

sklep 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije jemlje na 

znanje poročilo o stanju in uveljavljanju samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov v vodnem gospodarstvu; sprejema 
ugotovitve, mnenja, predloge in stališča odbora za stanovanj- 
sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja z dne 15. 2. 1979 
in odbora za družbenoekonomske odnose, z dne 21. 2. 1979 
in stališč v pismenih prispevkih skupin delegatov ter pri- 
pombe, predloge in stališča delegatov na seji zbora. 

2. - Zbor ugotavlja, da predloženo poročilo ne ustreza pro- 
gramsko določeni nalogi, predvsem glede samoupravne or- 
ganiziranosti in družbenoekonomskih odnosov v vodnem go- 
spodarstvu, saj pomanjkljivo prikazuje uveljavljanje novih sa- 
moupravnih in družbenoekonomskih odnosov na tem po- 
dročju. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj Skupščini SR Slo- 
venije čimprej predloži zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o vodah, hkrati pa naj predloži v skladu s stališči in 
predlogi, danimi na sejah odborov in v razpravi na seji zbora 
dopolnjeno poročilo o stanju in uveljavljanju samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v vodnem gospodarstvu. 
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Zbor občin 

Zbor občin Skupščin« SR Slovenije je 
na 15. se/1 dne 27. februarja 1979 obrav- 
naval poročilo o stanju In uveljavljanju 
samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov v vodnem gospodarstvu In na 
podlagi 1. odstavka 244. člena v zvezi z 
237. členom poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednji 

sklep 
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije 

jemlje na znanje poročilo o stanju in uve- 
ljavljanju samoupravnih družbenoeko- 

nomskih odnosov v vodnem gospodar- 
stvu. Ob tem pa ugotavlja, da je predlože- 
no poročilo pomanjkljivo in da ga je po- 
trebno dopolniti zlasti s poglobljeno ana- 
lizo uveljavljanja samoupravnih odnosov 
v območnih vodnih skupnostih In v Zvezi 
vodnih skupnosti Slovenije, funkcionira- 
nja delegatskega sistema, organizacije 
strokovnih služb in delovnih organizacij, 
delovanja občin in krajevnih skupnosti 
na tem področju; predvsem pa naj bolj 
detajlno odgovori na vprašanja v zvezi z 
uveljavljanjem novih, na zakonu o zdru- 
ženem delu In na načelih svobodne me- 
njave dela temelječih dohodkovnih od- 
nosov ter uveljavljanjem sistema samo- 
upravnega planiranja na področju vo- 

dnega gospodarstva. 
2. Predlagatelj naj pri pripravi dopol- 

njenega poročila upošteva pripombe, 
predloge In mnenja delovnih teles skup- 
ščine In zbora in pripombe, dane v raz- 
pravi delegatov na seji zbora. Poročilo 
naj se predloži v razpravo tudi območnim 
vodnim skupnostim in Zvezi vodnih 
skupnosti Slovenije. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj čimprej pripravi in predloži skupščini 
predlog za Izdajo novega zakona o vo- 
dah, kateremu naj priloži tudi dopolnjeno 
poročilo o stanju in uveljavljanju samou- 
pravnih družbenoekonomskih odnosov v 
vodnem gospodarstvu. 

STALIŠČA IN PREDLOGI 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo 
zakona o osnovni šoli 

Družbenopolitični zbor je na seji dne 
27.2. 1979 obravnaval predlog za Izdajo 
zakona o osnovni šoli In na podlagi 88. 
člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije sprejel ta-le 

stališča in predloge 

1. Družbenopolitični zbor pozitivno 
ocenjuje temeljno usmeritev predložene- 
ga zakona, ki povzema dosedanje Izkuš- 
nje na področju razvijanja osnovnošol- 
skega sistema In jih vgrajuje v nove druž- 
benoekonomske odnose na podlagi svo- 
bodne menjave dela. Osnovna šola se 
tako tesneje povezuje z neposrednim 
okoljem, s krajevno skupnostjo In z orga- 
nizacijami združenega dela, z družbeno- 
političnimi organizacijami In društvi; na 
ta način bo osnovna šola dejansko 
opravljala pomembno vzgojnoizobraže- 
valno, kulturno In drugo družbeno dejav- 
nost na svojem območju. 

2. Zaradi določenih tendenc oziroma 
poskusov ločevanja šole od njenega ne- 
posrednega okolja z bolj ali manj stihij- 
skim procesom Integracije šol v velike 
organizacije, pri čemer se je izgubljal ne- 

posredni vpliv delovnih ljudi in občanov 
na dejavnost šol, je treba pri Izdelavi 
osnutka zakona skrbno razdelati speclfl- 
ko samoupravnega organiziranja osnov- 
ne šole. V družbene dejavnosti namreč ni 
mogoče nekritično prenašati modelov 
samoupravnega organiziranja s področja 
gospodarstva. 

3. Pravico do osnovnega Izobraževa- 
nja je treba zagotoviti na osnovi zagotov- 
ljenih programov vsem občanom. Z za- 
konom bo treba opredeliti kriterije za za- 
gotavljanje solidarnosti za tisti del zdru- 
ževanja dohodka, ki bo omogočil uresni- 
čenje zagotovljenega programa vsem 
otrokom. 

4. V osnutku zakona ob potrebno po- 
sebno pozornost posvetiti problematiki 
ovajanja In razvijanja vsebine družbenih 
funkcij celodnevne osnovne šole. Dose- 
danji procesi na tem področju so pripe- 
ljali do dokaj neenotnih rešitev pri čemer 
so se kot vzroki za počasno uvajanje ce- 
lodnevne šole navajali tudi nekateri ne 
povsem objektivni razlogi. Zakon o 
osnovni šoli bo moral vsaj Indikativno 
opredeliti kriterije in normative ter zago- 
toviti pogoje za kvalitetno delo v celo- 
dnevni osnovni šoli, upoštevajoč speci- 
fičnosti posameznih šol In območij In 

potrebno postopnega uvajanja celodnev- 
ne šole. Pri tem se bo morala osnovna 
šola v kar največji meri odpreti svojemu 
okolju In pritegniti k izvajanju posamez- 
nih interesnih aktivnosti tudi zunanje so- 
delavce. 

5. Osnovna šola, ki ni selektivna šola, 
mora tudi v novih pogojih ohraniti svojo 
speciflko pri zagotavljanju možnosti za 
uveljavljanje posebnih Interesov učencev 
v pestrih oblikah Interesne dejavnosti v 
njihovem prostem času. Zato je potrebno 
v zakonu predvideti postopnost in fleksi- 
bilnost pri prilagajanju programa novim 
odnosom, v skladu z načeli ustave, zako- 
na o združenem delu In zakona o skup- 
nih osnovah svobodne menjave dela. 

6. Družbenopolitični zbor predlaga, da 
se z vseh vidikov prouči primernost reši- 
tve o vpisu otrok v osnovno šolo s šestim 
letom starosti kot generalnim načelom, 
spričo vrste problemov, ki se s tem odpi- 
rajo, kot so npr. varstvo In prehrana teh 
otrok, njihove različne sposobnosti, tako 
umske kot fizične oziroma njihova zre- 
lost, ogroženost v prometu in podobno. 
Družbenopolitični zbor meni, da prostor- 
ske stiske vzgojnovarstvenih zavodov ne 
bi bilo primerno reševati z znižanjem sta- 
rostne stopnje, kije pogoj za vpis v šolo. 

STALIŠČA IN PREDLOGI 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo 
zakona o vzgoji In varstvu predšolskih otrok 

Družbenopolitični zbor je na seji dne 
27. 2. 1979 obravnaval predlog za Izdajo 
zakona o vzgoji In varstvu predšolskih 
otrok In na podlagi 88. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejel ta-le 

Stališča In predloge 
1. Predšolska vzgoja pomeni prvo 

stopnjo načrtnega vzgojnolzobraževal- 
nega procesa v okviru enovitega sistema 
vzgoje in izobraževanja na podlagi novih 

družbenoekonomskih odnosov na nače- 
lu svobodne menjave dela. Družbenopo- 
litični zbor ugodno ocenjuje bistveno 
razširitev dejavnosti vzgojnovarstvenih 
organizacij, ki se bo usmerjala v načrtno 
razvijanje otrokovih telesnih, umskih, 
ustvarjalnih, socialnih In drugih navad In 
sposobnosti. Pri tem je pomembno, da 
bo načrtno razvijanje In širjenje vzgojno- 
varstvene dejavnosti In bogatenja njenih 
oblik že v tej zgodnji fazi vedno bolj one- 
mogočalo socialno razlikovanje otrok. 
Hkrati se Družbenopolitični zbor zavze- 

ma za predloge v predloženem besedilu 
predloga za Izdajo zakona, ki namenjajo 
pomembno vlogo v sistemu samouprav- 
ne organiziranosti tudi samoupravnim 
organizacijam in skupnostim, društvom 
ter staršem. 

2. Družbenopolitični zbor meni, da je 
potrebno Izpopolniti program priprave za 
šolo kot sestavine predšolske vzgoje kar 
velja nasploh za program predšolske 
vzgoje, ob upoštevanju dejstva, da se ve- 
lik del vseh otrokovih sposobnosti razvija 
prav v tem obdobju. Zato si je treba prlza- 
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de vati, da bo vsa predšolska vzgoja za- 
snovana kot kompleksen vzgojnoizobra- 
ževalni proces. 

3. Nobena druga oblika varstva razen 
organiziranega družbenega varstva v 
vzgojnovarstvenih in drugih organizira- 
nih oblikah ne more v popolnosti zado- 
stiti družbenim smotrom na področju 
vzgoje in varstva predšolskih otrok. Za- 
časne in kompromisne rešitve, ki jih še 
narekujejo sedanje potrebe, je treba zato 
v zakonu kar najbolj natančno opredeliti. 

V osnutku zakona bo treba v poglavju 

o družbenoekonomskih odnosih name- 
niti več pozornosti pereči prostorski pro- 
blematiki, zaradi katere veliko število 
otrok ni vključeno v organizirane oblike 
družbenega varstva. Odločitve o razširje- 
ni reprodukciji je po mnenju Družbeno- 
političnega zbora treba reševati v prvi 
vrsti tam, kjer je najbolj prisoten nepo- 
sredni interes. 

V osnutku zakona bo potrebno opre- 
deliti status tistih vzgojnovarstvenih or- 
ganizacij, ki delujejo kot enote v organi- 
zacijah združenega dela. 

4. Spričo pomena predšolske vzgoje 
in povečanih zahtev dela in opredelitev 
nalog je pomembno, da se zagotovi 
ustrezna usposobljenost delavcev v 
vzgojnovarstvenih organizacijah, kar ve- 
lja tudi za možnost pridobivanja izobra- 
zbe na višji stopnji, v skladu s predvide- 
nim postopkom samoupravnega spora- 
zumevanja v okviru temeljev plana. Druž- 
benopolitični zbor se zavzema za mož- 
nost razporejanja delavcev glede na po- 
trebe - podobno kot na področju osnov- 
nega šolstva - kar bo v osnutku zakona 
potrebno posebej razdelati. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 7. 2. 1979 

Kaj je s cenami govejih pitancev in kdaj 
bo usklajena cena mleka? 

Skupina delegatov sedme- 
ga okoliša kmetijske delega- 
cije iz Pomurja v Zboru zdru- 
ženega dela je postavila na- 
slednji vprašanji 

1. »Kaj je s cenami govejih 
pitancev in kdaj bodo znane 
nove cene?« 

2. »Kdaj bo v Sloveniji us- 
klajena cena mleka. 

V SR Hrvaški je to vpraša- 
nje že urejeno?« 

Na vprašanje je odgovoril 
Štefan Korošec, član Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slove- 
nije in predsednik Republiške- 
ga komiteja za tržišče in cene. 
V obrazložitvi vprašanja pa so 
posebej izpostavljene dispari- 
tete med cenami koruze, živine 
in svežega mesa. 

Prvo bom skušal pojasniti, 
kako poteka oblikovanje cen 
kmetijskih pridelkov in kje smo 
trenutno v procesu usklajeva- 
nja stališč in drugo, kaj je 
pravzaprav Izvršni svet doslej 
storil v zvezi z razreševanjem 
problematike na tem področju. 

Oblikovanje cen kmetijskih 
pridelkov poteka po sledečem 
postopku: V skladu z dogovo- 
rom o razvoju agroindustrij- 
skega kompleksa je priprav- 
ljen pravilnik, ki vsebuje meto- 
dologijo in kriterije za obliko- 
vanje proizvajalčevih in zaščit- 
nih cen osnovnih kmetijskih 
pridelkov. 

Na podlagi sprejetih kriteri- 
jev in metodologije pripravi 

Zvezni zavod za cene predlog 
proizvajalčevih in zaščitnih 
cen kmetijskih pridelkov, kate- 
ri služi kot osnova za medre- 
publiško usklajevanje. 

Predlog je bil izdelan pred 
dobrimi tremi meseci. V tem 
času je tudi potekal usklajeval- 
ni postopek med republikami 
in pokrajinami. 

Na osnovi usklajenega stali- 
šča republik in pokrajin bo 
zvezni izvršni svet pripravil od- 
lok o proizvajalčevih prodajnih 
in zaščitnih cenah kmetijskih 
pridelkov. Nato sledi objava 
odloka v uradnem listu. Po 
sprejetju proizvajalčevih pro- 
dajnih in zaščitnih cen, repu- 
blike in pokrajine sklenejo do- 
govor o maloprodajnih cenah 
svežega mesa, ob vsakem po- 
večanju cen, nato pa se izvrši 
korekcija maloprodajne cene 
svežega mesa. To je pojasnilo 
v zvezi s proceduralnim po- 
stopkov pri oblikovanju malo- 
prodajnih cen svežega mesa. 

Postopek za sedanjo korek- 
cijo cen je praktično zaključen 
v preteklem tednu na zadnji 
seji Medrepubliškega komiteja 
za tržišče in cene, ter seji 
Koordinacijske komisije Zvez- 
nega Izvršnega sveta ter pred- 
sednikov republiških in pokra- 
jinskih izvršnih svetov. Tako je 
postopek v zvezi z oblikova- 
njem proizvajalčevih prodajnih 
in zaščitnih cen v celoti uskla- 
jen, z izjemo zaščitnih in proiz- 
vajalčevih prodajnih cen soje. 
Pristojni organi v zvezni upravi 
pripravljajo predlog odloka, ki 
bo predvidoma v sledečem te- 
dnu sprejet v Zveznem izvrš- 
nem svetu. 

Istočasno pa potekajo tudi 

priprave za sklenitev »Medre- 
publiškega dogovora o obliko- 
vanju maloprodajnih cen sve- 
žega mesa«. Zato predvideva- 
mo, da bo korekcija malopro- 
dajnih cen mesa izvršena v pri- 
hodnjem tednu. Povečanje 
cen svežega mesa bo v skladu 
s korekcijo proizvajalčevih 
prodajnih cen mladega pitane- 
ga goveda na 29din/kg. To po- 
meni bistveno povečanje v pri- 
merjavi s sedaj veljavnimi ma- 
loprodajnimi cenami. Nova 
maloprodajna cena svežega 
mesa mladega pitanega gove- 
da bo približno 64,33 din. To 
pomeni povečanje cene na 
drobno od 50 na 64,33 din v 
povprečju. S tem pojasnilom 
sem podal odgovor na vpraša- 
nje glede korekcije cen. 

V svojem odgovoru želim 
posredovati informacijo o do- 
sedanji aktivnosti in prizade- 
vanjih Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije za ureditev 
razmerij na tržišču in na po- 
dročju cen živine in krmil. 

1. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije se je v celotnem us- 
klajevalnem postopku izredno 
zavzemal za povečanje cen 
mladega pitanega qoveda. 
Predlog SR Slovenije je bil na 
koncu tudi sprejet od vseh re- 
publik in pokrajin. 

2. SR Slovenija je dala tudi 
iniciativo za pravočasno pri- 
pravo dopolnitve dogovora 
maloprodajnih cen svežega 
mesa. Vendar je za izvedbo ce- 
lotne procedure korekcije cen 
potreben daljši čas, zato kljub 
usklajenim stališčem republik 
in pokrajin še ni izvršena spre- 
memba maloprodajnih cen 
mesa. 

V SR Sloveniji bomo tudi v 
bodoče zadržali kompenzacije 
pri cenah mladega pitanega 
goveda; s tem želimo zmanjša- 
ti vpliv povečanja cen na rast 
življenjskih stroškov. Predlog 
se usklajuje v tem trenutku v 
telesih Izvršnega sveta in me- 
nim, da bodo dokončna stali- 

šča sprejeta še v tem tednu. 
Vendar je to samo del ukrepov 
na področju urejanja cen od 
krmil do svežega mesa in za 
urejanje razmer na trgu kmetij- 
skih proizvodov. Naša aktiv- 
nost je bila usmerjena tudi v 
prizadevanja za boljšo preskr- 
bo s koruzo. Odobren je inter- 
ventni uvozni kontingent koru- 
ze s katerim bo izboljšana pre- 
skrba s koruzo ob znatno nižji 
ceni. V tem času poteka že po- 
stopek delitve uvoznega kon- 
tingenta koruze na posamezne 
republike in pokrajini. S tem 
ukrepom, ki smo ga že v prete- 
klem letu predložili Zveznemu 
izvršnemu svetu, želimo po- 
spešeno razreševati in odprav- 
ljati vzroke temeljnih proble- 
mov, ki so na področju cen 
koruze in živine. Predvideva- 
mo, da bodo težave nastopile 
tudi v preskrbi z mesom v le- 
tošnjem letu in zato smo pred- 
lagali dodatni uvozni kontin- 
gent mesa predvsem za prede- 
lavo v mesne izdelke. S pravo- 
časnim sprejemom ukrepov 
želimo preprečiti ali pa vsaj 
ublažiti motnje na področju 
preskrbe. 

Rešitev problemov na po- 
dročju trga in cen pri živini in 
krmilih pa terjajo ukrepe tudi v 
organizacijah združenega de- 
la. Brez realizacije ukrepov 
združenega dela bomo ponov- 
no soočeni z istim problemom 
čez 6 ali 7 mesecev. Organiza- 
cije združenega dela morajo 
svojo aktivnost in prizadevanja 
usmeriti: 

Prvo, v dohodkovno povezo- 
vanje od proizvajalcev krmil do 
prodajalcev svežega mesa. Če 
ne bomo dosegli nekaterih 
premikov na tem področju tudi 
s cenami ne bomo razreševali 
problemov, prav tako pa tudi 
ne izboljšali ekonomskega po- 
ložaja posameznih faz v repro- 
dukciji. Opozoriti želim tovari- 
še delegate, da so v SR Slove- 
niji v mesevu januarju, kljub 
vsej aktivnosti, cene na drob- 
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no porasle za 2,3% in življenj- 
ski stroški za 3,2%, to je bi- 
stveno drugače kot je oprede- 
ljeno v Resoluciji o izvajanju 
plana v letu 1979. 

Drugo, mislim, da je objek- 
tivna nevarnost, da bomo s ko- 
rekcijo proizvajalčevih prodaj- 
nih cen soočeni tudi z novimi 
pritiski za povečanje odkupnih 
cen živine. To konkretno po- 
meni odstop od predpisanih 
prodajnih cen živine in zadrža- 
vanje dosedanjih odnosov 
med cenami živine in svežega 
mesa. Takšne težnje in pojave 
je potrebno preprečiti s sa- 
moupravnim sporazumeva- 
njem v okviru združenega de- 
la. Tako, da se zagotovi odkup 
živine po predpisanih proizva- 
jalčevih prodajnih cenah, ker v 
obratnem primeru ne bomo 
dosegli nobenih sprememb v 
dohodkovnem položaju in tudi 
v finančnih rezultatih klavnic. 
Zato morajo organizacije zdru- 
ženega dela v okviru poslovnih 
skupnosti skleniti samouprav- 
ne sporazume. 

Glede mleka bi dal sledeče 
pojasnilo. V predlog spremem- 
be cen kmetijskih proizvodov 
so vključene tudi cene mleka. 
Po dosedanjih informacijah 
bodo republike to vprašanje 
različno uredile. V mesecu ok- 
tobru je prenehal veljati dogo- 
vor o premijah za kravje in 
ovčje mleko. Zvezna premija je 

znašala 0,38 din po litru za 3,2 
maščobne enote. Sprejetje bil 
dogovor, da bodo republike do 
pričetka leta 1979 uskladile 
stališča v zvezi s premijo in 
tudi glede cen. Poseben inte- 
res republik je, da se enotno 
ureja nivo in odnosi cen mleka 
in mlečnih proizvodov, ker 
mleko in mlečni izdelki pred- 
stavljajo pomemben delež v 
medrepubliški menjavi. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
oziroma pristojni organi so, tu- 
di v zvezi s predloženim pred- 
logom »za mleko«, usklajevali 
stališča z drugimi republikami 
na področju cen, odnosno 
premij in kompenzacij v letu 
1979. Stališča republik so ra- 
zlična. Nekatere republike bo- 
do pretežno razreševale vpra- 
šanje cen mleka s povečanjem 
premij odnosno kompenzacij. 
Druge republike, kot npr. Hr- 
vatska in AP Vojvodina pa so 
že izvršile povečanje cen kon- 
zumnega mleka za en dinar. 

V SR Sloveniji je v obravnavi 
predlog za premije, ki bi jih 
povečali, hkrati pa imamo pri- 
pravljen tudi predlog, za ko- 
rekcijo cen mleka in mlečnih 
izdelkov, ki pa še ni dokončno 
usklajen. Predvidevamo, da 
bodo v prihodnjem tednu 
predlogi novih cen končno 
izoblikovani in da bodo spreje- 
te nove maloprodajne cene 
mleka in mlečnih izdelkov. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 27. 2. 1979 

Problematika regresiranja in cen mesa in 
mleka ter preskrbe zasebnih živinorejcev 
s koruzo 

Ivan Stibilj, vodja skupine 
delegatov za kmetijsko po- 
dročje 3. okoliša - Ajdovščina 
za Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije, je 
postavil delegatsko vpraša- 
nje o problematiki regresira- 
nja in cen mesa in mleka ter 
preskrbe zasebnih živinorej- 
cev s koruzo. 

1. O vprašanjih cen mesa 
in mleka je bilo na številnih 
mestih že mnogo povedane- 
ga. Zadružena zveza Sloveni- 
je in Kmetijski inštitut Slove- 
nije sta pripravila ustrezne 
študije o proizvodnih cenah 
mesa in mleka. Nimamo na 
tem mestu namena ponavljati 
ugotovitev teh študij, temveč 
želimo na enostaven in pre- 
prost način opozoriti na po- 
sledice, ki bodo nastale zara- 
di takega stanja v kmetijstvu 
in to predvsem v zasebnem 
kmetijstvu. Ob takih cenah in 
ob takem načinu reševanja 
naših problemov živinorejci 

ne vidimo perspektive, ne vi- 
dimo eksistenčnih pogojev 
našega dela, kljub temu, da 
smo proizvodnjo posodobili in 
vložili znatna sredstva. Poča- 
sno reševanje teh zadev že 
vpliva na zmanjševanje stale- 
ža živine, kar bi imelo za po- 
sledico splošno pomanjkanje 
mesa in mleka. 

Kmetijski proizvajalci se ne 
moremo sprijazniti z dej- 
stvom, da naša družba daje 
pri prodaji mesa po tako nizki 
ceni še regres potrošniku, ta 
regres naj bi se dajal proizva- 
jalcu, ker je ta bolj potreben 
družbene intervencije. 

Pristojni organi naj proučijo 
in predlagajo rešitve. 

2. Individualni kmetijski 
proizvajalci - živinorejci smo 
bili izredno prizadeti nad na- 
činom delitve uvožene koru- 
ze. Zakaj te koruze ne more 
dobiti zasebni živinorejec? 
Zakaj so bile črtane prvotno 
dogovorjene količine za naše 

potrebe? Ne razumemo zakaj 
so bile dane prednosti dru- 
gim? 

3. Prosimo in zahtevamo, 
da se cene mesa in mleka 
uredijo takoj in to v taki meri, 
da bo nam proizvajalcem za- 
gotovljena eksistenca, družbi 
pa dovolj hrane. 

Na vprašanje je odgovorila 
Božidara Gorišek, pomočnica 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za tržišče in cene 

Način ter osnove in merila za 
oblikovanje cen nekaterih po- 
membnejših kmetijskih proiz- 
vodov, med katere spada tudi 
klavna živina, so določeni v 
dogovoru o osnovah družbe- 
nega plana Jugoslavije za ra- 
zvoj agroindustrijskega kom- 
pleksa v dobi od leta 1976 do 
leta 1980 (Uradni list SFRJ št. 
34/77). 

Proizvajalčeve prodajne ce- 
ne za kmetijske proizvode se 
določajo na osnovi kriterijev iz 
tega dogovora, ki so razdelani 
v pravilniku o kriterijih in me- 
todologiji, ki se uporablja v 
družbeni kontroli cen kmetij- 
skih proizvodov po dogovoru 
o agroindustrijskem kom- 
pleksu. 

Na ustreznem medrepubli- 
škem komiteju so republike in 
avtonomni pokrajini usklajeva- 
le stališča o ravneh proizvajal- 
čevih prodajnih in zaščitnih 
cen ter jih na 8. seji, 6. februar- 
ja uskladili. Zvezni izvršni svet 
je predlog ravni proizvajalče- 
vih prodajnih in zaščitnih cen 
sprejel in potrdil 15. februarja 
1979. 

Proizvajalčeva prodajna ce- 
na za mlado pitano govedo se 
je povečala od 25,36 din za kg 
žive teže na 29,00 din kar po- 
meni kljub ukinjeni premiji v 
višini 2,00 din, povečanje pro- 
izvajalčeve prodajne cene za 
1,44 din za kg žive teže. 

Ukinitev premije ter poveča- 
nje proizvajalčeve prodajne 
cene za raven 29,00 din za kg 
žive teže, pomeni povečanje 
drobnoprodajne cene svežega 
mesa juncev in junic od 50,70 
din na 64,30 din ali za 26,8%. 

Zato je Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije v skladu z Re- 
solucijo o izvajanju družbene- 
ga plana SR Slovenije za za- 
ščito življenjskega standarda 
delovnih ljudi ter za zadrževa- 
nje življenjskih stroškov v pla- 
niranih okvirih že v letu 1978 
sprejel odlok o kompenzaciji 
za meso juncev in junic v višini 
5,60 din (Uradni list SRS, št. 
15/78, 19/78, 30/78) ter v letu 
1979 odlok o spremembah od- 
loka o kompenzaciji za meso 
juncev in junic v letu 1978 in 
1979 (Uradni list SRS, št. 5/79) 

v višini 4,00 din za kg svežega 
mesa do 30. septembra. 

Drobnoprodajne cene mesa 
se izračunavajo na osnovi me- 
drepubliškega dogovora o na- 
činu oblikovanja cen mesa v 
prodaji na drobno. Iz tega do- 
govora izhajajo koeficenti za 
izračun mesa, ki so osnova za 
določanje drobnoprodajne ce- 
ne mesa. 

Kljub temu, da proizvajalče- 
ve prodajne in zaščitne cene 
še niso objavljene v Uradnem 
listu SFRJ in da še ni podpisan 
medrepubliški dogovor o nači- 
nu oblikovanja cen mesa v 
prodaji na drobno, je SR Slo- 
venija zaradi prisotne proble- 
matike v živinoreji, klavniški in 
predelovalni industriji ter v 
preskrbi prebivalstva s svežim 
mesom, uveljavila nove drob- 
noprodajne cene svežega me- 
sa s 16. februarjem. 

V SR Sloveniji smo prvi uve- 
ljavili, tako proizvajalčeve pro- 
dajne in zaščitne cene, kot tudi 
drobnoprodajne cene mesa. 

Raven proizvajalčeve pro- 
dajne cene mleka se ni pove- 
čala, le delež zvezne premije 
za mleko v višini 0,38 din za 
mleko 3,2% mlečne maščobe 
je prešel v odkupno ceno 
mleka. 

Da bi se stimulirala proiz- 
vodnja mleka je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije spre- 
jel odlok o premijah za kravje 
mleko za čas od 1. januarja do 
31. decembra 1979, s katerim 
je poleg republiške premije 
0,30 din za liter mleka z 3,2% 
mlečne tolšče, uvedena še do- 
datna namenska premija za 
proizvajalce mleka v višini 0,40 
din v času od 1. januarja do 30. 
aprila ter od 1. oktobra do 31. 
decembra 1979. V času od 1. 
maja do 30. septembra se bo 
raven premije zmanjšala na 
0,20 din za liter mleka s 3,2% 
mlečne maščobe. 

Na novi ravni odkupne cene 
mleka so že sprejete tudi nove 
drobnoprodajne cene konzu- 
mnega pasteriziranega mleka 
in mlečnih izdelkov. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je sprejel stališča, da 
se del sredstev, ki jih bodo 
mlekarne pridobile s poveča- 
njem drobnoprodajnih cen 
mleka in sicer v višini od 
1,10-0,15 din za liter mleka s 
3,2% mlečne maščobe, prene- 
se proizvajalcem mleka s skle- 
njenim samoupravnim spora- 
zumom med mlekarnami in 
proizvajalci. 

Za ureditev razmer na trgu s 
krmili in težkega položaja v ži- 
vinoreji, do katerega je prišlo v 
letu 1978 zaradi izjemno maj- 
hne ponudbe koruze in visoke 
cene, je v minulem letu Zvezni 
izvršni svet odobril dva kontin- 
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genta uvoza koruze. Iz okvira 
prvega kontingenta koruze 
100.000 ton, ki je bila uvožena 
v septembru je SR Slovenija 
pridobila 17.3000 ton koruze, 
iz katerega kontingenta 
165.000 ton pa je na Slovenijo 
odpadlo 22.478 ton koruze. 
Razen tega je Zavod SR Slove- 
nije za rezerve v novembru 
sprostil iz tržnih rezerv 8.010 
ton koruze, ki jo je neposredno 
pred tem nabavil v SAP Vojvo- 
dini. Koruza iz uvoza oziroma 
tržnih rezerv pa se je delila le 
med proizvodne organizacije 
združenega dela, ki same ali v 
sodelovanju z zasebnimi kme- 
tijskimi proizvajalci redijo živi- 
no. Pri razdelitvi koruze med 
posamezne OZD, so bili upo- 
števani naslednji kriteriji: 

- najavljen program proiz- 
vodnje živine na osnovi skle- 
njenih pogodb; 
- delež koruze v krmnem 

obroku posamezne vrste ži- 
vine; 

- prednost je bila dana veli- 
kim aglomeracijam živine, kjer 
so zaradi obsežnosti proizvod- 
nje (s proizvodnjo perutnine v 
SR Sloveniji pokriva 54% 
tržnih potreb v SFRJ) bili pro- 
blemi največji; 

- upoštevane so bile mož- 
nosti zagotavljanja koruze iz 

lastne proizvodnje oziroma 
možnosti substitucije koruze v 
krmnem obroku; 

- posebna prednost je bila 
dana proizvajalcem živine, ki 
so bili prizadeti v točki v seve- 
rovzhodni Sloveniji. 

Na osnovi zgornjih kriterijev, 
ki so bili usklajeni med Živino- 
rejsko poslovno skupnostjo 
Slovenije (ŽPS) in posebno ko- 
misijo republiških upravnih or- 
ganov, je ŽPS razdelila koruzo 
med posamezne organizacije. 

Prvi kontingent koruze 
17.300 ton je bil razdeljen med 
22 organizacij združenega de- 
la. Od tega je 5.3000 ton posla- 
no kot prva pomoč na s točo 
prizadeta območja, 8.010 ton 
iz tržnih rezeerv pa je bilo raz- 
deljeno med 23 delovnih orga- 
nizacij. Uvozni kontingent 
22.478 ton koruze je bil razde- 
ljen med 57 delovnih organiza- 
cij, pri čemer je bilo kot pomoč 
na s točo prizadeta območja 
poslano 2.570 ton. 

Zaradi slabe letine koruze v 
preteklem letu je bil dodatno 
odobren nov kontingent koru- 
ze od katerega bo SR Sloveni- 
ja dobila 100.000 ton. V seda- 
njem obdobju potekajo raz- 
prave v zvezi z razdelitvijo kon- 
tingenta med republikami in 
avtonomnimi pokrajinami. 

Regresiranje cen goriva za kmetijsko me- 
hanizacijo 

Delegacija Zbora združene- 
ga dela iz I. okoliša - področje 
kmetijstvo - Skupščine obči- 
ne Škofja Loka je na seji dne 
22.12.1978 postavila delegat- 
sko vprašanje: 

»Že pri obravnavanju 
osnutkov novih kmetijskih za- 
konov v javni razpravi so 
kmetje opozorili na visoko ce- 
no nafte in derivatov. Zanima- 
lo jih je, aii obstaja možnost 
nabave goriva za kmetijske 
stroje po ceni, v kateri ne bi 
bii vračunan cestnoprometni 
davek. Predlagali so uvedbo 
posebnih bonov. Predlog so 
utemeljevali s tem, da je cena 
goriva pomemben element 
lastne cene proizvodov in da 
kmetijski stroji, razen nekate- 
rih, pa še to omejeno, ne upo- 
rabljajo cestnih površin. Isti 
predlog je bil nato še večkrat 
na dnevnem redu tudi v ra- 
zličnih samoupravnih sredi- 
nah kmetov. Problem je ve- 
dno bolj aktualen, saj je zad- 
nja podražitev goriva spet pri- 
zadela kmetijske proizvajal- 
ce. Razumemo, da cene pri- 
delkom ne morejo skokovito 
rasti. Zato je potrebno skrbeti, 
da se tudi proizvodni stroški 
ohranijo na znosni višini. Me- 
hanizirana proizvodnja je po- 

nizacijo mlečne proizvodnje v 
organizacijah združenega dela 
ter s sklepom Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o 
uvedbi nekaterih intervencij v 
kmetijstvu ter določitvijo cen 
za kmetijske proizvode, kate- 
rih cene so pod družbeno kon- 
trolo, je bila za tekoče leto 
opredeljena tako politika inter- 
vencij v kmetijstvu, kakor tudi 
politika cen na tem sektroju 
skladno z resolucijo o izvaja- 
nju družbenega plana SRS in 
SFRJ v letu 1979. 

S temi ukrepi, ki so usklajeni 
z drugimi republikami in AP, 
so bili odpravljeni temeljni 
problemi v kmetijski proizvod- 
nji. Skladno z zakonom o in- 
tervencijah so bile z letošnjim 
letom uvedene nekatere nove 
oblike intervencij na nivoju re- 
publike. Tako se uvaja na novo 
regres za mineralna gnojila in 
premija za privezovanje telet 
za pitanje. 

Z realizacijo teh ukrepov bo- 
do izčrpane materialne mož- 
nosti, ki jih je opredelil zakon o 
republiškem proračunu za leto 
1979. Uvedba regresiranja ce- 
ne goriva za kmetijsko meha- 
nizacijo bi pomenila uvedbo 
nove oblike intervencije v 
kmetijstvu, ki je po zakonu o 
intervencijah v proizvodnji in 
porabi hrane sicer možna, 
vendar bi se glede na opisane 

materialne možnosti proraču- 
na lahko uresničila le v obliki 
povračila cestnega prispevka s 
strani cestne skupnosti na ra- 
čun sredstev za vzdrževanje in 
gradnjo cest, kar bi bilo še zla- 
sti spričo letošnjega izjemno 
neugodnega stanja na cestah 
težko izvedljivo. 

Zato se bo Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije zavzemal, 
da se v teku leta 1979 podrob- 
no preučijo možnosti neposre- 
dnega samoupravnega spora- 
zumevanja med cestno skup- 
nostjo Slovenije in samou- 
pravnim skladom za interven- 
cije v proizvodnji in porabi 
hrane z namenom, da se 
ustrezni del cestnega prispev- 
ka prenese na sklad namensko 
za intervencije. Le v primeru, 
da takšen sporazumni prenos 
ne bo mogoč, bo Izvršni svet v 
skladu s politiko Skupščine 
SRS ob sprejemanju resolucije 
za leto 1980 ukrepal tako, da 
bo eventualno regresiranje go- 
riv ostalo del celovite politike 
intervencij v proizvodnji in po- 
rabi hrane - skladno z ugotov- 
ljenimi potrebami in upošteva- 
joč vse možne izvore sredstev. 

Odgovor na postavljeno de- 
legatsko vprašanje bo v Skup- 
ščini SR Slovenije podal tov. 
Lojze Senegačnik, dipl. ing., 
pomočnik sekretarja v tuk. se- 
kretariatu. 

goj za učinkovito delo in do- 
stikrat edini dejavnik, ki obdr- 
ži mladino na kmetijah. Zato 
postaja izdatek za gorivo ve- 
dno pomembnejši strošek v 
kmetijski proizvodnji. Predla- 
gamo, da se tudi pri nas uve- 
dejo boni za nabavo goriva za 
kmetijske stroje. 

Zadružna sveza Slovenije 
naj bi pripravila merila, po ka- 
terih naj bi jih kmetje nabav- 
ljali. Kot merilo predlagamo 
hektar kmetijske zemlje, etat, 
intenzivnost. Ker bo v okviru 
cele države ta problem težko 
rešljiv predlagamo, da se gle- 
de na specifičnost slovenske- 
ga kmetijstva začne ta pro- 
blem reševati v republiških 
mejah. 

Kdaj misli Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije pri- 
stopiti k reševanju tega pere- 
čega problema, ki smo ga 
kmetijci že večkrat izpostavili 
in ga vse bolj čutimo? 

Na vprašanje je odgovoril 
Lojze Senegačnik,pomočnik 
republiškega sekretarja za 
kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano s 

Z odlokom o premijah za 
kravje mleko, z odlokom o na- 
menskem prispevku za moder- 

Zakon o modernizaciji cestne povezave 
državna meja—Šentilj—Maribor—Cel je- 
-Ljubljana-Postojna-državna meja Nova 

Gorica je še v veljavi 

Aljoša Uršič je v imenu sku- 
pine delegatov za Zbor zdru- 
ženega dela 7. okoliša Nova 
Gorica postavil naslednje de- 
legatsko vprašanje: 

Problematika graditve 
ustrezne cestne povezave v 
smeri Nova Gorica-Ljubljana, 
oziroma Gorica-Razdrto je že 
vrsto let stalno prisotna v naši 
družbenopolitični skupnosti. 
Zadnje intenzivnejše razpra- 
ve o tem vprašanju so konec 
leta ob pripravi razvojnih 
usmeritev novogoriške obči- 
ne, bile tako v skupščini kot 
ostalih telesih družbenopoli- 
tičnih organizacij. 

Obstoječa prometna pove- 
zava našega območja je na 
robu kritičnosti. Vsestranski 
razvoj naše regije zahteva 
povezavo z ostalimi področji v 
republiki in Jugoslaviji, kar je 
za naš obstoj in razvoj živ- 
ljenjskega pomena. Zavedati 
se moramo, da je taka pove- 
zava še toliko nujnejša, ker 
smo na »robu« Slovenije In 
tako na njeni zahodni strani 

brez možnosti za povezavo. 
Naše področje se je ob prik- 
ljučitvi ponašalo z najboljšo 
cestno povezavo v Sloveniji 
(asfaltirana cesta Gorica- 
-Razdrto). Četudi je to ab- 
surd, vendar ne moremo mi- 
mo ugotovitve, da je asfaltna 
cesta prvič slabša, obenem 
pa neprimerno bolj obreme- 
njena kot pred tridesetimi leti. 
Obstoječe stanje omenjene 
cestne povezave nam danes 
prikazuje severno primorsko 
regijo, naš najzahodnejši del 
države, kot področje, ki si za- 
služi naziv prometno najslab- 
še povezane regije, kar nas 
že vrsto let vodi v zavestno 
prometno osamitev. Promet- 
na zapora, ki smo ji bili priča 
ob zadnjem hujšem sneženju 
v decembru, te trditve še kako 
potrjuje, saj je edino severna 
Primorska bila praktično dva 
dni odrezana od ostale Slove- 
nije. 

Drugi sklop navezujoče se 
problematike, ki je zagotovo 
enakovredna prvemu delu, o 
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izoliranosti območja, ima pa 
neprimerno večje in daljno- 
sežne dimenzije, je vprašanje 
mednarodnih prometnih to- 
kov, ki vodijo od zahoda proti 
vzhodu, konkretneje iz sever- 
noitalijanskega industrijske- 
ga bazena proti vzhodu. 

Tudi s strani Italije je priso- 
ten življenjski interes, da se 
poveže prek avtoceste Nova 
Gorica-Razdrto z jugoslovan- 
skim cestnim omrežjem in 
prek njega s Panonsko nižino 
in Vzhodno Evropo. Glede na 
naše načrte o cestni infra- 
strukturi, ko smo sprejeli celo 
zakon o avtocesti šentilj-Go- 
rica, so se odločili tudi v Italiji, 
da speljejo njihov cestni si- 
stem prav do meje, to je do 
Gorice. Z njinove strani je av- 
tocesta že skoraj dobesedno 
na meji, le da se na našo 
stran trenutno povezuje na 
kmetijske površine oziroma 
se bo čez čas povezala z av- 
tocesto, ki bo dolga na naši 
strani nič manj kot 680 metrov 
in se bo zaključila v polju. 

O nesporni in nujni potrebi 
po tej cestni povezavi zagoto- 
vo sodi tudi dejstvo, da gre 
danes od vseh mednarodnih 
kamionskih prevozov, ki gre- 
do prek jugoslovansko-itali- 
janske meje, po tej cesti prek 
60% vsega tovrstnega tovor- 
nega prometa (podatki Trgo- 
vinske zbornice Gorica, Ita- 
lija). 

Navsezadnje smo podpisali 
tudi Osimske sporazume in s 
tem sprejeli mednarodno ob- 
veznost, ki se v svetu ocenju- 
je z drugačnimi kriteriji, kot se 
upravičenost te ceste načrtu- 
je v naših »strokovnih« kro- 
gih. 

Gradnja samega mejnega 
prehoda Vrtojba brez sodob- 
ne cestne povezave pomeni 
zelo parcialno izpolnjevanje 
obveznosti iz Osima, saj bo 
kot objekt kaj malo pomenil, 
če ga ne bomo priključili na 
ustrezno cestno povezavo, 
oziroma nam bo na mestnem 
območju Nove Gorice še po- 
slabšal prometne probleme. 

Glede na večkrat izražena 
stališča, neopravljenih da bo 
potrebno srednjeročni plan 
gradnje cestnih povezav gle- 
de na vrsto načrtovanih nalog 
ponovno analizirati, tako za- 
radi nadaljnjega izvrševanja 
omenjenega plana, kakor tudi 
zaradi priprav na novi sred- 
njeročni plan, pričakujemo, 
da bo cestna povezava med 
zahodnim delom Slovenije 
oziroma Severno Primorsko 
in ostalo Slovenijo realizirana 
in da ne bomo tudi v prihod- 
njem srednjeročnem obdobju 
na realizacijo tega projekta 
čakali, kot je zapisano v sred- 
njeročnem programu gradnje 

cest, v odvisnosti od medna- 
rodnih kreditov, ki jih kot kaže 
ni in ne bo od nikoder, da se 
ne bi napak razumeli, ne zara- 
di nezainteresiranosti me- 
dnarodnih skladov, da bi kre- 
ditirali ta projekt, temveč 
predvsem zaradi neupraviče- 
nega negativnega odnosa do 
tega cestnega odseka, ki ga 
po izjavah nekaterih odgovor- 
nih s strani strokovnih služb 
cestne skupnosti ne bi bilo 
umestno vnašati niti v prihod- 
nji srednjeročni plan. 

Še enkrat bi radi poudarili, 
da naša zahteva ni v nobe- 
nem primeru obarvana s par- 
cialnimi lokalističnimi intere- 
si. V naši skupnosti smo spre- 
jeli stališče o policentričnem 
razvoju in mislimo, da na nji- 
hovi osnovi tudi delujemo in 
bomo še naprej delovali, ne 
pa, da bi podpirali razvoj ne- 
katerih priviligiranih področij. 
Naša zahteva glede omenje- 
ne ceste, še enkrat poudarja- 
mo, ni stvar prestiža, ampak 
je nuja, v katero nas sili vpra- 
šanje eksistenčnosti in na- 
daljnjega razvoja tega obmej- 
nega in z ostalo Slovenijo ze- 
lo slabo povezanega področ- 
je (nimamo niti ustrezne že- 
lezniške, še manj pa cestne 
povezave). 

Poleg tako imenovanega 
izključno eksistenčnega po- 
goja za ljudi, ki živijo na tem 
področju, pa cesto obreme- 
njuje in ustvarja s tem nemo- 
goče pogoje še ves mednaro- 
dni promet, ki predstavlja čez 
60% vsega kamionskega pre- 
voza za jugoslovansko-itali- 
janski meji, kar še kako govo- 
ri v prid argumentom in zahte- 
vam, da se moramo vključiti v 
mednarodne prometne toko- 
ve, ki pa so žal vse prevečkrat 
samo enostransko obarvani 
in tako tudi napak interpreti- 
rani glede pomembnosti smr- 
gorica-Ljubljana. 

V sobotni prilogi Dela, dne 
16. decembra 1978, smo med 
drugim lahko prebrali tudi in- 
tervju direktorja strokovne 
službe Republiške skupnosti 
za ceste, tov. Lojzeta Blenku- 
ša, ki govori o aktualni cestni 
problematiki v SR Sloveniji. 
Med razvojnimi nalogami je 
potrebno dati prioriteto grad- 
nji slovenskega cestnega kri- 
ža, ki po prepričanju omenje- 
nega odgovornega tovariša 
pomeni gradnjo avtocest od 
Karavank do meje ter Šentilj- 
-Dekani-Koper. 

Taka interpretacija nas je 
zelo presenetila, saj popolno- 
ma zanemarja nekatera že 
sprejeta stališča v zvezi z 
gradnjo cest. Predvsem misli- 
mo tu na zakon o gradnji avto- 
ceste šentilj-Nova Gorica 

(Uradni list 9/69, 51/71), ki ga 
je sprejela Skupščina SR Slo- 
venije in za katerega nam ni 
znano, da bi bil preklican ali 
spremenjen. Na podlagi tega 
je cestna povezava Sentilj- 
-Nova Gorica opredeljena tu- 
di v vseh ustreznih planskih 
dokumentih SR Slovenije. 

Zato postavljamo vpraša- 
nja: 

1. Na katerem samouprav- 
nem organu v SR Sloveniji je 
bila sprejeta navedena cest- 
na povezava Štentilj-Dekani- 
-Koper, o kateri govori tov. 
Blenkuš v intervjuju za Delo? 

2. Kdo in v čigavem imenu 
lahko spreminja razvojne pro- 
grame izgradnje cest v SR 
Sloveniji? 

3. Kdo bo nosil odgovor- 
nost pred mednarodno jav- 
nostjo za nespoštovanje me- 
dnarodnih obveznosti SFR 
Jugoslavije? 

4. V kakšni fazi izvajanja 
zakona o izgradnji avtoceste 
Šentilj-Nova Gorica se naha- 
jamo, oziroma če smo ta za- 
kon sploh pripravljeni izva- 
jati? 

Na vprašanje je dogovoril 
Franc Premk, pomočnik pred- 
sednika Republiškega komite- 
ja za promet in zveze 

Iz sprejetega srednjeročne- 
ga plana vzdrževanja in grad- 
nje magistralnih in regionalnih 
cest v SR Sloveniji za obdobje 
1976-1980 ter samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana 
RSC, katega je podpisalo 2826 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela, so jasno opredelje- 
ni tisti cestni odseki, ki se bo- 
do graditi v tem srednjeroč- 
nem obdobju. 

Glede na dejstvo, da so bili ti 
srednjeročni programi sprejeti 
po samoupravni poti in, da je 
Skupščina SR Slovenija dala 
soglasje k srednjeročnemu 

planu s sprejetjem odloka, ki je 
bil objavljen v Uradnem listu 
SR Slovenije z dne 4. 3. 1977, 
je za njihovo spreminjanje po- 
treben enak postopek kot pri 
sprejemu planskega doku- 
menta. Zato ne more noben 
samoupravni organ brez vseh 
subjektov planiranja spreje- 
mati spremembe že sprejetih 
planskih ciljev. 

Pobudo za postopek pri 
spremembi razvojnih planov, 
ki je predmet drugega delegat- 
skega vprašanja, lahko poda 
vsak podpisnik samouprav- 
nega sporazuma o temeljih 
srednjeročnega plana. Posto- 
pek pa teče po enaki poti kot 
pri sprejetju. 

Zakon o modernizaciji cest- 
ne povezave: državna meja 
Šentilj-Maribor-Celje-Ljublja- 
na-Postojna-državna meja pri 
Novi Gorici (Ur. I. SR Slovenije 
št. 6/69) je še vedno v veljavi. 

Izhajajoč iz srednjeročnega 
plana vzdrževanja in gradnje 
magistralnih in regionalnih 
cest v SR Sloveniji za obdobje 
1976-1980 ugotavljamo, da so 
se na cestnih odsekih Šentilj- 
-Nova Gorica dokončala dela 
na AC Razdrto-Vrhnika in Arja 
vas-Hoče; na nekaterih odse- 
kih so dela v teku (mejni pre- 
hod Vrtojba, Vrhnika-Ljublja- 
na in hitra cesta skozi Mari- 
bor); do konca leta 1980 pa so 
predvidena še dela na mejnem 
prehodu Šentilj in pri ljubljan- 
skih obvoznicah. 

Ugotavljamo torej, da ne gre 
za neizpolnjevanje mednaro- 
dnih obveznosti SFRJ, saj dela 
potekajo v skladu z Zakonom o 
modernizaciji cestne povezave 
šentilj-Nova Gorica in razpo- 
ložljivimi finančnimi sredstvi. 

Trenutno potekajo razgovori 
z zainteresiranimi tujimi part- 
nerji o možnostih udeležbe pri 
gradnji cest Razdrto-Nova Go- 
rica in Razdrto-Fernetiči. 

ZBOR OBČIN -27. 2. 1979 

Zakon o modernizaciji cestne povezave 
državna meja-Šentilj-Maribor-Celje- 
-Ljubljana-Postojna-državna meja Nova 

Gorica je še v veljavi 

Enako vprašanje, kot je bilo sredoval Livij Jakomin, pred- 
zastavljeno za Zboru združe- sednik Republiškega komite- 
nega dela, je postavila tudi ja za promet in zveze in ga 
skupina delegatov za Zbor objavljamo v tej številki »Po- 
občin. Enak odgovor kot v ročevalca«. 
Zboru združenega dela je po- 

Kdaj obrambni nasipi pred poplavami v 
občini Brežice? 

Na 14. seji Zbora občin bila dne 7. februarja 1979 je 
Skupščine SR Slovenije, ki je Stanko Rebernik, delegat Iz 

26 poročevalec 



občine Brežice, zastavil na- 
slednje delegatsko vpraša- 
nje: 

»Zadnje poplave v Sloveni- 
ji, mislim pa konkretno na po- 
plave reke Save v občini Bre- 
žice, skozi katero se stekajo 
vsi vodni pritoki te reke, so 
povzročile znatno škodo. Po- 
plavljenih Je bilo več 1.000 ha 
kmetijskih površin, 93 stano- 
vanjskih hiš, še večje število 
gospodarskih objektov, eva- 
kuirano Je bilo nekaj ljudi In 
večje število živine. 

Ne mislim naštevati škode 
v nominalnem znesku, niti 
apelirati na finančno pomoč. 

Ker Je o posledicah zadnjih 
poplav že razpravljal IS Skup- 
ščine SRS, postavljam njemu 
odnosno odgovornim za vo- 
dno gospodarstvo v Sloveniji 
vprašanje, kakšne so realne 
možnosti oziroma kdaj se na- 
merava pristopiti k napravi 
obrambnih nasipov od meje 
SR Hrvaške navzgor - kon- 
kretno v občini Brežice glede 
na to, da Sava to področje po- 
plavlja zelo pogosto. 

Na vprašanje je odgovoril Ja- 
nez Hrlbernik pomočnik repu- 
bliške sekretarke za urbani- 
zem. 

Desnobrežne zgradbe je po- 
trebno pri Čatežu še dokonča- 
ti, in sicer le cca 200 m. Urediti 
je treba zaledno območje s 
tem, da se nasip zaključi in ta- 
ko prepreči, da bi voda po sta- 
rem rokavu Save vdrla nazaj. 
Urediti je treba odvod površin- 
skih in podtalnih voda za nasi- 

pom, zgraditi črpališče za pre- 
prečevanje teh voda. 

V dolgoročnem planu vo- 
dnega gospodarstva (do leta 
2.000) Je predvidena gradnja 
levobrežnih nasipov. Trasa na- 
sipov poteka od zgrajenih na- 
sipov pri NE Krško do vtoka 
Sotle in delno po Sotli navz- 
gor. S temi nasipi je branjeno 
celotno področje pod Brežica- 
mi! hkrati pa bodo predstavljali 
tudi obrambo pred poplavami. 

Poleg predvidevanj vodnega 
gospodarstva za gradnjo nasi- 
pov za obrambo pred poplava- 
mi pa predvideva Elektrogo- 
spodarstvo izgradnjo hidroe- 
nergetskih objektov (HE Llbna, 
HE Brežice, HE Jesenice na 
Dolenjskem), ki tudi zahtevajo 
Izgradnjo obrambnih nasipov 
za potrebe energetske izrabe. 

Realne možnosti glede 
gradnje nasipov so vsekakor 
šele po letu 1980 s tem, da se 
do tega časa vskladi trasa ob- 
rambnih in energetskih nasi- 
pov ter, da se v okviru Območ- 
ne vodne skupnosti za Dolenj- 
sko dogovorijo o skupnem fi- 
nanciranju izgradnje nasipov. 

Študija o hidrologiji Save in 
matematičnem modelu Save 
so v teku in bodo zaključene 
do konca leta 1979 in bo tako 
možno začeti z glavnim pro- 
jektom. Za to srednjeročno ob- 
dobje je bilo dogovorjeno, da 
se financirajo nekateri uredi- 
tveni posegi na manjših prito- 
kih Save, ki so nujno potrebni, 
ne vplivajo pa na nadaljnjo iz- 
gradnjo nasipov. 

Kdo je odgovoren, da so bile stopnje 
prispevkov objavljene, preden so bile 
sprejete? 

Danilo SbrlzaJ, vodja skupine 
delegatov za Zbor občin In 
skupščine Ljubljana Šiška je 
postavil naslednje delegat- 
sko vprašanje 

Objava stopenj prispevkov 
iz osebnega dohodka In sto- 
penj prispevkov iz dohodka 
za financiranje samoupravnih 
interesnih skupnosti na po- 
dročju družbenih dejavnosti 
za leto 1979 v Uradnem listu 
SRS št. 27 z dne 12. decembra 
1978 Je napravila zmedo in 
negodovanje v organizacijah 
združenega dela, kjer je še 
potekala javna razprava, tako 
da delavci niso vedeli, ali je 
potrebno še razpravljanje in 
sklepanje glede na to, da so 
bile stopnje že objavljene. 

Zato postavljamo vpraša- 
nje: 

Kdo Je odgovoren, da so bi- 
le stopnje prispevkov objav- 

ljene, predno so bile spre- 
jete? 

Na vprašanje je odgovoril 
Tomaž Banovec, namestnik 
direktorja Zavoda SR Slovenije 
za družbeno planiranje. 

Za obračun prispevkov za fi- 
nanciranje samoupravnih Inte- 
resnih skupnosti na področju 
družbenih dejavnosti se nače- 
loma uporabljajo stopnje pri- 
spevkov, ki so veljavne na dan 
1. januarja tistega ieta, za kate- 
rega se zagotavljajo sredstva 
za izvedbo programov samo- 
upravne interesne skupnosti, 
izjemoma lahko zakon določi 
drugače. Tako sta na primer 
zakona o začasnem financira- 
nju samoupravnih interesnih 
skupnosti na področju družbe- 
nih dejavnosti v prvih štirih 
mesecih 1978 in drugi za prvo 
polletje 1978 določila, katere 
stopnje se uporabljajo v ob- 

dobju začasnega financiranja 
in roke, do kdaj morajo biti 
stopnje prispevkov za financi- 
ranje posameznih SIS za leto 
1978 sprejete in kje ter do kdaj 
objavljene. Ker za leto 1979 ni 
bilo sprejetega zakona o zača- 
snem financiranju samouprav- 
nih interesnih skupnosti druž-; 
benih dejavnosti, so samo- 
upravne interesne skupnosti v 
zadnjih mesecih leta 1978 pri- 
pravile in posredovale gradivo 
za javno razpravo za delavce v 
organizacijah združenega dela 
in za občane v krajevnih skup- 
nostih in sicer dopolnila k sa- 
moupravnim sporazumom o 
temeljih plana družbenih de- 
javnosti za leto 1979-1980 in 
programe dejavnosti za leto 
1979. 

Glede na določbe 22. člena 
koiizijskega zakona, po katerih 
se stopnje davkov in prispev- 
kov uporabljajo izven območja 
družbenopolitične skupnosti 
oziroma samoupravne intere- 
sne skupnosti, ki jih je spreje- 
la, po preteku 20 dni od objave 
v republiškem uradnem listu, 
je bilo potrebno objavo sto- 
penj prispevkov samoupravnih 
Interesnih skupnosti za leto 
1979 zagotoviti do 11. 12. 
1978, da bi se lahko pričele 
uporabljati s 1. 1. 1979. 

Namen objave v republi- 
škem uradnem listu je, da se 
izplačevalcem (ne le iz SR Slo- 
venije, ampak tudi iz drugih re- 
publik in pokrajin) posreduje 
skupaj in v pregledni obliki 
pravočasno in pravilno infor- 
macijo o vrstah in višini dav- 
kov in prispevkov, ki se plaču- 
jejo za splošne in skupne druž- 
bene potrebe. Brez pravoča- 
sne objave Izplačevalci s sede- 
žem izven območja DPS oziro- 
ma SIS, ki je stopnje prispev- 
kov sprejela, ne bi smeli upo- 
rabljati stopenj, niti jih obraču- 
navati in odtegovati v dobro 
DPS oziroma samoupravne in- 
teresne skupnosti. 

Izvršni svet skupščine SR 
Slovenije je v juliju 1978 spre- 
jel akcijski program za pripra- 
vo in sprejem aneksov za ob- 
dobje 1979-1980 k samou- 
pravnim sporazumom o teme- 
ljih planov družbenih dejavno- 
sti, po katerem so morale 
skupščine SIS za družbene de- 
javnosti na temelju sklepov de- 

lavskih svetov TOZD sprejeti 
sklepe o prispevnih stopnjah 
do 10. decembra 1978. Akcijski 
program je bil posredovan 
vsem izvršnim svetom skup- 
ščin občin, ki so bili dolžni 
sprejeti svoj program aktivno- 
sti, po katerem bi zagotovili 
pravočasen sprejem prispev- 
nih stopenj. 
Pripominjamo, da je za delav- 
ce in občane z območja mesta 
Ljubljane bilo posredovano 
gradivo za javno razpravo pre- 
ko organizacij združenega de- 
la in krajevnih skupnosti v po- 
sebni časopisni prilogi, kjer 
mestna konferenca SZDL 
Ljubljana in mestni svet ZS 
Ljubljana med drugim pojas- 
njujeta, da mora biti razprava 
in podpis dopolnil zaključena 
najpozneje do 10. 12. 1978. 

Zavod SR Slovenije za druž- 
beno planiranje je imel nalogo 
zbrati od izvršnih svetov ob- 
činskih skupščin prispevne 
stopnje za objavo v Uradnem 
listu SR Slovenije. V postavlje- 
nem roku je Zavod prejel od 
vseh izvršnih svetov občinskih 
skupščin preglede prispevnih 
stopenj in jih posredoval Re- 
publiškemu sekretariatu za fi- 
nance za objavo v Uradnem li- 
stu. V dokumentaciji zavoda 
SRS za družbeno planiranje 
imamo vse s posebno anketo 
zajete stopnje tudi overjene s 
podpisom odgovorne osebe in 
žigom. 

Tako se problem formalne 
odgovornosti prenaša na or- 
gane izven republiške uprave. 

Če dodam še krajši komen- 
tar; v vsakem primeru pri pred- 
laganih samoupravnih skup- 
nostih se dogodi, da kak ude- 
leženec zaostane pri spreje- 
manju ali obravnavanju spora- 
zuma. Tako so taki dokumenti 
sprejeti večinsko in veljajo za 
podpisnike, ostalo se običajno 
določi z odloki ali zakoni, še 
posebej pa je potrebno urediti 
nekatere sicer dogovorjene 
obveznosti, če imamo take na- 
loge rokovno podane z zakoni, 
kot je v našem primeru kolizij- 
ski zakon, ki s tem določilom 
omogoča računovodstvom v 
vsej državi, da usklade svoja 
prizadevanja pred začetkom 
novega leta, da lahko izpolnijo 
sprejete obveznosti takoj z no- 
vim letom. 

Kaj je z odgovornostjo za škodo na avto- 
cesti Vrhnika-Razdrto? 

Delegacija za Zbor občin 
Skupščine občine Celje Je po- 
stavila vprašanje odgovorno- 
sti za škodo na avtocesti Vr- 
hnika-Razdrto 

Vprašanje se podrobno 
glasi: 

Ob informaciji, da je avto- 
cesta v Izredno slabem sta- 
nju, vprašujejo delegati za 
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Zbor občine Skupščin SRS iz 
Skupščine občine Celje, kaj 
namerava Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije ukreniti 
glede vprašanja odgovornosti 
za te poškodbe. 

Na vprašanje je odgovoril Li- 
vij Jakomin, predsednik Repu- 
bliškega komiteja za promet in 
zveze. 

Sodobni odsek AC Vrhnika- 
-Postojna je bil zgrajen in izro- 
čen prometu 29. 12.1972. leta. 

Investitor objekta, katerega 
realni in pravni naslednik je 
Republiška skupnost za ceste, 
je istočasno opravljal tudi nad- 
zor med gradnjo, zanj pa je 
kontrolo kvalitete del in mate- 
rialov, ko so se vgrajevali, 
opravljal Zavod za raziskavo 
materialov in konstrukcij iz 
Ljubljane (okr. v nadaljnjem 
besedilu: ZRMK). 

ZRMK je bil nosilec priprave 
posebnih tehničnih pogojev 
(TENDER), ki naj bi zagotovili 
kvalitetno delo, material in 
gradnjo objekta. Za izvajanje 
gradbenih del na objektu AC 
Vrhnika-Postojna je TENDER 
postavljal višje zahteve in težje 
pogoje kvalitete od pogojev, ki 
so izhajali iz takrat veljavnih 
predpisov. 

Celotni gradbeni objekt je 
bil, tudi v zvezi z oddajo del 
izvajalcem, razdeljen na 3 od- 
seke: Vrhnika-Lom, Logate- 
c-Unec in Unec-Postojna. Na 
odseku Vrhnika-Lom, ki je v 
letošnji zimi utrpel resne po- 
škodbe zgornjega obrabnega 
sloja, sta gradbena dela izvaja- 
la GP Planum iz Zemuna in GP 
Partizanski put iz Beograda, 
kot glavni pogodbeni izvajalec 
del na tem odseku AC pa je 
nastopal Jugoslavijaput iz 
Beograda. 

Pri zadnjem pregledu, ki ga 
je 8. 2. 1979 ponovno opravil 
Republiški prometni inšpekto- 
rat, so bile na prizadetem od- 
seku ugotovljene naslednje 
vrste poškodb: 

- vzdolžne razpoke v obrab- 
nem sloju, 
- mrežaste poškodbe in 
- odstopanje obrabnega sloja 
od podloge. 

Stanje je bilo najbolj kritično 
oz. cestišče je bilo najbolj pri- 
zadeto med Štampetovim mo- 
stom in Lomom (km 19,5-20 

vozišča v vozni smeri Postoj- 
na-Vrhnika). 

Pri ugotavljanju vzrokov za 
nastale poškodbe obstajajo po 
mnenju strokovnjakov možno- 
sti, da so ob neugodnih vre- 
menskih pogojih nastopali sle- 
deči negativni momenti: 

1. uporaba nekvalitetnega 
bitumna za cestogradnjo, 

2. neustrezno polaganje 
zgornjega obrabnega slojaS 

3. Slaba očiščenost pla^ft 
veznega asfaltnega betona 
pred polaganjem obrambnega 
asfalt-betona, 

4. neugodne vremenske ra- 
zmere v času asfaltiranja odse- 
ka v oktobru 1972 in 

5. soljenost vozišča. 
V zvezi z nastalimi poškod- 

bami je Republiška skupnost 
za ceste, ob dejstvu, da je bil 
izvajalec gradbenih del po- 
godbeno vezan le na 18-me- 
sečno garancijsko-dobo, pri- 
stopila k odpravi nastalih po- 
škodb. Trenutno potekajo dela 
zasilnih intervencij s krpanjem 
obstoječih poškodb z bitum 
asfaltom; na najbolj prizade- 
tem odseku (km 19,5-20) se 
poškodovani obrabni sloj od- 
stranjuje in se bo v celoti na- 
domestil. Spomladansko ob- 
dobje, ki bo z ustreznimi tem- 
peraturnimi pogoji omogočilo 
kvalitetno polaganje asfalta, 
bo izkoriščeno za izgradnjo 
nadgradnje na kritičnih pote- 
zih. Tovrstna nadgradnja je bi- 
la predvidena po rednem vzdr- 
ževalnem načrtu za celotno 
obrabno površino AC po 10. 
letih obratovanja t. j. leta 1982. 

O nastali situaciji je dne 19. 
2. 1979 razpravljal Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije in 
ugotovil, da dejanski vzroki 
poškodb niso še strokovno-ve- 
rificirano opredeljeni in podprl 
ukrepe, ki jih je v zvezi z nasta- 
lo situacijo na slovenskih ce- 
stah predlagal Republiški ko- 
mite za promet in zveze, ki bo 
določil strokovno institucijo za 
izdelavo ekspertze, ki naj ugo- 
tovi dejanske vzroke za nastale 
poškodbe. 

Na podlagi strokovnih ugo- 
tovitev bo omogočena razpra- 
va o vprašanjih odgovornosti 
za nastale poškodbe in even- 
tualnih ukrepih, ki jih bo po- 
trebno in možno uveljaviti. 

Kdaj prilagoditev delovnemu času po za- 
hodnoevropskem sistemu? 

Delegat v Zboru republik in 
pokrajin Zvezne skupščine tov. 
Ljubisav Markovič je že na seji 
tega Zbora dne 14. 12. 1978 
poslal Zveznemu izvršnemu 
svetu naslednje delegatsko 
vprašanje: 

»Ali je Zvezni izvršni svet 
preko pristojnih zveznih orga- 
nov in organizacij podvzel do- 
ločene ukrepe za najti možno- 
sti, da se potom drugačne or- 
ganizacije delovnega časa 
vpliva na večjo produktivnost 
dela? 

V obrazložitvi postavljenega 
vprašanja je delegat Markovič 
iznesel, da je znano, da je or- 
ganizacija delovnega časa 
eden od pomembnih faktorjev 
produktivnosti proizvodnega 
in družbenega dela. Prav tako 
je znano, da mnoge zapadno 
industrijske države v zimskem 
času vračajo čas za eno uro 
nazaj. Pri tem je jasno, da je v 
teh državah ves delovni dan 
prvenstveno usmerjen na delo. 
Mi pa temu .vprašanju še ve- 
dno.nismo posvetili ustrezno 
pozornost, niti nismo uspeli, 
da najdemo adekvatne rešitve, 
čeprav je to že dalj časa prisot- 
no in povzroča mnoge proble- 
me in težave, ki se neposredno 
odražajo na produktivnost 
dela. 

Če ne moremo pristopiti h 
kompletnemu reševanju tega 
vprašanja bi bilo treba pristo- 
piti vsaj k delni rešitvi.« 

V odgovoru na navedeno 
delegatsko vprašanje je član 
Zveznega izvršnega sveta in 
predsednik Zveznega komiteja 
za delo, zdravstvo in socialno 
varstvo tov. Svetozar Pepovski 
na seji zbora republik in po- 
krajin Zvezne skupščine dne 
26.12.1978 izjavil, da je Zvezni 
izvršni svet sklenil, da zadolži 
ustrezne zvezne upravne orga- 
ne, in zvezne organizacije, da v 
sodelovanju s pristojnimi or- 
gani in organizacijami v repu- 
blikah in pokrajinah, Zvezno 
gospodarsko zbornico, Sve- 
tom zveze sindikatov Jugosla- 
vije in Stalno konferenco mest 
in občin proučijo vse aspekte 
urejanja, razporeditve, začetka 
in konca, trajanja in efektivne 
izrabe delovnega časa, vključ- 
no tudi vprašanje premaknitve 
časa in pripravijo ustrezno in- 
formacijo, ki bi bila predložena 
tudi Zvezni skupščini na vpo- 
gled in v eventuelno proučitev. 

Glede na to, da je sprejet 

odgovor predstavnika Zvezne- 
ga izvršnega sveta Zvezni 
skupščini, predlaga Zvezni ko- 
mite za delo, zdravstvo in so- 
cialno varstvo, da se ustanovi 
medresorska skupina, ki bo 
proučila določena vprašanja 
delovnega časa in pripravila 
predlog sklepov in ukrepov. Ta 
skupina sestoji iz predstavni- 
kov: Zveznega komiteja za de- 
lo, zdravstvo in socialno var- 
stvo, Zveznega komiteja za 
promet in zveze, Zveznega se- 
kretariata za trg in splošne go- 
spodarske zadeve, Zveznega 
zavoda za družbeno planira- 
nje, Zveznega zavoda za stati- 
stiko, Zveznega zavoda za 
kontrolo meril in plemenitih 
kovin in republiških in pokra- 
jinskih sekretariatov za delo. 

Prav tako je tudi Republiški 
sekretariat za delo na priporo- 
čilo Koordinacijskega odbora 
Republiškega sveta za vpraša- 
nja družbene ureditve SR Slo- 
venije imenoval z odločbo št. 
14/2-1979 z dne 11. 1. 1979 
posebno delovno skupino za 
proučitev problematike delov- 
nega časa v celoti v organiza- 
cijah združenega dela in v de- 
lovnih skupnostih ter o izdela- 
vi ustreznih predlogov za reši- 
tev te problematike. Med pro- 
blematiko delovnega časa pa 
je zajeta seveda tudi proučitev 
možnosti prilagoditve časa po 
zapadno-evropskem sistemu. 

V to delovno skupino so 
imenovani predstavniki: Repu- 
bliškega sekretariata za delo, 
Republiškega inšpektorata de- 
la, Republiškega sekretariata 
za pravosodje, organizacijo 
uprave in proračun, Republi- 
škega sekretariata za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano- 
Republiške veterinarske upra- 
ve. Republiškega komiteja za 
zdravstveno in socialno var- 
stvo, Republiškega komiteja 
za vzgojo in izobraževanje, 
Ustavnega sodišča SR Slove- 
nije, Sodišča združenega dela 
SR Slovenije, Družbenega pra- 
vobranilca samoupravljanja 
SR Slovenije, Centralnega ko- 
miteja ZKS, Republiškega sve- 
ta Zveze sindikatov Slovenije, 
Gospodarske zbornice Slove- 
nije in Inštituta za delo pri 
pravni fakulteti v Ljubljani. 

Delovna skupina že prouču- 
je celotno problematiko delov- 
nega časa v organizacijah 
združenega dela in v delovnih 
skupnostih. 

Na delegatsko vprašanje 
Jožeta Drnovška, vodje dele- 
gacije za delegiranje delega- 
ta v Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije iz Skupščine občine 
Litija, da bi Zbori skupščine 
obravnavali pobudo za prila- 

goditev delovnega časa po 
zahodnoevropskem sistemu, 
tako da bi uro pomaknili za 
eno uro naprej, saj bi s tem 
veliko prihranili na energiji, je 
Republiški sekretariat za delo 
posredoval pismeni odgovor. 

Ali so učitelji že izenačeni z drugimi de- 
lavci v združenem delu glede 42-urnega 
delovnega časa na teden in glede dopu- 
stov? 

Danilo Sbrizaj, vodja skupi- 
ne delegatov za Zbor občin 

skupščine SR Slovenije Ljub- 
ljana Šiška je postavil nasled- 
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nje delegatsko vpraianje: 
Po določilih 91. In B5. člena 

zakona o delovnih razmerjih v 
SR Sloveniji Ima tudi učno in 
vzgolno osebje v vzgojnolzo- 
braževainih organizacijah let- 
ni dopust, ki traja najmanj 18 
delovnih dni In največ 30 de- 
lovnih dni, • tem da se tB do- 
pust praviloma Izrabi med let- 
nimi iolsklml počitnicami. 
Poznano pa Je, da Je tudi letos 
v času zimskih šolskih počit- 
nic Imel poleg učencev in štu* 
dentov, počitnice tudi pretež- 
ni dei učiteljev osnovnih In 
srednjih iol ter višjih in viso- 
kih Sol, ne da bi se Jim taki 
dela prosti dnevi iteli kot del 
letnega dopusta. 

Glede na citirana člena In 
na 64. člen zakona o delovnih 
razmerjih ter v povezavi s 147. 
členom osnutka zakona o 
usmerjenem izobraževanju, 
sprašujemo pristojne organe 
v SR Sloveniji ali imajo šole 
za vsakega učitelja že dolo- 
čen obseg neposrednega de- 
la z učenci, oz. študenti, ob- 
seg priprav In obseg drugega 
dela, zlasti njihovega dela v 
času, ko imajo učenci, oz. štu- 
denti počitnice. Nadalje, ali 
so učitelji že dejansko izena- 
čeni z drugimi delavci v zdru- 
ženem delu glede 42-urnega 
delovnega časa na teden in 
glede dopustov? 

Na vprašanje skupine delega- 
tov Iz občine Ljubljana Šiška, 
je na Isti seji zbora odgovoril 
Leopold Kejžar, namestnik 
predsednice republiškega ko- 
miteja za vzgojo In Izobraževa- 
nje. 

»Veljavni predpisi o izobra- 
ževanju okvirno določajo de- 
lovne obveznosti učiteljev v 
osnovnih, srednjih In visokih 
šolah v obliki del in nalog, ki 
so jih ti dolžni opraviti In sicer: 
pouk, priprave na vzgojnoizo- 
braževalrto delo in drugo delo, 
potrebno za izvršitev nalog šo- 
le. Priprave na vzgojnoizobra- 
ževalno delo pa obsegajo 
sprotno dnevno pripravo na 
vzgojnoizobraževalno delo ter 
načrtovanje In širšo pripravo 
celovitega vzgojnoizobraže- 
valnega dela, kar je treba opra- 
viti pred začetkom šolskega le- 
ta oziroma polletja. V visokih 
šolah pa jo sestavni del delov- 
ne obveznosti poleg neposre- 
dno vzgojnolzobraževalnega 
dela s študenti In priprav tudi 
raziskovalno delo v okviru, ki 
je predviden z načrti teh šol. 

Podrobno se določa delovna 
obveznost za vsakega posa- 
meznega učitelja z letnim de- 
lovnim načrtom In organizaci- 
jo dela šole. šole so dolžne 
razporejati delo tako, da zago- 
tovijo uresničevanje vseh na- 
log šole In omogočajo učite- 

ljem, da lahko opravijo delov- 
ne obveznosti v 42-urnem te- 
denskem delovnem času. šol- 
ski koledar oziroma študijski 
red na visokih šolah ter letni 
načrt dela šol določajo, v kate- 
rem času v tednu in v letu se 
opravljajo posamezne oblike 
vzgojnolzobraževalnega del?, 
priprave in drugo delo, potreb- 
no za izvršitev celotnih nalog 
šole. 

V praksi učitelji pouka v pro- 
stih dneh poleg drugih nalog 
Iz letnega delovnega načrta 
šole opravljajo zlasti tisti del 
priprav na vzgojnoizobraževal- 
no delo, ki jih je zaradi narave 
dela potrebno opraviti pred za- 
četkom pouka v letu oziroma 
polletju. Učitelji visokih šol pa 
v tem času opravljajo tudi razi- 
skovalno delo, ki je sestavni 
del njihove delovne obvezno- 
sti. Vse šole vsako leto za vsa- 
kega posameznega učitelja 
določijo delovne obveznosti, 
ker je to neobhodno za organi- 
ziran potek dela in je hkrati 
tudi podlaga za nagrajevanje. 
Prav tako se dopusti povsod 
urejajo z ustreznimi samou- 
pravnimi akti na podlagi za- 
kona. 

V večini šol pa žal učiteljem 
nI mogoče zagotoviti primer- 
nih prostorskih in drugih po- 
gojev, da bi vse svoje delo sku- 
paj s pripravo lahko kvalitetno 

opravljali v šoli. Tudi organiza- 
cija dela v vseh primerih še ni 
toliko napredovala, da bi tudi 
učiteljem v vseh primerih omo- 
gočala, da v okviru 42-urnega 
tedenskega delovnega časa 
opravila vse delovne obvezno- 
sti, čeprav se šole za to vse 
bolj prizadevajo. 

Učitelji so glede 42-urnega 
tedenskega delovnega časa in 
glede dopustov izenačeni z 
drugimi delavci. Vprašanje pa 
je, ali bo tudi pri delu take na- 
rave, kot je vzgojnoizobraže- 
valno in raziskovalno delo, ve- 
dno in v vseh primerih mogoče 
doseči, da bo delavec vse svo- 
je „naloge in odgovornosti lah- 
ko opravil v teh, natančno 
omejenih časovnih okvirih. 

Lahko samo ponovim, da 
vse šole imajo dolžino letnega 
dopusta svojih delavcev ureje- 
no s samoupravnimi akti. Pozi- 
tivni zakonski predpisi pa ne 
preprečujejo, da ne bi mogli 
učitelji koristiti ta dopust tudi v 
zimskih šolskih počitnicah. 
Zakon sicer navaja, da učitelji 
letni dopust praviloma koristi- 
jo v letnih šolskih počitnicah, 
vendar to ne preprečuje, da ne 
bi mogli v skladu s samouprav- 
nimi akti v posameznih uteme- 
ljenih primerih izkoristiti letni 
dopust tudi v drugem času, če 
organizacija dela na šoli to do- 
pušča.« 
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/z Skupščine 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

Krajevna.skupnost - nenadomestljiva 

oblika samoupravnega organiziranja 

delovnih ljudi in občanov 

• Po široki javni razpravi v delegatski bazi in po proučitvi vseh sprememb in novih 
predlogov, je pripravljeno končno besedilo Predloga resolucije o razvoju krajevne 
skupnosti 
• Javna razprava o Predlogu resolucije je bila tudi priložnost za kritično ocenjeva- 
nje dosežene stopnje uresničevanja ustavnih zamisli o krajevni skupnosti 
• Krajevna skupnost je bistvena sestavina občine kot samoupravne in temeljne 
družbenopolitične skupnosti; 
zato je nujno potrebno krepiti vlogo delegacij krajevnih skupnosti pri odločanju o 
družbenih zadevah v občini 
• V mestih in industrijskih naseljih moramo nadaljevati s preoblikovanjem preveli- 
kih krajevnih skupnosti 
• Z referendumom je potrebno odločati o oblikovanju, ukinjanju ali združevanju 
krajevnih skupnosti, o samoupravnem sporazumu o temeljih plana razvoja krajevne 
skupnosti in o samoprispevku 
• Vsi samoupravni in državni organi moramo nameniti vso pozornost samouprav- 
nemu organiziranju, delovanju in razvoju krajevnih skupnosti 

Po večmesečni javni razpra- 
vi v krajevnih skupnostih, or- 
ganizacijah združenega dela, 
družbenopolitičnih skupnostih 
in organizacijah ter v znan- 
stvenih in strokovnih organi- 
zacijah je pripravljeno končno 
besedilo Predloga resolucije o 
nadaljnjem razvoju krajevnih 
skupnosti na temelju Ustave 
SFRJ, 

Pričakujemo, da bodo dele- 
gati Zveznega zbora, ki je pri- 
stojen za obravnavo omenje- 
nega dokumenta, o njem raz- 
pravljali in ga sprejemali apri- 
la. Predlog pa je pripravil Od- 
bor za druženopolitične od- 
nose Zveznega zbora Skupšči- 
ne SFRJ. 

Glede na pomen omenjene- 
ga dokumenta pri spodbujanju , 

razvoja in delovanja krajevnih 
skupnosti na temeljih Ustave 
SFRJ, opozarjamo na vse 
ključne rešitve Predloga reso- 
lucije in povzemamo zapisane 
naloge in akcije, ki naj bi jih 
izvedli na tem področju v pri- 
hodnjem obdobju. 

ZNAČILNOSTI JAVNE 
RAZPRAVE 

Bistvena značilnost javne 
razprave o Predlogu resolucije 
je, kakor poudarja gradivo 
Sekcije za družbenopolitične 
odnose Zvezne konference 
SZDLJ, široko vključevanje ak- 
tivistov, delovnih ljudi in obča- 
nov v krajevnih skupnostih v 
obravnavo teh vprašanj. Pose- 
bej moramo pri tem omeniti 

zavzetost krajevnih organizacij 
Socialistične zveze in Zveze 
komunistov ter občinskih or- 
ganizacij SZDL. Na nekaterih 
območjih države je bila, če 
lahko tako rečemo, med javno 
razpravo kar družbena mobili- 
zacija za izvajanje ustavnega 
koncepta krajevne skunosti, 
kar je tudi cilj sprejemanja te 
skupščinske resolucije. Tak 

način obravnave omenjenega 
dokumenta v družbeni bazi ni 
bil že dolgo izpeljan. Zaradi te- 
ga lahko javno razpravo, kakor 
je poudarjeno, po vsebini in 
njeni tehtnosti, vzporejamo z 
javno razpravo o Zakonu o 
združenem delu. 

Javna razprava pa v mnogih 
okoljih ni zajela le obravnave 
besedila in rešitev v Predlogu 

PREDLOG RESOLUCIJE O NADALJNJEM RAZVOJU 
KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA TEMELJIH USTAVE SFRJ 

POPRAVEK 
V prejšnji, 4. številki »Poročevalca« je na strani 20 v pri- 

spevku »Ostre pripombe odbora Zbora republik in pokrajin za 
kreditno-monetarni sistem v zvezi z informacijo o izvajanju 
zakona o denarnem sistemu« prišlo v četrti koloni v drugem 
odstavku do napake pri prevajanju in se mora prvi stavek 
glasiti: 

Odbor meni, da se primarna emisija, po sprejetju sistemskih 
zakonov, v večji meri uporablja za potrebe proračuna federa- 
cije in druge oblike končne porabe. 

Prej je ta stavek trdil ravno obratno. 
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resolucije, temveč so jo prisot- 
ni razširili na kritično ocenje- 
vanje dosežene stopnje ure- 
sničevanja ustavne koncepcije 
krajevne skupnosti. Osvetlili 
so najbolj konkretne praktične 
probleme, ki se pojavljajo pri 
delu in dejavnostih krajevnih 
skupnosti in preučili možnosti 
izvedbe rešitev, ki jih ponuja 
Predlog resolucije. V delu ob- 
čin so v razpravi skupno aktiv- 
no sodelovali vsi najpomemb- 
nejši družbeni dejavniki, raz- 
pravo pa so organizirali tudi v 
delovnih telesih in izvršnih ter 
upravnih organih republiških 
in pokrajinskih skupščin. 

Posebna značilnost javne 
razprave o Predlogu resolucije 
je vsekakor, da so v več obči- 
nah in na več območjih ter tudi 
v republikah in pokrajinah že v 
celoti začeli izvajati del rešitev, 
ki jih predvideva Predlog reso- 
lucije. Tako so na primer na 
območju SR Bosne in Herce- 
govine in SR Makedonije z de- 
litvijo večjih krajevnih skupno- 
sti na manjše, povečali število 
krajevnih skupnosti za približ- 
no 1200. Preoblikovanje zelo 
velikih krajevnih skupnosti so 
izvedli tudi v glavnih mestih 
teh republik. Pobude za trans- 
formacijo ogromnih krajevnih 
skupnosti so dali tudi v več 
občinah in mestih drugih re- 
publik in pokrajin, med drugim 
v Zagrebu, Vukovarju, Maribo- 
ru, Ljubljani, Novem Sadu, 
Kragujevcu, Kikindi itd. 

V mnogih krajevnih skupno- 
stih v vseh republikah in po- 
krajinah prav zdaj oblikujejo 
delegatske skupščine v krajev- 
nih skupnostih ali pa poteka 
preoblikovanje svetov krajev- 
nih skupnosti na novih dele- 
gatskih temeljih, z vključeva- 
njem delavcev iz temeljnih or- 
ganizacij, družbenopolitičnih 
in družbenih organizacij ter 
skupnosti. V Beogradu, Zagre- 
bu, Novem Sadu in Pančevu 
ter v SR Makedoniji pa so sredi 
organizirane dejavnosti pri 
ustanavljanju enot ter temelj- 
nih samoupravnih interesnih 
skupnosti v krajevnih skupno- 
stih. 

Pripombe, predloge in mne- 
nja iz javne razprave so sestav- 
Ijalci končnega besedila Pred- 
loga resolucije v veliki meri 
uporabili. 

KRAJEVNA SKUPNOST 
- BISTVEN DEL 
OBČINE 

Uvodni del Predloga resolu- 
cije posebej analizira mesto in 
vlogo krajevne skupnosti v na- 
ši samoupravni družbeni ure- 
ditvi. Poudarja, da je krajevna 
skupnost, podobno kot temelj- 
na organizacija združenega 

dela, nenadomestljiva oblika 
samoupravnega organiziranja 
delovnih ljudi in občanov ter 
njihovega vključevanja v celo- 
vit sistem socialističnega sa- 
moupravljanja. 

Delovni ljudje in občani v 
krajevni skupnosti o uresniče- 
vanju svojih skupnih interesov 
in o solidarnem zadovoljeva- 
nju skupnih potreb na stano- 
vanjskem področju, v komu- 
nalni dejavnosti, zdravstve- 
nem, otroškem in socialnem 
varstvu, o izobraževanju, kul- 
turi in telesni kulturi, o zapo- 
slovanju in informiranju, us- 
klajujejo interese med proizva- 
jalci in potrošniki, odločajo o 
varstvu in izboljšanju človeko- 
vega okolja, o splošni ljudski 
obrambi in družbeni samoza- 
ščiti ter o vprašanjih z drugih 
področij svojega življenja in 
dela. 

Pri uresničevanju teh sa- 
moupravnih funkcij se delovni 
ljudje in občani v krajevni 
skupnosti, s samoupravnim 
sporazumevanjem in na druge 
načine, povezujejo z drugimi 
samoupravnimi organizacija- 
mi in skupnostmi zaradi skup- 
nega reševanja vseh tistih 
vprašanj, kjer se interesi pove- 
zujejo in vzajemno prepletajo. 

Predlog resolucije poudarja, 
da je krajevna skupnost bi- 
stven del občine kot samo- 
upravne in temeljne družbeno- 
politične skupnosti. Zaradi te- 
ga je nujno doslednejše ure- 
sničevanje delegatskega siste- 
ma in krepitev vloge delegacij 
krajevnih skupnosti in drugih 
samoupravnih organizacij ter 
skupnosti pri odločanju o 
družbenih zadevah v občini. 
Sodelovanje, povezovanje in 
združevanje krajevnih skupno- 
sti pri skupnem reševanju 
skupnih problemov pa je po- 
goj za učinkovito delovanje 
celotnega samoupravljanja v 
občini. 

Delovni ljudje in občani v 
krajevni skupnosti sodelujejo 
pri reševanju problemov širših 
družbenopolitičnih skupnosti 
prek delegatskega sistema. 
Zato je nujno potreben nadalj- 
nji razvoj delegatskega siste- 
ma v krajevni skupnosti, pri 
čemer mora podoben razvoj 
potekati tudi v občini. 

Ustavno koncepcijo krajev- 
ne skupnosti bo mogoče, ka- 
kor poudarja Predlog resoluci- 
je, uspešno uresničevati in ra- 
zvijati samo z nenehno politič- 
no pobudo in dejavnostjo Zve- 
ze komunistov, Socialistične 
zveze delovnega ljudstva in 
drugih družbenopolitičnih ter 
družbenih organizacij kot ak- 
tivnih tvorcev razvoja in var- 
stva samoupravljanja in druž- 
bene lastnine. 

USPEHI IN TEŽAVE 
PRI DELOVANJU 
KRAJEVNIH 
SKUPNOSTI 

V dosedanji praksi so se kra- 
jevne skupnosti potrdile kot 
bistven dejavnik sistema so- 
cialistične samoupravne de- 
mokracije in kot eden temeljev 
konstituiranja in delovanja 
skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti in skupščin samou- 
pravnih interesnih skupnosti. 
V mnogih krajevnih skupno- 
stih so dosegli lepe uspehe pri 
razvoju in uresničevanju sa- 
moupravnih in družbenoeko- 
nomskih odnosov, posebej pri 
združevanju dela in sredstev 
delovnih ljudi in občanov za 
urejanje komunalnih in drugih 
vprašanj v njihovem okolju. 
Mimo tega so krajevne skup- 
nosti prispevale k razvoju ma- 
lega gospodarstva, predvsem 
storitvenih dejavnosti za po- 
moč družinam in gospo- 
dinjstvom. 

Začetne uspehe beležimo že 
tudi pri samoupravnem pove- 
zovanju temeljnih organizacij 
združenega dela na področju 
proizvodnje in prometa s sa- 
moupravno organiziranimi po- 
trošniki v krajevnih skupno- 
stih. V krajevnih skupnostih pa 
vse bolj zagotavljajo tudi po- 
goje za izboljšanje družbene- 
ga položaja žensk in za vklju- 
čevanje mladih v samouprav- 
no dejavnost krajevnih skup- 
nosti. 

Krajevne skupnosti so se po- 
trdile tudi kot pomembni sub- 
jekti v pripravah za splošno 
ljudsko obrambo in pri druž- 
beni samozaščiti. Vse več po- 
zornosti pa je namenjeno ra- 
zvijanju tovariških in dobrih 
sosedskih odnosov, zaupanju 
med ljudmi, različnim oblikam 
solidarnosti in samopomoči. 
Številne pobude in pomembna 
dejavnost pa je bila tudi na po- 
dročju varovanja in izboljševa- 
nja človekovega okolja. 

Kljub vsem tem uspehom pa 
so se v dosedanji praksi poja- 
vili tudi nekateri problemi in 
slabosti. Tako med drugim 
Predlog resolucije opozarja, 
da so ponekod oblikovali zelo 
velike krajevne skupnosti, ki 
niso mogle postati dejanske 
skupnosti življenja oziroma te- 
meljne samoupravne celice. 
Dodati pa moramo, kakor smo 
že zapisali, da se je že med 
javno razpravo začel proces 
oblikovanja manjših krajevnih 
skupnosti. 

Vprašanj materialnih teme- 
ljev samoupravljanja v krajev- 
nih skupnostih povsod niso re- 
ševali vedno v skladu z njihovo 
družbeno vsebino in vlogo. V 
precejšnji meri je na to vplivalo 

tudi počasno uresničevanje 
svobodne menjave dela, poča- 
sno samoupravno povezova- 
nje delovnih ljudi in občanov v 
krajevnih skupnostih z organi- 
zacijami združenega dela, sa- 
moupravnimi interesnimi 
skupnostmi in drugimi samou- 
pravnimi organizacijami in 
skupnostmi. Prav tako še ne 
moremo biti zadovoljni s siste- 
mom samoupravnega planira- 
nja. 

V nekaterih okoljih so se po- 
javile težnje in poskusi spremi- 
njanja krajevnih skupnosti v 
»podaljšano roko« občinskih 
upravnih organov. 

Nadalje gradivo ugotavlja, 
da je prišlo do neizenačenosti 
v strukturi samoupravnih or- 
ganov v krajevnih skupnostih z 
merili za določanje njihove se- 
stave in njihovih funkcij, ki ni- 
so izražali posebnosti posa- 
meznih krajevnih skupnosti. V 
mnogih okoljih z delom dele- 
gacij krajevnih skupnosti za 
skupščine družbenopolitičnih 
skupnosti nismo mogli biti za- 
dovoljni. Vedno pa tudi ne z 
dejavnostjo družbenopolitič- 
nih organizacij in drugih orga- 
niziranih socialističnih subjek- 
tivnih sil, saj so^e premalo uk- 
varjali z obravnavanjem te- 
meljnih vprašanj o uresničeva- 
nju ustavne zamisli krajevne 
skupnosti. . 

OBLIKOVANJE 
KRAJEVNIH 
SKUPNOSTI 

Del Predloga resolucije, ki 
omenja cilje in nadaljnji razvoj 
krajevnih skupnosti, poudarja 
nujnost spodbujanja in druž- 
benega usmerjanja oblikova- 
nja krajevnih skupnosti. Na- 
men te dejavnosti je, da bi se 
delovni ljudje in občani lahko 
čimbolj neposredno dogovar- 
jali in sporazumevali o zadovo- 
ljevanju svojih skupnih intere- 
sov in potreb, da bi učinkovito 
uresničevali in razvijali samou- 
pravljanje in krepili človeške 
odnose med ljudmi ter sociali- 
stično skupnost. Pri vsem tem 
pa je izredno pomembno, ka- 
kor gradivo posebej podčrtuje, 
da se mora pri oblikovanju 
krajevnih skupnosti v polni 
meri izraziti volja delovnih lju- 
di in občanov. 

V mestih in industrijskih na- 
seljih bo nujno potrebno še 
naprej nadaljevati s preobliko- 
vanjem prevejikih krajevnih 
skupnosti in zagotavljati, da se 
bodo v prostorskih in urbani- 
stičnih načrtih krajevne skup- 
nosti odrazile kot urbanistična 
stanovanjska celota. 

Če omenimo vaška območ- 
ja, gradivo predlaga, da bi bila 
krajevna skupnost, če je to le 
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mogoče, v vsaki vasi. če so 
vasi premajhne ali prevelike, 
naj bi krajevne skupnosti usta- 
novili za dve ali već medseboj- 
no povezanih manjših vasi ali 
pa za posamezne dele velikih 
vaških naselij. 

Z zakoni republik in pokrajin 
oziroma z družbenimi dogovo- 
ri naj bi določili temeljna nače- 
la postopka oblikovanja in 
skupna merila za ustanavljanje 
krajevnih skupnosti kot tudi 
način njihove registracije. 

Pri oblikovanju in konstitui- 
ranju krajevnih skupnosti na 
temelju določenih meril ima 
seveda posebno vlogo krajev- 
na organizacija Socialistične 
zveze. , 

POMEN 
SAMOUPRAVNEGA 
PLANIRANJA V 
KRAJEVNI SKUPNOSTI 

Ker pomeni razvoj sociali- 
stičnih samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov bi- 
stevno sestavino uresničeva- 
nja ustavne koncepcije krajev- 
ne skupnosti, Predlog resolu- 
cije povsem dorečeno našteva 
naloge na tem področju. 
Najprej pravi, da ima poseben 

pomen zaradi reševanja živ- 
ljenjskih problemov delovnih 
ljudi in občanov v kraju njiho- 
vega bivanja, dosledno uresni- 
čevanje sistema samouprav- 
nega planiranja. V tej zvezi je 
poudarjeno, kako bo potrebno 
zagotoviti, da se bodo vse or- 
ganizirane socialistične sub- 
jektivne sile v krajevni skupno- 
sti, temeljnih organizacijah 
združenega dela in v občini 
angažirale za dosledno izvaja- 
nje sistema samoupravnega 
planiranja. 

Razvojni plan krajevne 
skupnosti se sprejme v skladu 
s samoupravnim sporazumom 
o temeljih plana razvoja kra- 
jevne skupnosti, ki ga sprej- 
mejo delovni ljudje in občani v 
krajevni skupnosti ter zainte- 
resirane temeljne organizacije 
združenega dela in samo- 
upravne interesne skupnosti. 

S planom razvoja krajevne 
skupnosti se določi razvoj so- 
cialističnih samoupravnih od- 
nosov in reševanje bistvenih 
vprašanj zadovoljevanja skup- 
nih potreb in interesov v kra- 
jevni skupnosti na vseh po- 
dročjih družbenega življenja 
ter uresničevanje načela so- 
cialistične solidarnosti. Mimo 
tega mora plan razvoja krajev- 
ne skupnosti predvideti kon- 
kretne naloge o vseh bistvenih 
vidikih planiranja (gospodar- 
skih, socialnih in prostorskih). 

Predlog temeljev plana ra- 
zvoja krajevne skupnosti mo- 
rajo v krajevni skupnosti pri- 

praviti po vsestranski demo- 
kratični razpravi In v skladu s 
stališči krajevne organizacije 
Socialistične zveze, ki daje po- 
litično orientacijo za usklaje- 
vanje različnih interesov in za 
določanje prioritet pri zadovo- 
ljevanju skupnih potreb v kra- 
jevni skupnosti. 

MATERIALNI TEMELJI 
SAMOUPRAVLJANJA V 
KRAJEVNI SKUPNOSTI 

Pri zagotavljanju materialnih 
temeljev samoupravljanja v 
krajevnih skupnostih je po- 
trebno izhajati Iz samouprav- 
nega planiranja razvoja, samo- 
upravnega združevanja dela In 
sredstev in iz uresničevanja 
svobodne menjave dela pri za- 
dovoljevanju skupnih potreb. 
Na ta način bo mogoče prema- 
gati fiskalno zajemanje sred- 
stev za te potrebe. 

Predlog resolucije poudarja, 
da mora dogovor o temeljih 
plana razvoja občine določiti 
merila namenskega združeva- 
nja dela in sredstev za zadovo- 
ljevanje skupnih potreb in in- 
teresov delovnih ljudi in obča- 
nov v krajevnih skupnostih. 
Prav tako mora določiti merila 
združevanja sredstev v obči- 
nah za solidarno zadovoljeva- 
nje skupnih potreb In intere- 
sov delovnih ljudi in občanov v 
nerazvitih krajevnih skupno- 
stih. 

Še naprej bo potrebno razvi- 
jati združevanje sredstev de- 
lovnih ljudi in občanov s sa- 
moprispevkom, saj je to po- 
memben vir sredstev za ure- 
sničevanje plana razvoja kra- 
jevne skupnosti. Z dogovorom 
o temeljih plana razvoja obči- 
ne se določata tudi minimum 
splošnih družbenih potreb v 
krajevni skupnosti in viri sred- 
stev za njihovo zadovoljevanje. 
S tem razumemo pogoje za 
delo organov in druge oblike 
odločanja krajevne skupnosti, 
delovanje delegatskega siste- 
ma in za potrebe splošne ljud- 
ske obrambe In družbene sa- 
mozaščite. 

Kot pomembno sestavino 
dograjevanja samoupravnih 
družbenoekonomskih od- 
nosov, Predlog resolucije 
omenja samoupravno organi- 
ziranje in delovanje potrošni- 
kov in uporabnikov storitev pri 
uresničevanju njihovih intere- 
sov. Poudarja pa tudi pomen 
njihovega samoupravnega po- 
vezovanja z organizacijami 
združenega dela, ki se ukvarja- 
jo s proizvodnjo In prometom 
blaga in storitev, Pri opravlja- 
nju, uporabi in razpolaganju 
družbenih sredstev za zadovo- 
ljevanje skupnih potreb v kra- 
jevni skupnosti, morajo zakon, 

družbeni dogovor ali pa druž- 
bena akcija zagotoviti, da bo- 
do delovni ljudje in občani de- 
jansko neposredno upravljali s 
temi sredstvi. S samoupravnim 
sporazumom z delavci v te- 
meljnih organizacijah združe- 
nega dela, ki so ta sredstva 
združili, pa morajo prebivalci 
krajevne skupnosti urejati 
medsebojne pravice, obvezno- 
sti in odgovornosti glede za- 
dovoljevanja določenih skup- 
nih potreb v krajevni skupno- 
sti. Urediti bo potrebno, da se 
lastna sredstva, ki jih združijo 
občani s samoprispevkom, ne 
vračajo v last občanov. Prema- 
gati pa je potrebno tudi pojave 
centralizacije s samoprispev- 
kom zbranih sredstev na zbir- 
nih računih v občinah. In hkra- 
ti čimprej proučiti možnosti 
poenostavitve vodenja evidenc 
in knjigovodstva v krajevnih 
skupnostih. 

Med drugimi nalogami Pred- 
log resolucije omenja nujnost 
večjega angažiranja delovnih 
ljudi in občanov v krajevnih 
skupnostih pri spodbujanju In 
usmerjanju hitrejšega razvoja 
malega gospodarstva. Poseb- 
no pozornost bo potrebno na- 
meniti izgradnji novih zmoglji- 
vosti storitvenih dejavnosti za 
potrebe družine in gospodinj- 
stva in širjenju obrtnih delav- 
nic ter drugih servisov. Za te 
namene Predlog priporoča 
združevanje sredstev v lasti 
občanov z delom In sredstvi v 
družbeni lastnini oziroma 
ustanavljanje pogodbenih or- 
ganizacij združenega dela. 

Krajevne skupnosti na va- 
ških območjih pa naj namenijo 
več skrbi razvoju kmetijske 
proizvodnje in socialističnih 
samoupravnih družbenoeko- 
nomskih o.dnosov v kme- 
tijstvju. Pri tem so poudarjeni 
pomen oblikovanja zadrug in 
drugih oblik medsebojnega 
združevanja dela In sredstev, 
spodbujanje kooperacije in 
drugih oblik združevanja indi- 
vidualnih kmetijskih proizva- 
jalcev z združenim delom v 
skladu z Zakonom o združe- 
nem delu. 

OBLIKE 
URESNIČEVANJA 
SAMOUPRAVLJANJA V 
KRAJEVNI SKUPNOSTI 

Predlog resolucije pravi, da 
delovni ljudje in občani v kra- 
jevni skupnosti uresničujejo 
svoje samoupravne pravice z 
odločanjem na zborih, z refe- 
rendumom In drugimi oblika- 
mi osebnega izjavljanja, s sa- 
moupravnim sporazumeva- 
njem In družbenim dogovarja- 

/ njem, prek delegatov v organih 
upravljanja organizacij zdru- 

ženega dela in drugih samou- 
pravnih organizacij In skupno- 
sti, ki opravljajo dejavnost po- 
sebnega družbenega pomena, 
prek delegatov v skupščini in 
drugih samoupravnih organih 
krajevne skupnosti, prek dele- 
gacij in delegatov v občinski 
skupščini In skupščinah širših 
družbenopolitičnih skupnosti 
ter v skupščinah samouprav- 
nih Interesnih skupnosti, ka- 
kor tudi z nadzorovanjem dela 
organov in služb krajevne 
skupnosti. 

Samoupravna organizacija 
krajevne skupnosti mora omo- 
gočiti sprejemanje odločitev z 
usklajenimi stališči na temelju 
enakopravnosti in prostovolj- 
nosti vseh zainteresiranih ude- 
ležencev. Potem pa Predlog 
resolucije podrobno našteva 
oblike samoupravljanja In na- 
čine njihovega uresničevanja. 
Tako med drugim omenja, da 
je potrebno z referendumom 
odločati predvsem o oblikova- 
nju, ukinjanju ali združevanju 
krajevnih skupnosti, o samo- 
upravnem sporazumu o teme- 
ljih plana razvoja krajevne 
skupnosti in o samoprispevku. 
O vseh vprašanjih, o katerih 
prebivalci krajevne skupnosti 
odločajo z referendumom ali z 
drugimi oblikami osebnega iz- 
javljanja, je potrebna predho- 
dna razprava na zborih delov- 
nih ljudi in občanov. 

Skupščino krajevne skupno- 
sti praviloma sestavljajo dele- 
gacije oziroma delegati vseh 
subjektov v tej skupnosti. Po 
besedah Predloga resolucije 
skupščina In druga samou- 
pravna telesa krajevne skup- 
nosti sprejemajo odločitve na 
temelju usklajevanja stališč 
udeležencev pri njihovem de- 
lu, Le o tistih vprašanjih, ki jih 
predvideva statut krajevne 
skupnosti, pa se odločitve 
sprejemajo z večino glasov. 
Skupščina krajevne skupnosti 
voli svet kot svoj Izvršni organ, 
Za svoje delo odgovarja svet 
skupščini krajevne skupnosti, 
pripravlja pa predloge določe- 
nih samoupravnih splošnih ak- 
tov in drugih samoupravnih 
odločitev, skrbi za Izvrševanje 
odločitev skupščine, koordini- 
ra delo drugih delovnih teles 
skupščine pri pripravi njenih 
sej in Izvrševanju njenih odlo- 
čitev In sodeluje z ustreznimi 
telesi zainteresiranih samou- 
pravnih ter drugih družbenih 
dejavnikov, 

DELOVANJE 
DELEGACIJ 
KRAJEVNIH 
SKUPNOSTI 

Delegacije krajevne skupno- 
sti za skupščine družbenopoll- 
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tičnih skupnosti sodelujejo s 
skupščino krajevne skupnosti, 
njenim izvršnim organom in 
drugimi organi in organizaci- 
jami, da lahko celovito izražajo 
interese in potrebe delovnih 
ljudi in občanov. 

Zagotoviti bo potrebno, da 
zbori krajevnih skupnosti ob- 
činskih skupščin sodelujejo 
pri odločanju o vseh najpo- 
membnejših vprašanjih iz nji- 
hove pristojnosti, ki imajo sku- 
pen pomen za delovne ljudi in 
občane v krajevni skupnosti. 
Prav tako pa naj bi zbori kra- 
jevnih skupnosti razpravljali o 
vprašanjih iz pristojnosti skup- 
ščin širših družbenopolitičnih 
skupnosti, ki jih obravnava in o 
katerih zavzema stališča ob- 
činska skupščina. Razvijali pa 
naj bi tudi prakso, da bi zbori 
krajevnih skupnosti kot zainte- 
resirani zbori govorili o dolo- 
čenih vprašanjih iz delokroga 
drugih zborov občinskih skup- 
ščin. 

Z oblikovanjem posebnih 
delegacij za vsako samouprav- 
no interesno skupnost ali za 
več sorodnih samoupravnih 
interesnih skupnosti (za izo- 
braževanje, otroško varstvo, 
zdravstvo, socialno varstvo, 
kulturo, stanovanjsko skup- 
nost, telesno kulturo in drugo), 
naj bi zagotovili celovitejše 
uresničevanje sodelovanja de- 
lovnih ljudi in občanov krajev- 
ne skupnosti pri delu skupščin 
samoupravnih interesnih 
skupnosti. 

Primerno pozornost pa mo- 
ramo, kakor je zapisano, na- 
meniti tudi samoupravnemu 
organiziranju stanovalcev v 
krajevnih skupnostih, saj so 
zbori stanovalcev in hišni sveti 
prav tako dejavnik celote sa- 
moupravnih odnosov in življe- 
nja v krajevni skupnosti. 

Nadalje Predlog govori, da 
samoupravljanja v krajevnih 
skupnostih ne bomo mogli po- 
glabljati brez samoupravne 
kontrole in ustreznih oblik sa- 
moupravnega sodstva, pred- 
vsem ne brez poravnalnih sve- 
tov. 

Ko omenja pogoje za delo 
krajevnih skupnosti, ne pozab- 
lja tudi na vprašanja razvoja 
služb, ki opravljajo nujne stro- 
kovne in administrativno-te- 
hnične ter druge naloge za po- 
trebe krajevnih skupnosti. Nuj- 
no pa bo tudi sodelovanje in 

povezovanje krajevnih skup- 
nosti. 

Ustrezno pozornost zasluži 
tudi vprašanje eventuelnega 
zaupanja javnih pooblastil kra- 
jevnim skupnostim. Drugače 
povedano, določitev možnosti, 
da bi krajevne skupnosti s svo- 
jimi akti urejale določene od- 
nose, ki so sicer širšega pome- 
na, vendar njihovo urejanje za- 
hteva reševanje posameznih 
primerov.' Pri tem bi seveda 
morali opredeliti pravice in ob- 
veznosti krajevnih skupnosti 
za ta opravila in za opravljanje 
drugih javnih pooblastil. Na ta 
način bi, kakor je poudarjeno, 
določene naloge reševali učin- 
koviteje in na samoupravnih 
temeljih, kar bi prispevalo k 
nadaljnjemu podružbljanju 
politične oblasti. 

Delovni ljudje in občani v 
krajevni skupnosti sprejemajo 
statut krajevne skupnosti po 
razpravi o njegovih temeljih v 
krajevni organizaciji Sociali- 
stične zveze. Način sprejema- 
nja statuta določajo ustave re- 
publik oziroma pokrajin. S tem 
dokumentom pa se urejajo 
skupne potrebe in interesi na 
posameznih področjih skup- 
nega življenja oziroma pravice 
in doložnosti krajevne skupno- 
sti. Nadalje mora statut vsebo- 
vati določbe o območju in sa- 
moupravni organizaciji krajev- 
ne skupnosti, organih krajevne 
skupnosti in o odnosih krajev- 
ne skupnosti z organizacijami 
združenega dela in drugimi sa- 
moupravnimi organizacijami 
in skupnostmi, Predvideti pa 
mora tudi urejanje drugih 
vprašanj, o katerih delovni lju- 
dje in občani odločajo z refe- 
rendumom in drugimi oblika- 
mi izjavljanja. 

DRUŽBENOPOLITIČNA 
DEJAVNOST V 
KRAJEVNI SKUPNOSTI 

Po oceni Predloga, delovni 
ljudje in občani uresničujejo 
svojo družbenopolitično aktiv- 
nost v krajevni skupnosti v 
družbenopolitičnih in drugih 
družbenih organizacijah, ki 
delujejo samostojno in v okvi- 
ru krajevne organizacije So- 
cialistične zveze delovnega 
ljudstva kot najširše fronte so- 
cialističnih sil. Z organiziranim 
angažiranjem svojih članov, ki 

žive in delajo na območju kra- 
jevne skupnosti, sodelujejo v 
akcijah krajevne organizacije 
Socialistične zveze tudi sindi- 
kalne organizacije. 

Delovni ljudje in občani, or- 
ganizirani v krajevni organiza- 
ciji Socialistične zveze, usmer- 
jajo razvoj socialističnih sa- 
moupravnih odnosov. Tako 
sprožajo politične pobude in 
določajo temelje smeri dejav- 
nosti ter si prizadevajo za ra- 
zvoj socialistične zavesti sa- 
moupravljalcev, uresničevanje 
norm socialističnega obnaša- 
nja, družbene odgovornosti, 
solidarnosti in humanizacije 
medsebojnih odnosov. 

Prek Socialistične zveze je 
zagotovljena politična koordi- 
nacija vseh družbenih dejavni- 
kov v krajevni skupnosti. Za- 
gotovljeno pa je tudi organizi- 
ranje razprave o vseh tistih po- 
membnih vprašanjih, o katerih 
se odloča z osebnim-izjavlja- 
njem ali v skupščini krajevne 
skupnosti. Spodbujati bo po- 
trebno razvoj informacijskega 
sistema, ki delovnim ljudem in 
občanom v krajevni skupnosti 
omogoča kvalificirano vključe- 
vanje v samoupravno odloča- 
nje. Prav tako pa se delovni 
ljudje in občani prek Sociali- 
stične zveze zavzemajo za na- 
čela in norme kadrovske politi- 
ke, po katerih je mogoče mak- 
simalno razširiti kadrovske te- 
melje in vključiti ter aktivirati 
kar največje število delovnih 
ljudi in občanov, predvsem 
mladine in žensk, v različne 
oblike samoupravnega in 
družbenopolitičnega življenja. 

SMERI NADALJNJEGA 
DELOVANJA 

Ob upoštevanju vseh pove- 
danih ugotovitev in ocen ter 
dogovorjenih stališč o nadalj- 
njem razvoju in delu krajevnih 
skupnosti, Predlog resolucije 
opozarja na smeri in vsebino 
prihodnje dejavnosti in ukre- 
pov vseh družbenih subjektov. 
Predvsem poudarja obveznost 
vseh samoupravnih in držav- 
nih organov, da morajo name- 
niti vso pozornost samouprav- 
nemu organiziranju, delovanju 
in razvoju krajevnih skupnosti. 

Temeljne samoupravne or- 
ganizacije in skupnosti, druž- 
benopolitične organizacije in 
organi družbenopolitičnih 
skupnosti naj preučijo položaj 

in rezultate samoupravnega 
organiziranja in razvoja krajev- 
nih skupnosti in določijo kon- 
kretne ukrepe ter naloge pri 
hitrejšem premagovanju dolo- 
čenih težav in dvomov, ki so se 
pojavili pri dosedanjem razvo- 
ju krajevnih skupnosti. Pri ure- 
sničevanju teh zahtevnih na- 
log bo potrebno zagotoviti ši- 
roko sodelovanje in usklajeva- 
nje dejavnosti samoupravnih 
in državnih organov ter drugih 
družbenih dejavnikov. 

Temeljna vprašanja, po- 
membna za uresničevanje 
ustavne koncepcije krajevne 
skupnosti, pa bo, po oceni 
Predloga, potrebno urediti z 
zakoni. Pri tem bo seveda po- 
trebno upoštevati različne po- 
goje in možnosti. Kljub temu 
pa bi s tem odpravili določene 
dvome pri praktičnem uresni- 
čevanju ustavne preobrazbe 
krajevne skupnosti. Prav tako 
bo nujno potrebno žačeti spre- 
minjati statute krajevnih skup- 
nosti, da bodo njihove rešitve 
čimbolj celovito ustrezale 
ustavnim načelom in stališčem 
te Resolucije. 

Odgovorni zvezni organi 
morajo, v okviru svojih pravic, 
dolžnosti in odgovornosti, ka- 
kršne jim daje Ustava SFRJ, 
prispevati k nadaljnji razčleni- 
tvi -položaja in vloga krajevne 
skupnosti. Tako morajo Zvezni 
izvršni svet in drugi zvezni 
upravni organi ter zvezne or- 
ganizacije, ko pripravljajo in 
predlagajo politiko ali ustrez- 
ne zakone (posebej sistem- 
ske), izhajati iz potreb uresni- 
čevanja ustavne koncepcije 
krajevne skupnosti. 

Posebej je poudarjeno, da 
se mora v družbenopolitičnih 
skupnostih, predvsem v obči- 
nah, zagotoviti redno in siste- 
matično spremljanje razvoja 
krajevnih skupnosti. Zato je 
potrebno konkretizirati obvez- 
nosti ustreznih samoupravnih 
dejavnikov in določenih držav- 
nih organov oziroma upravnih 
organov in speicaliziranih or- 
ganizacij na področju družbe- 
nega sistema informaranja. 

Ob koncu Predlog resolucije 
dodaje, da bo Zvezni zbor 
Skupščine SFRJ spremljal 
izvajanje tega dokumenta in 
spodbujal doseldno ter učin- 
kovito uresničevanje načel in 
določb Ustave SFRJ o krajev- 
nih skupnostih. 
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Pokojninski sistem - integralni del 

družbenoekonomskih odnosov  

• Družbenoekonomski položaj delovnega človeka mora biti v novem pokojninskem 
sistemu odvisen od njegovega položaja, vloge In prispevka v združenem delu 
• Minulo delo predstavlja enega od ključnih členov v verigi v pokojninskem sistemu 
in bo nov zakon pripravljen skupaj z zakonom o razširjeni reprodukciji s katerim bo to 
urejeno 
• Bistveno se bo spremenil dosedanji karakter pokojnine, ker postaja samo od 
socialne tudi družbenoekonomska kategorija 
• Prizadevati si bo treba za vzdrževanje realne vrednosti pokojnine, ki v praksi ni 
dovolj usklajena z dohodkovnimi odnosi 
• Kriteriji za invalidsko zavarovanje se morajo čimprej zaostriti, rehabilitacija 
invalidov pa ne sme biti še naprej zapostavljena 

Komisija Zveznega zbora 
Skupščine SRFJ za pripravo 
novega zakona o temeljnih 
pravicah pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja je pred 
kratkim razpravljala o izhodi- 
ščih za izgradnjo novega siste- 
ma na tem področju. Udele- 
ženci v razpravi so si bili edini, 
da bi moral biti družbenoeko- 
nomski položaj delovnega člo- 
veka v novem pokojninskem 
sistemu odvisen od njegovega 
položaja in vloge oziroma pri- 
spevka v združenem delu. 

Novi pokojninski zakon, kot 
je bilo poudarjeno v Komisiji, 
bo pripravljen skupaj z zako- 
nom o razširjeni reprodukciji, 
katerega delovna verzija bi 
morala biti končana do junija. 
To je zelo pomembno, saj bo z 
njim urejeno področje minule- 
ga dela, ki predstavlja v pokoj- 
ninskem sistemu enega ključ- 
nih členov v verigi. S tem bo 
celovito in na enotnih temeljih 
urejen družbenoekonomski 
položaj delavca v združenem 
delu. Tako bo novi pokojninski 
zakon eden najpomembnejših 
in najbolj zapletenih zakonov, 
ki bodo sprejeti v tem skup- 
ščinskem sklicu. Skupaj z Za- 
konom o združenem delu in 
sprejetjem teh dveh zakonov 
bo zaokrožena celota s po- 
dročja dela in delovnih razme- 
rij. 

POKOJNINSKI SISTEM 
V FUNKCIJI 
ZDRUŽENEGA DELA 

Ena prej postavljenih temelj- 
nih dilem - ali sprejeti nov ali 
dograjevati obstoječi pokoj- 
ninski sistem je razjasnjena: 
Zdaj ni več vprašanje vrste in 
oblike zakona, ampak je glav- 
na naloga kako napraviti po- 
kojninski sistem, ki bo v funk- 

ciji združenega dela oziroma 
integralni del družbenoeko- 
nomskih odnosov naše samo- 
upravne skupnosti. 

Pri delu ob pripravi zakona 
bo v središču pozornosti do- 
sledno izvajanje ustavnih do- 
ločb o pristojnosti federacije 
in družbenopolitičnih skupno- 
sti in organizacij združenega 
dela in drugih samoupravnih 
organizacij in skupnosti v ure- 
janju pravic delovnih ljudi za- 
radi zagotavljanja njihove so- 
cialne varnosti in solidarnosti. 

Po oceni Komisije je eno os- 
novnih vprašanj značaj pokoj- 
nine kot socialne, toda istoča- 
sno tudi družbenoekonomske 
kategorije. Dohodkovni odnosi 
in vgrajevanje načel minulega 
dela v sistem pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja na- 
mreč bistveno spreminjajo do- 
sedanji značaj pokojnin. 

Naloga Komisije Je toliko po- 
membnejša, ker se s tem zako- 
nom urejajo življenjska vpra- 
šanja več kot sedem milijonov 
aktivnih zavarovancev in upo- 
kojencev. To je razlog, da se 
kljub zahtevnosti in občutljivo- 
sti tega dela pospeši sprejetje 
novega pokojninskega zako- 
na, upoštevajoč pri tem realne 
materialne možnosti družbe. 
Vendar je poudarjeno, da to ne 
bo storjeno na račun morebit- 
nih nepopolnih rešitev, čeprav 
obstajajo določeni pritiski. 

Bodoči zvezni pokojninski 
zakon, ki mora biti razumljiv 
vsem zavarovancem, da bi lah- 
ko lažje uresničili svoje pravi- 
ce v skladu s pooblastili fede- 
racije, bo urejal samo temeljne 
pravice do starostne, invalid- 
ske in družinske pokojnine, 
kot tudi do denarnega nado- 
mestila za telesne poškodbe. 

Ob pripravi novega pokoj- 
ninskega zakona, bo treba ra- 

čunati tudi s tem, da se sistem 
uskladi s cilji razvoja naše 
družbe, politike zaposlovanja 
in kadrovske politike. Zaradi 
tega bo bolj podrobno prouče- 
no vprašanje pogojev za prido- 
bivanje In uresničevanje pravic 
do pokojnine. Prav tako si bo 
treba prizadevati, da bi obdr- 
žali realno vrednost pokojnin, 
ki v praksi nI usklajena z do- 
hodkovnimi odnosi. 

Kot je poudarjeno sta sistem 
delitve dohodka In osebnih 
dohodkov in sistem pokojnin- 
skega in invalidskega zavaro- 
vanja v tesni zvezi. S tem, da 
bodo poiskali ustrezne rešitve 
za vgrajevanje načela minule- 
ga dela v pokojninski sistem, 
bodo urejena še nekatera bi- 
stvena vprašanja, kot so dolo- 
čanje pokojninske osnove In 
usklajevanje pokojnin. Vgraje- 
vanje tega-načela ima specifi- 
čen značaj, ker potegne za se- 
boj vrednotenje delovnega pri- 
spevka ustvarjenega z minulim 
delom za zatečeno populacijo 
upokojencev. 

Komisija meni, da je sedanja 
praksa usklajevanja pokojnin 
nevzdržna, ker ustvarja velike 
probleme v odnosih med sta- 
rejšimi In novimi upokojenci. 
Zato bo treba to vprašanje hi- 
treje rešiti, vendar celovito in 
ne parcialno. 

POOSTRITI POGOJE 
ZA INVALIDSKO 
POKOJNINO 

Kot je že Komisija prejšnjega 
skupščinskega sklica poudari- 

la je tudi zdaj podčrtan pomen 
urejanja vprašanja profesio- 
nalne rehabilitacije in zaposlo- 
vanja delovnih invalidov kot ri- 
zika invalidskega zavarovanja. 
V skladu z novimi rešitvami v 
Zakonu o združenem delu se 
mora zavarovanje v primeru 
invalidnosti Izraziti v sistemu 
pokojninskega In invalidskega 
zavarovanja. To tem prej, ker 
se zakonska obveznost glede 
rehabilitacije vse bolj zane- 
marja in je v zadnjem času 
prišlo do naglega povečanja 
števila upokojencev te katego- 
rije. Zaradi tega je treba kriteri- 
je za Invalidsko pokojnino čim 
prej poostriti. 

Omejevanje pokojninskih 
osnov, to je določanje najvišje 
vrednosti osebnega dohodka, 
ki se šteje v pokojninsko osno- 
vo je prav tako treba urediti, 
ker zvezni zakon dopušča 
možnost, da Je višina pokoj- 
ninske osnove lahko omejena. 
Vendar Je vprašanje če je to v 
skladu z načelom delitve po 
delu. V nekaterih republikah je 
že prišlo do sporov pred ustav- 
nimi sodišči o ustavnosti takš- 
nih določb. 

Komisija prejšnjega sklica je 
prav tako opozorila, da obsta- 
jajo različna mnenja in rešitve 
o določanju minimalne vre- 
dnosti pokojnine. Po pravilu je 
zagotovljen takolmenovanl 
varstveni dodatek k pokojnini, 
ki je pogojen s cenzusom. 
Vprašanje pa je, kadar gre za 
zagotavljanje najnižje pokojni- 
ne, za pridobivanje katere ne 

V SKUPŠČINI SFRJ JE V PRIPRAVI NOVI ZAKON O 
POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU 
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oi bili postavljeni drugi pogoji 
"azen minimalnih pogojev gle- 
de starostnih let in staža. 

Usklajevanje pokojnin z eko- 
nomskimi gibanji je prav tako 
aktualno. Po zveznem zakonu 
3e pokojnine obvezno usklaju- 
jejo z gibanji življenjskih stro- 
škov in z rastjo produktivnosti 
dela. Občasno se usklajujejo 
tudi nove in stare pokojnine, 
določene v različnih časovnih 
obdobjih. Obstaja predlog, da 
bi pokojnine uskladili z gibanji 
osebnih dohodkov, kakor tudi 
mnenja, da bi povečanje, po 
vseh treh do zdaj predvidenih 
osnovah, ne bi bilo večje kot 
povečani osebni dohodki, o 
čemer bi bilo treba zavzeti sta- 
lišče. 

GOSTOTA STAŽA KOT 
POGOJ ZA 
PRIDOBIVANJE 
PRAVICE DO 
POKOJNINE 

Vprašanju tako imenovane 
gostote staža, kot pogoja za 
pridobivanje pravice do pokoj- 
nine, z večjo starostno mejo in 

manjšim pokojninskim stažem 
(65 oziroma 60 let in 15 let sta- 
ža), bo posvečena posebna 
pozornost. V tem primeru je 
pridobivanje pravice do pokoj- 
nine pogojeno tudi s stažem 
40 mesecev v zadnjih petih 
oziroma 80 v zadnjih desetih 
letih zavarovanja. Bili so tudi 
predlogi, da bi tega pogoja ne 
določali z zveznim zakonom, 
ampak da bi možnost o nje- 
nem uvajanju prepustili repu- 
blikam in pokrajinam, če bi 
ocenile, da je to potrebno. 

Invalidsko zavarovanje v ce- 
loti zahteva podrobno preiz- 
kušnjo glede definicije invali- 
dnosti, zagotavljanja boljšega 
materialnega varstva invalid- 
skih upokojencev, posebej ti- 
stih pri katerih je do invalidno- 
sti prišlo v mlajših letih. 

Posebna pozornost pri delu 
v pripravi zakona bo posveče- 
na položaju borcev v pokojnin- 
skem in invalidskem sistemu. 

V zvezi s tem je poudarjena 
predvsem potreba po zagotav- 
ljanju materialne in socialne 
varnosti borcev starejših od 60 
oziroma 65 let, ki niso zavaro- 
vani iz delovnega razmerja in 

zaradi tega ne morejo uresni- 
čevati pravic do pokojnine. 
Ocene kažejo, da gre za okrog 
24.000 borcev, od katerih 
16.000 prejema materialno za- 
varovanje. V zvezi s tem pro- 
blemom so bili predlogi, da bi 
za udeležence narodnoosvo- 
bodilne vojne pred 9. septem- 
brom 1943 z dogovorom repu- 
blik in pokrajin zagotovili ma- 
terialno zavarovanje. Že prej je 
bilo tudi sproženo vprašanje 
zagotovitve pokojnine v več- 
jem odstotku kot 85 odstotkov 
zabrce pred 9. septembrom 
1943, ki nadaljujejo z delom po 
30 oziroma 35 letih delovnega 
staža, tako da bi lahko ustvarili 
pokojnino največ do 90 od- 
stotkov od pokojninske 
osnove. 

Posebna pozornost bo po- 
svečena tudi bolj odprtemu 
procesu samoupravnega ure- 
janja odnosov na tem področ- 
ju, da bi omogočili hitrejši pre- 
hod z državne na samouprav- 
no regulativo. Poudarjen je tu- 
di pomen samoupravnega 
sporazumevanja in družbene- 
ga dogovarjanja glede ureja- 
nja vprašanj, ki so skupnega 
pomena oziroma enotnih 
osnov sistema. 

NUJNO 
SODELOVANJE 
REPUBLIK IN 
POKRAJIN 

Glede na značaj tega zelo 
pomembnega zapletenega de- 
la je bilo dogovorjeno, da je 
treba čim prej pričeti z izdela- 
vo projekcije novega zakona v 
sodelovanju s komisijami re- 
publiških in pokrajinskih skup- 
ščin, ki se bodo ukvarjale z 
vprašanji s tega področja, da 
bi ob predlaganju novih rešitev 
uporabili njihove izkušnje in 
spoznanja. To tem prej, ker 
prevladuje mnenje, da je treba 
približno izenačiti položaj de- 
lovnih ljudi v novem enotnem 
sistemu pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja v skla- 
du z družbenoekonomskimi 
odnosi. 

Kot izhodišče za pripravo 
novega zakona bo služilo ak- 
tualno gradivo Komisije prejš- 
njega sklica, ki je začela delo 
pri pripravah ter predlogih, 
mnenja in sugestije predlože- 
ne na tej seji. 

Glede na pomen in zaplete- 
nost vprašanj, ki jih ureja, je 
treba o projekciji novega zako- 
na, kakor je poudarjeno, izve- 
sti najširšo javno razpravo. 

Solidarnost in vzajemnost so nedeljivi deli 

odnosov v svobodni menjavi dela 

• Svobodno menjavo med delavci v družbenih dejavnostih in delavci v materialni 
proizvodnji ter drugimi področji dela je treba razvijati kot družbenoekonomski odnos 
• Vsi odnosi v tej menjavi dela se vzpostavljajo kot svobodni, neposredni in 
enakopravni odnosi samoupravnega združevanja dela in sredstev in pridobivanja 
dohodka na tej osnovi 
• Odločno preseči prakso, da skupščine samoupravnih interesnih skupnosti dobi- 
vajo karakteristike parlamentarnih teles, ki z večino glasov sprejemajo odločitve 
• Javna razprava je vztrajala na tem, da se v resoluciji poudari možnost raznih oblik 
samoupravnega interesnega organiziranja 

Javna razprava o Osnutku 
resolucije o svobodni menjavi 
dela v družbenih dejavnostih 
je bila v vsej državi dovolj širo- 
ka in uspešna, kar kaže na po- 
men socialističnega samo- 
upravnega razvoja na tem po- 
dročju. Takšna ocena je bila 
izrečena na seji Odbora Zvez- 
nega zbora za družbenopoli- 
tične odnose, ki je kot predla- 
gatelj resolucije zbral rezultate 
javne razprave in na osnovi te- 
ga pričel z izdelavo dokončne- 
ga besedila predloga resoluci- 
je. Javna razprava je sicer po- 

tekala na osnovi sklepa Zvez- 
nega zbora prejšnjega sklica, 
obširen prikaz Osnutka resolu- 
cije pa je bil objavljen v eni 
prejšnjih številk Poročevalca. 

OBLIKE IN VSEBINA 
SVOBODNE MENJAVE 
DELA 

Na osnovi mnenj, pripomb in 
sugestij izrečenih v javni raz- 
pravi je pripravljena prva, de- 
lovna verzija predloga resolu- 
cije. Besedilo vsebuje tudi vse 
konkretne predloge in sugesti- 

je iz javne razprave, ki izhaja- 
joč iz naših osnovnieološlitič- 
nih opredelitev, predstavljajo 
prispevek k nadaljnjemu na- 
predku socialističnih samou- 
pravnih odnosov na področju 
družbenih dejavnosti. 

Besedilo predloga resolucije 

izhaja iz uresničevanja ustav- 
nega položaja delavca, da na 
osnovi svojih pravic do dela z 
družbenimi sredstvi zadovolju- 
je, na samoupravnih osnovah, 
svoje osebne in skupne intere- 
se. To je bistvo svobodne me- 
njave dela in samoupravnega 
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8 O SVOBODNI MENJAVI DELA V DRUŽBENIH DEJAVNO- 
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interesnega organiziranja. 
Izhajajoč iz te osnovne opre- 

delitve je v besedilu resolucije 
poudarjeno, da vzpostavljanje 
in razvijanje svobodne menja- 
ve dela zahteva, da se dosle- 
dno razvijajo in potrjujejo te- 
meljne organizacije združene- 
ga dela in krajevne skupnosti, 
kot temeljne samoupravne 
skupnosti dela in življenja. 
Prek njih delavci in drugi de- 
lovni ljudje gospodarijo nad 
celotnim sistemom zadovolje- 
vanja izobraževalnih, znan- 
stvenih, kulturnih, zdravstve- 
nih, socialnih in drugih oseb- 
nih in skupnih potreb in intere- 
sov. 

Nedeljiv del tega je tudi stali- 
šče, da je treba svobodno me- 
njavo dela med delavci v te- 
meljnih organizacijah družbe- 
nih dejavnosti in delavci v te- 
meljnih organizacijah združe- 
nega dela materialne proiz- 
vodnje in drugimi oblikami de- 
la razvijati kot družbenoeko- 
nomski odnos. Ta odnos je se- 
stavni del skupnih samouprav- 
nih dohodkovnih odnosov in 
predstavlja izraz razrednega 
interesa pri osvobajanju dela 
na osnovi socialističnega sa- 
moupravljanja. 

V javni razpravi je bilo pose- 
bej poudarjenih več zahtev, da 
se v resoluciji širše obdelajo 
oblike in vsebina svobodne 
menjave dela. Na osnovi tega 
je v besedilu resolucije po- 
drobneje obdelano pridobiva- 
nje dohodka s svobodno me- 
njavo dela in to v odnosih ne- 
posrednega združevanja dela 
in sredstev v okviru in prek sa- 
moupravnih skupnosti. 

NEPOSREDNI IN 
ENAKOPRAVNI 
ODNOSI 
SAMOUPRAVNEGA 
ZDRUŽEVANJA 

Vsebinsko vprašanje svobo- 
dne menjave dela je, kje in ka- 
ko se le-ta odvija. To je bila 
ena osnovnih skrbi javne raz- 
prave v vseh republikah in po- 
krajinah. Pri obdelavi tega 
vprašanja so izhajali iz stali- 
šča, da je treba svobodno me- 
njavo dela v odnosih neposre- 
dnega združevanja dela in 
sredstev v okvirg in prek sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti razvijati na konkretnih po- 
trebah in interesih dajalcev in 
uporabnikov storitev, odvisno 
od konkretnih pogojev in mož- 
nosti njihovega uresničevanja 
v posameznih družbenih de- 

javnostih. Vsi odnosi v tej me- 
njavi dela se vzpostavljajo kot 
svobodni, neposredni in ena- 
kopravni odnosi samouprav- 
nega združevanja dela in sred- 
stev in pridobivanja na tej 
osnovi. Razlike med posamez- 
nimi oblikami so lahko samo 
glede specifičnih mehanizmov 
pridobivanja dohodka in us- 
klajevanja medsebojnih od- 
nosov. 

Svobodno menjavo dela v 
odnosih neposrednega zdru- 
ževanja dela in sredstev je tre- 
ba po pravilu zadovoljevati vse 
skupne in posamezne potrebe 
organizacije združenega dela. 
Prav tako je treba zadovoljeva- 
ti tudi tiste skupne potrebe 
družbe ter druge osebne in 
skupne potrebe delovnih ljudi 
in občanov, ki se odvisno od 
karakterja in specifičnosti dela 
v posameznih dejavnostih in 
uresničevanja posebnih druž- 
benih interesov, lahko zadovo- 
ljujejo v teh odnosih. 

Upoštevajoč to stališče je v 
besedilu resolucije posvečena 
posebna pozornost pojasnje- 
vanju vsebine pojma, kaj je to 
skupna potreba družbe. Na 
osnovi tega je mogoče napra- 
viti celoten samoupravni si- 
stem njihovega zadovoljeva- 
nja. Osnovna opredelitev je v 
tem, da se v odnosih svobodne 
menjave dela v okviru in prek 
samoupravne interesne skup- 
nosti zadovoljujejo skupne po- 
trebe družbe po principu so- 
cialistične solidarnosti in vza- 
jemnosti v izobraževanju, zna- 
nosti, kulturi, zdravstvu in so- 
cialnem varstvu in z drugimi 
družbenimi dejavnostmi po- 
sebnega pomena. 

Pri izdelavi principov soli- 
darnosti in vzajemnosti so 
izhajali iz tega, da principi 
izražajo bistvo našega sistema 
socialističnega samoupravlja- 
nja ter da so njihovo idejno- 
politično in razredno bistvo. 
Solidarnost in vzajemnost je 
treba razvijati kot nedeljive de- 
le odnosov, ki se izgrajujejo s 
svobodno menjavo dela. V tem 
smislu je treba, kot je bilo pou- 
darjeno tudi v razpravi v Odbo- 
ru, preseči mišljenje, v mnogih 
primerih pa tudi prakso, da sta 
solidarnost in vzajemnost so- 
ciala in breme, nekakšna vsi- 
ljena obveznost. 

RAZLIČNE OBLIKE 
SAMOUPRAVNEGA 
INTERESNEGA 
ORGANIZIRANJA 

V delu besedila v katerem je 
obdelano vprašanje samo- 

upravnega sporazumevanja je 
težišče na celotnem problemu, 
ki karakterizira bistvo samou- 
pravega sporazumevanja z 
uresničevanjem svobodne me- 
njave dela. Pri tem je poudar- 
jeno, da je treba posvetiti večjo 
pozornost uveljavljanju samo- 
upravnega sporazuma o usta- 
novitvi samoupravne interesne 
skupnosti. Ta sporazum je 
predvsem pomemben za reše- 
vanje vseh vprašanj o odnosih 
svobodne menjave dela s 
amoupravnim sporazumeva- 
njem, vendar je poudarjena še 
ena pomembna karakteristika. 
S samoupravnim sporazumom 
je namreč treba odločno pre- 
seči prakso, da skupščine sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti dobivajo karakteristiko 
parlamentarnih teles, ki z veči- 
no glasov sprejemajo sklepe. 

Kompleks samoupravnega 
interesnega organiziranja na 
področju družbenih dejavnosti 
je bil prav tako v središču po- 
zornosti javne razprave o 
Osnutku resolucije. V razpravi 
in sproženih sugestijah in 
predlogih je rečeno, da je tre- 
ba v resoluciji poudariti mož- 
nost organiziranja različnih 
oblik samoupravnega intere- 
snega organiziranja. Da bi bilo 
zadovoljeno tem zahtevam je v 
besedilu resolucije poudarje- 
no, da je treba vse te oblike, v 
odvisnosti od specifičnosti po- 
sameznih družbenih dejavno- 
sti ter konkretnih potreb in in- 
teresov, razvijati tako, da se 
organizirajo čim bliže primar- 
nim oblikam organiziranja de- 
lavcev v osnovnih organizaci- 
jah združenega dela ter delov- 
nih ljudi in občanov v krajev- 
nih skupnostih, zaradi čim ne- 
posrednejšega uresničevanja 
samoupravnih pravic pri zado- 
voljevanju skupnih družbenih 
potreb. 

Temeljno izhodišče pri ob- 
delavi vprašanja uresničevanja 
samoupravljanja v odnosih 
svobodne menjave dela v okvi- 
ru in prek samoupravne intere- 
sne skupnosti je to, da delavci 
v temeljni organizaciji ter de- 
lovni ljudje in občani v krajevni 
skupnosti odločajo z osebnim 
izjavljanjem o zadovoljevanju 
svojih osebnih in skupnih po- 
treb ter interesov in združeva- 
nju dela in sredstev za njihovo 
zadovoljevanje. Z delegacijami 
in delegati v skupščinah sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti usklajujejo, med seboj in 
s posebnimi družbenimi inte- 
resi, te potrebe in interese z 
materialnimi možnostmi ter 

določajo politiko razvoja in na- 
predek družbenih dejavnosti. 

REALNEJE 
VREDNOTITI 
PRISPEVEK 
DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI 

Delegati v Odboru so dal 
popolno podporo načelnirr 
opredelitvam in konkretnin- 
smerem aktivnosti, ki so vse- 
bovane v besedilu resolucije 
na osnovi razprave o Osnutku 
tega dokumenta. Ob tej prilož- 
nosti je bilo poudarjeno, da 
predstavlja resolucija eno od 
normativnih oblik angažirane- 
ga prizadevanja vseh družbe- 
nih sil, za ureditev zelo zahtev- 
nih vprašanj na tem področji 
družbenega življenja. 

V razpravi je bilo posebej 
postavljeno vprašanje, do ka- 
tere mere je svobodna menja- 
va dela sprejeta kot možnost, 
da se realneje odmeri prava 
vrednost prispevka družbenih 
dejavnosti in da se družbeno 
vrednoti delo temeljnih orga- 
nizacij združenega dela s po- 
dročja družbenih dejavnosti. V 
zvezi s tem je bilo poudarjeno, 
da družbena spoznanja še niso 
popolna, da bi lahko realneje 
ocenjevali vse tri temeljne vidi- 
ke prispevka družbenih dejav- 
nosti. Po Zakonu o združenem 
delu so namreč vsi trije temelj- 
ni vidiki prispevka družbenih 
dejavnosti: ustvarjanje nove 
vrednosti, povečanje produk- 
tivnosti skupnega dela in ra- 
zvoj družbe v celoti. 

Še vedno ne obstaja zgrajen 
inštrumentacij kazalcev na 
osnovi katerih bi lahko druž- 
beno vrednotili vse učinke teh 
prispevkov. Prvi poskusi v tej 
smeri, ki so bili storjeni, naj bi 
po mnenju delegatov odprli 
prostor za nadaljnje čim kon- 
kretnejše, predvsem pa sa- 
moupravno določanje tistih 
elementov, s katerimi bo ta pri- 
spevek realneje vrednoten. 

Odbor je na koncu sklenil, 
da se na osnovi vseh predlo- 
gov in sugestij pripravi novo 
besedilo predloga resolucije, 
ki bo poslano v mnenje ustrez- 
nim delovnim telesom republi- 
ških in pokrajinskih skupščin 
in delovnim telesom družbe- 
nopolitičnih organizacij v fe- 
deraciji. Pričakovati je, da bo 
Odbor po tem konec aprila pri- 
pravil končno besedilo predlo- 
ga resolucije in ga poslal Zvez- 
nemu zboru v sprejem. 
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NOVI PREDPISI 

Vsa dela pri regulaciji Donave morajo biti 

končana do leta 1983 

• Za zaključna dela pri zagotavljanju in izboljševanju pogojev plovbe na Donavi od 
Beograda do jugoslovansko-madžarske meje, je zagotovljenih 640 milijonov dinarjev 

Za izvedbo programa tretje 
etape del pri regulaciji Donave 
od Beograda do jugoslovan- 
sko-madžarske meje so z zvez- 
nim zakonom zagotovljena 
sredstva v višini 640 milijonov 
dinarjev. Uporabljena bodo za 
izgradnjo nasipov, raziskoval- 
na dela, snemanja na terenu, 
spremljanje razvoja morfolo- 
ških sprememb, študijska dela, 
rekonstrukcijo obstoječih plo- 
vil, nabavo potrebnih instru- 
mentov in podobno. 

To omenja Osnutek zakona 
o Programu tretje etape inve- 
sticijskih del in nabave opreme 
in tehničnih sredstev za regu- 
lacijo Donave od Beograda do 
jugoslovansko-madžarske me- 
je v obdobju od 1979. do 1983. 
leta. Osnutek omenjenega za- 
kona so dobili delegati Skup- 
ščine SFRJ in bodo o njem 
razpravljali na eni prihodnjih 
sej Zveznega zbora. 

Predlagani zakon zagotavlja 
končno izpolnitev prevzete 

mednarodne obveznosti SFRJ. 
Podonavske države, podpisni- 
ce Konvencije o režimu plovbe 
na Donavi, med njimi tudi Ju- 
goslavija, so se obvezale, da 
bodo na svojih območjih 
izvedle dela za zagotavljanje in 
izboljšanje pogojev plovbe na 
Donavi. S temi deli je potreb- 
no, na temelju priporočila Do- 
navske komisije, zagotoviti mi- 
nimalno globino 2,5 metra in 
minimalno širino 180 metrov 
oziroma v zavojih 200 metrov 
ter minimalni polmer zavoja v 
dolžini 1000 metrov. 

Do sedaj izvedeni investicij- 
ski program del ter tisti, s kate- 
rim je načrtovana tretja faza, 
sprejema Zvezni sekretariat za 
promet in zveze. Program za- 
jema ureditev Donave za plov- 
bo od Beograda (1168 km) do 
jugoslovansko-madžarske me- 
je (1433 km). Izvedba regula- 
cijskih del je predvidena za ob- 
dobje od 1965. do 1980. leta. 
Predvidene tehnične rešitve 

omogočajo, tudi po znanstve- 
nih predpostavkah, perspek- 
tivni razvoj plovbe. 

Zaradi dolgega roka izvedbe 
predvidenih del in vpliva na- 
ravnih dejavnikov na deforma- 
cijo rečnega korita, se lahko 
pojavijo spremembe na posa- 
meznih odsekih, ki bodo za- 
htevale popravke in spremem- 
be začrtanih rešitev v glavnem 
projektu. Ker dela potekajo v 
dolgem časovnem obdobju, se 
za vsako delovno etapo spreje- 
ma poseben zakon. 

Predvidena dela v tretji, zak- 
ljučni etapi investicijskih del 

pri regulaciji Donave od Beo- 
grada do jugoslovansko-mad- 
žarske meje pomenijo nadalje- 
vanje del na devetih odsekih, 
začetih v prvih dveh etapah, in 
vključujejo tudi dela na osmih 
novih odsekih. V prvih dveh 
etapah so bila v glavnem izve- 
dena dela, ki zagotavljajo naj- 
manjšo, 2,5 metra globoko, 
globino plovne poti. 

O Osnutku omenjenega za- 
kona so zahtevana in dobljena 
mnenja in pripombe republi- 
ških in pokrajinskih upravnih 
organov, ki so pristojni za pro- 
metne zadeve ter zainteresira- 
nih zveznih organov. 

OSNUTEK ZAKONA O PROGRAMU TRETJE ETAPE IN- 
VESTICIJSKIH DEL IN NABAVE OPREME TER TEHNIČ- 

0 NIH SREDSTEV ZA REGULACIJO DONAVE OD BEO- 
« GRADA DO JUGOSLOVANSKO-MADŽARSKE MEJE V 
\ OBDOBJU OD 1979. DO 1983. LETA 

8 

ANALIZE IN OCENE 

Povečanje cen na začetku leta ogroža 

politiko ekonomske stabilizacije 

• Nezadovoljive težnje iz prejšnjega leta so se prenesle v leto 1979 in se posebej 
kažejo v motnjah med ponudbo in povpraševanjem ter nerednim preskrbovanjem in 
zapiranjem tržišč 
• Zunanjetrgovinska menjava, motnje na svetovnem tržišču s surovinami, mone- 
tarna ekspanzija in ekspanzija kreditov iz leta 1978 prav tako delujejo na povečeva- 
nje cen 
• V januarju 1979 so se cene industrijskih proizvodov dvignile, v primerjavi na 
december lani, za 1,2 odstotka, cena na drobno za 1,6 cene storitev za 1,4 in 
življenjskih stroškov za 1,9 odstotka 
• Skupen porast življenjskih stroškov v januarju letos je dvakrat večji kot na 
začetku leta lani 
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• Za več kot 2300 dozdevno novih proizvodov zahtevajo višje cene, kar pa je 
samo ena od oblik pritiska na cene 
• Zvezni izvršni svet je sklenil, da dinamična rast cen in številne zahteve za njihovo 
nadaljnje povečevanje niso v skladu s sprejeto politiko ekonomske stabilizacije 

Že na začetku leta 1979 je 
prišlo do precejšnjega poveča- 
nja rasti cen in številnih zahtev 
za njihovo nadaljnje povečeva- 
nje. To ne le da ni v skladu s 
predvidenimi okviri rasti cen v 
letošnjem letu, ampak lahko 
postane vprašljiva tudi realiza- 
cija skupne politike ekonom- 
ske stabilizacije. V letošnje le- 
to so bile prenešene težnje iz 
lanskega leta, njihovo delova- 
nje pa je posebej čutiti v prvih 
mesecih in to predvsem pri 
premalo usklajenih blagovno- 
denarnih odnosih, v motnjah 
med ponudbo in povpraševa- 
njem ter nerednim preskrbo- 
vanjem in zapiranjem tržišč. 

To je poudarjeno v Informa- 
ciji Zveznega zavoda za cene o 
tendencah gibanja cen in živ- 
ljenjskih stroškov na začetku 
leta 1979 in o uresničenem po- 
večanju cen v januarju. Infor- 
macijo je Zvezni izvršni svet 
poslal v obravnavo Skupščini 
SFRJ. 

VPLIV EKONOMSKIH 
GIBANJ NA RAST CEN 

Ena glavnih nalog politike 
stabilizacije, ki je tudi temelj 
resolucije za leto 1979 je da 
zagotovi nižjo rast cen kot v 
letu 1978. Uresničitev tega ci- 
lja pa je odvisna predvsem od 
skupnih ekonomskih gibanj. 

V zadnjih letih je bilo opaziti, 
da je ekspanzija proizvodnje v 
neposredni zvezi z rastjo cen. 
V dvajsetletnem obdobju je 
porast realnega družbenega 
proizvoda za en odstotek 
ustrezal porastu cen za 1,8 od- 
stotka. V zadnjih desetih letih 
je ta odstotek znašal 2,3 od- 
stotka, v zadnjih sedmih letih 
pa - 2,9 odstotka. Zaradi tega 
se vse bolj čuti potreba za 
spremembo vedenja, da v letu 
1979 predvideni porast druž- 
benega proizvoda ne bi delo- 
val kot faktor pritiska na rast 
cen v prodaji na drobno. 

Zunanjetrgovinska menja na 
gospodarska gibanja in še po- 
sebej na cene vpliva bolj kot 
prejšnja leta vpliva na rast do- 
mačih cen. Znano je, da je 
prišlo do motenj na svetovnem 
tržišču s surovinami. Možno je 
tudi ponovno povečanje njiho- 
vih cen in to ne samo pod vpli- 
vom rasti cen surove nafte. 

Monetarna ekspanzija v letu 
1978 ima močan vpliv na cene 
v letu 1979. Ekspanzija kredi- 
tov v lanskem letu, ki je nado- 
meščala pomanjkanje akumu- 

lacije, deluje na rast proizvod- 
njih stroškov v letu 1979 in 
vpliva na zahteve za povečanje 
cen. 

Porast skupne in splošne 
porabe za 20 oziroma 27 od- 
stotkov v lanskem letu je prav 
tako deloval na zmanjšanje 
akumulativne in reproduktivne 
sposobnosti gospodarstva. 
Osebni dohodki že več let 
ustaljeno rastejo nad produk- 
tivnostjo dela, kar negativno 
deluje na gospodarstvo. 

V leto 1979, je rečeno v In- 
formaciji, smo vstopili z zado- 
voljivejšim domačim povpra- 
ševanjem, toda tudi z nesora- 
zmerji v materialnih bilancah. 
Povpraševanje prebivalstva je 
precej veliko. Sprejeti so bili 
ukrepi za pospeševanje izvoza 
in za prilagojevanje tečaja di- 
narja posameznim tujim valu- 
tam. Občutiti pa je premajhno 
ponudbo kmetijskih proiz- 
vodov in to predvsem v živino- 
reji za potrebe predelovalne 
industrije. 

NEZADOVOLJIVE 
TEŽNJE IZ PREJŠNJIH 
LET 

V letu 1978 se je povečala 
cena električne energije in tudi 
ostalih energetskih goriv, kar 
je krepilo inflacijske težnje, ki 
imajo vse bolj stroškovni zna- 
čaj. Kot je predvideno bi se 
cene v letu 1979 lahko dvignile 
za 8 odstotkov. Posebej je po- 
membna rast cen sodobnih 
proizvodov in nove tehnologije 
in še posebej sodobne opreme 
na škodo tradicionalnih proiz- 
vodov. 

Na osnovi naštetega je mo- 
goče sklepati, da domači de- 
javniki odločujoče vplivajo na 
dogajanja na področju cen, 
kakor tudi, da je na tem po- 
dročju najbolj vprašljiva dogo- 
vorjena stabilizacijska politika. 

Zaviranje rasti cen v decem- 
bru 1978 zaradi sprejetih po- 
sebnih ukrepov je v leto 1979 
preneslo povečan pritisk na 
rast cen. Zato porast cen in 
življenjskih stroškov v januarju 
1979 odraža stanje na prehodu 
iz enega v drugo leto, kot po- 
sledica tržne situacije in dejav- 
nikov kot so: povečanje cen 
proizvajalcev industrijskih 
proizvodov, porast cen libera- 
liziranih proizvodov, sezonska 
rast cen kmetijskih proiz- 
vodov, rast maloprodajnih cen 
industrijskega blaga široke 

porabe, kot tudi nadalnja rast 
cen storitev. 

PRETIRANE ZAHTEVE 
ZA POVEČANJE CEN 

Stanje na področju cen v za- 
četku leta 1979 je bolj nezado- 
voljivo kot je bilo pričakovati. 
Pri vseh organih pristojnih za 
cene so številne zahteve za po- 
večanje. V Zveznem zavodu za 
cene trenutno proučujejo 
okrog 130 sporazumov o pove- 
čanju cen. V več kot dveh tret- 
jinah sporazumov zahtevajo 
povečanje cen, ki pa je večje 
od povprečnega predvidenega 
povečanja v industriji. Pose- 
ben problem so cene proiz- 
vodov, ki se oblikujejo na 
osnovi pogojev na trgu. Za te 
proizvode je v Zveznem zavo- 
du za cene okrog 140 cenikov 
z več kot 3,500 proizvodi. Ena 
oblik pritiska na cene so tudi 
novi proizvodi, za katere je v 
Zveznem zavodu za cene 
okrog 170 cenikov z okrog 
2.350 proizvodi. Predpisi do- 
voljujejo, da organizacije zdru- 
ženega dela prijavijo nov pro- 
izvod, ki naj bi ga prodajali tu- 
di po novih cenah, samo če se 
zaradi porabe materiala spre- 
mene sestav ali uporabne vre- 
dnosti, stroški proizvodnje 
takšnega proizvoda, glede na 
podobne proizvode, spremeni- 
jo za več kot 5 odstotkov. V 
pogojih kadar je povpraševa- 
nje večje kot ponudba, trg pa 
relativno zaprt, se uporablja 
tudi ta možnost za povečanje 
cen. Zato je bila opravljena do- 
polnitev predpisov o cenah, po 
katerih se v zbornicah obliku- 
jejo komisije, ki naj ocenijo ali 
gre v določenih primerih res za 
nove proizvode. 

Na začetku leta 1979 je bilo 
več zahtev za povečanje cen 
električne energije, storitev 
(posebej tistih na katere vpli- 
vajo cene naftnih derivatov), 
radijsko in televizijske naroč- 
nine, marže za osnovne pre- 
hrambene proizvode, stanari- 
ne itd. Značilno je da zahteve 
in že dane obrazložitve za po- 
večanje cen elektroenergije ni- 
so manjše kot 15 odstotkov. 

Podobno je tudi pri povečanju 
cen storitev. Zahtevani odsto- 
tek povečanja cen storitev na 
katere je direktno vplivalo po- 
večanje cen nafte in njenih de- 
rivatov, je večji kot bi lahko bil 
na osnovi prej povečanih cen 
nafte. Pri ostalih storitvah so 
zahtevana povečanja večja od 
dogovorjenega povečanja cen 
za letošnje leto. 

VEČJI PORAST CEN 
OD PREDVIDENEGA 

V januarju 1979, v primerjavi 
z decembrom 1978, so se cene 
proizvajalcev industrijskih 
proizvodov dvignile za 1,2 od- 
stotka, cene na drobno za 1,6 
cene storitev za 1,4 in življenj- 
skih stroškov za 1,9 odstotka. 
Povečanje vseh naštetih cen je 
občutno višje kot v januarju 
prejšnje leto in ogroža splošno 
politiko cen v tem letu. V indu- 
striji je bil porast cen zabele- 
žen v 27 paogah v razponu od 
0,1 do 7,8 odstotka. Skupaj za- 
beležen porast v januarju je re- 
zultat občutnega povečanja 
cen manjšega števila panog. 
Povečanje cen električnih apa- 
ratov in strojev za 3,8 odstotka 
je vplivalo na skupen porast v 
industriji za 17 odstotkov. V 
elektroenergiji seje povečanje 
za 7,7 odstotkov odrazilo na 
skupnih cenah s 14 odstotki. 
Proizvodnja barvastih kovin je 
s povečanjem cen za 7,8 od- 
stotka vplivala na skupna po- 
večanja z okrog 14 odstotki, 
predelava barvastih kovin s 7,3 
pa na povečanje za okrog 6 
odstotkov. Povečanje cen v 
črni metalurgiji za 1,5 odstotka 
je vplivalo na cene proizvajal- 
cev za okrog 11 odstotkov. V 
proizvodnji žaganega lesa in 
plošč je povečanje cen za 4,8 
odstotka vplivalo na skupno 
rast industrijskih cen za okrog 
7 odstotkov. Samo na teh šest 
industrijskih panog odpade 
okrog 70 odstotkov skupnega 
povečanja cen industrijskih 
proizvodov v januarju 1979. 

Povečanja cen so bila zabe- 
ležena tudi na osnovi samou- 
pravnih sporazumov in druž- 
benih dogovorov - okrog 50 
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odstotkov povečanj cen. Od 
celotnega povečanja odpade 
20 odstotkov na povečanje cen 
liberaliziranih proizvodov in 22 
na temelju povečanja cen pro- 
izvodov iz pristojnosti republik 
in pokrajin. 

CENE NA DROBNO IN 
CENE STORITEV 
ZABELEŽILE VELIK 
SKOK 

Na začetku leta 1979 je priš- 
lo do pospešenega povečanja 
cen na drobno, obstaja pa ne- 
varnost, da se bo ta težnja na- 
daljevala. Glede na isto ob- 
dobje lani je občutno poveča- 
nje skupne ravni cen, rast ma- 
loprodajnih cen industrijskega 
blaga je dinamičnejša, večje je 
sezonsko povečanje cen kme- 
tijskih proizvodov, cene stori- 
tev pa pospešeno rastejo. 

Cene kmetijskih proizvodov 
so se povečale za 3,2 odstotka, 
industrijskih za 1,3 odstotka 
(od tega cene neprehrambe- 
nega blaga 1,4 prehrambenih 
proizvodov 0,9 odstotka) in ce- 
ne storitev za 1,4 odstotka. Na 
rast cen kmetijskih proizvodov 
je imelo pretežen vpliv sezon- 
sko- povečanje cen sadja in 
vrtnin, pri industrijsko-pre- 
hrambenih proizvodih cene 
predelave sadja in vrtnin, čo- 
kolade in začimb. Pri industrij- 
skem blagu so najbolj rasle ce- 
ne tekstila in obutve, pohištva, 
nekaterih elektroaparatov in 
predmetov za gospodinjstvo, 
sredstev za higijeno, zdravil, 
avtomobilskih gum ter ostalih 
predmetov iz usnja in gume. 

Skupna rast cen na drobno v 
republikah in pokrajinah se je 
gibala od 0,3 v SR Črni gori do 
2,8 odstotka v SAP Vojvodini. 
V SR Bosni in Hercegovini je 
bila ta rast 1,4 odstotka, v SR 
Hrvatski 1,0 v SR Sloveniji 2,5 
in v SR Srbiji brez pokrajin 1,3 
in v SAP Kosovo 1,5 odstotka. 

Na začetku leta 1979. pospe- 
šeno rastejo tudi cene storitev. 
V januarju je bilo povprečno 
povečanje cen storitev 1,4 od- 
stotka, kar je za več kot dva- 
krat več kot povečanje v istem 
času lani. 

Največji je bil porast cen kul- 
turnih storitev - za 5,7 odstot- 
ka, nato komunalnih storitev - 
2,4 odstotka, v okviru njih pa je 
največji porast tistih cen, na 
katere je vplivalo povečanje 
cen naftnih derivatov. Cene 
obrtnih uslug so rasle po že 
ustaljeni mesečni stopnji od 1 
do 1,5 odstotka. Opaziti je veli- 
ke razlike v stopnjah rasti v 
republikah in pokrajinah. Na 
področju SR Srbije brez po- 
krajin so cene storitev porasle 

za 0,3 odstotka, v SR Sloveniji 
pa za 4,6 odstotka. 

ŽIVLJENJSKI STROŠKI 
V JANUARJU 
POVEČANI ZA 1,9 
odstotka 

Pri takšnem gibanju cen bla- 
ga in storitev so življenjski 
stroški v januarju porasli za 1,9 
odstotka. V okviru tega so se 
stroški za nakup blaga pove- 
čali za 1,8 odstotka, medtem 
ko so stroški za storitve za 2 
odstotka višji kot januarja lani. 
Skupna rast življenjskih stro- 
škov v januarju letos je dvakrat 
večja kot na začetku lanskega 
leta. Pri tem je največji porast 
zabeležen v osnovnih skupi- 
nah življenjskih stroškov - pre- 
hrana, stanovanje, ogrevanje, 
razsvetljava in kulturne potre- 
be. Stroški prehrani so se po- 
večali za 2,4 odstotka glede na 
december lani in so z okrog 60 
odstotki vplivali na rast skup- 
nih življenjskih stroškov. 

Zaradi podražitve stanarin, 
komunalnih storitev, ogreva- 
nja in električne energije so se 
stroški za stanovanje povečali 
za 2,1 odstotka glede na isto 
obdobje lani, takšna rast pa je 
vplivala z 20 odstotki na skup- 
no rast življenjskih stroškov. 
Občutno povečanje naročnine 
za radio in televizijo (posebej v 
SR Sloveniji in SR Bosni in 
Hercegovini), kakor tudi pove- 
čanje cen ostalih kulturnih 
storitev je v januarju vplivalo 
na rast stroškov za kulturo in 
razvedrilo z 2,5 odstotka. 

Stopnje skupne rasti živ- 
ljenjskih stroškov v januarju 
1979 so bile različne po posa- 
meznih republikah in pokraji- 
nah. Najvišja rast je bila zabe- 
ležena na področju SR Slove- 
nije - 4,4 odstotka najnižji pa v 
Črni gori - 1,1 odstotka. 

V naslednjem obdobju je 
pričakovati nadaljno rast cen 
proizvajalcev industrijskih 
proizvodov z nekoliko manjšo 
stopnjo rasti kot v januarju. 
Prav tako je pričakovati pri- 
bližno isto ali pa še nekoliko 
pospešeno rast skupne ravni 
cen na drobno glede na pove- 
čanje v januarju. Podobno bo 
tudi z življenjskimi stroški, s 
tem da je treba računati na po- 
večan vpliv stroškov za prehra- 
no na rast skupnih življenjskih 
stroškov. 

ZAPLETENI 
EKONOMSKI POGOJI 
ZA URESNIČEVANJE 
POLITIKE 
STABILIZACIJE 

Potem, ko se je seznanil s 
problemi na področju cen, je 

Zvezni izvršni svet v začetku 
leta 1979 ugotovil, da dinamič- 
na rast cen in številne zahteve 
za povečanje niso v skladu s 
sprejeto politiko ekonomske 
stabilizacije in predvidenimi 
okviri rasti cen v letu 1979. 
Zvezni izvršni svet je razprav- 
ljal tudi o ukrepih in aktivno- 
stih, ki jih bo treba sprejeti, da 
bi zagotovili ustvarjanje pogo- 
jev za čim popolnejše uresni- 
čevanje politike ekonomske 
stabilizacije. Uspešno uresni- 
čevanje te politike je odvisno 
tudi od doslednega izvajanja 
politike cen, ki je določena z 
resolucijo za letošnje leto. 

Sprejeta politika cen se, ka- 
kor je sklenil Zvezni izvršni 
svet, izvaja letos v izredno za- 
pletenih ekonomskih pogojih, 
tako glede odnosov na notra- 
njem trgu, kakor tudi glede ne- 
zadovoljivih tujih vplivov. Na 
politiko cen neugodno vpliva 
tudi neadekvatna delitev do- 
hodka, rezultat česar je zmanj- 
šanje akumulacije gospodar- 
stva in pritisk na cene. Prisot- 
ne so prav tako velike izgube v 
gospodarstvu, ki zelo pritiska- 
jo na cene. 

Dogovor o izvajanju politike 
cen v letu 1979, ki so ga ja- 
nuarja podpisale vse republike 
in pokrajini, je bil po oceni 
Zveznega izvršnega sveta 
sprejet v pravem času. S tem je 
bila uresničena predpostavka 
za izvajanje politike cen v skla- 
du z Resolucijo in določena je 
jasna odgovornost vseh udele- 
žencev za izvajanje sprejete 
politike cen. Podčrtana je tudi 
potreba za stalno spremljanje 
in na osnovi tega pravočasno 
sprejemanje potrebnih ukre- 
pov za uresničevanje politike 
cen. 

Cene proizvodov in storitev, 
ki se oblikujejo po pogojih na 
trgu, kakor tudi cene novih 
proizvodov, precej rušijo sta- 
bilizacijsko politiko. Zvezni 
izvršni svet meni, da bi pri oce- 
njevanju realnosti zahtev za 
cene novih proizvodov pristoj- 
ni organi morali imeti selektiv- 
nejši pristop. Prav tako je treba 
preprečevati pritisk na cene z 
izjavami v javnosti, da bo 
ustavljena proizvodnja, če ne 
bo zadovoljeno zahtevanemu 
povečanju cen, z ustvarjanjem 
umetnega pomanjkanja na 
trgu, kakor tudi z neodgovor- 
nimi napovedmi o povečanju 
cen prek sredstev informira- 
nja. 

Izhajajoč iz sprejetega Do- 
govora o cenah, bi morali vsi 
udeleženci Dogovora spošto- 
vati sprejete obveznosti za 
izvajanje politike cen, vse 
družbenopolitične skupnosti 
pa bi morale zagotoviti večji 

družbeni vpliv na odločanje o 
cenah in javno reagiranje, če 
bi prišlo do obnašanja, ki ni v 
skladu s cilji ekonomske stabi- 
lizacije. 

ČIM HITREJE REŠITI 
ODPRTE PROBLEME 
TRŽIŠČA IN CEN 

Zvezni izvršni svet je sprejel 
predlog iz Družbenega dogo- 
vora o oblikovanju Sveta za 
spremljanje uresničevanja po- 
litike cen v letu 1979. Njegova 
naloga je, da preuči vprašanja, 
ki so pomembna za uresniče- 
vanje politike cen v tem letu in 
da o njih daje svoja mnenja in 
predloge Zveznemu izvršnemu 
svetu in izvršnim svetom repu- 
blik in pokrajin. Svet naj bi se- 
stavljali po en predstavnik 
Zveznega izvršnega sveta in 
izvršnih svetov republik in po- 
krajin, kakor tudi po en pred- 
stavnik družbenopolitičnih in 
drugih organizacij v federaciji. 

Posebej je pomembno ure- 
janje cen s samoupravnimi 
sporazumi v katerih bi morali 
biti zastopani širši interesi in 
vse osnovne zahteve politike 
ekonomske stabilizacije. Da bi 
to lahko uresničili je nujno 
večje vključevanje vseh sa- 
moupravnih struktur in spreje- 
manje ukrepov samoupravnih 
organov. 

Za uresničevanje politike 
ekonomske stabilizacije je naj- 
pomembnejše dosledno ure- 
sničevanje sprejetih nalog o 
gibanju vseh oblik porabe v 
skladu z realnim dohodkom, 
zmanjševanje izločanja iz do- 
hodka in prilagajanje investicij 
dohodku, ki je realno na raz- 
polago. Na ta način bo breme 
stabilizacije razdeljelno na 
razpolago. Na ta način bo bre- 
me stabilizacije razdeljeno na 
vse strukture in dele družbe, 
istočasno pa bi se zmanjšala 
potreba za povišanje cen. Prav 
tako se je treba upreti mnenju 
in praksi, da se lahko določeni 
problemi ekonomskega polo- 
žaja organizacij združenega 
dela, grupacij in panog rešuje- 
jo s povišanjem cen. 

Nujno je treba vsestransko 
oceniti ekonomski položaj 
združenega dela, da bi po 
sprejetih ukrepih dosegli večjo 
produktivnost dela in učinko- 
vitost v gospodarjenju. 

Zvezni izvršni svet na koncu 
ocenjuje, da se morajo za izva- 
janje politike ekonomske sta- 
bilizacije angažirati vsi druž- 
beni subjekti, da bi čim uspeš- 
neje reševali odprte probleme 
na področju tržišča in cen. 
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SPREJETI ZAKONI 

Delegati v Zveznem zboru 
Skupščine SFRJ so na seji, ki 
je bila 27. februarja sprejeli: 

Zakon o reševanju kolizij 
zakonov in pristojnosti v sta- 
tusnih, družinskih in dednih 
razmerjih (AS 538), ki je potre- 
ben zaradi nove delitve zako- 
nodajne pristojnosti med fede- 
racijo in republikami ter po- 
krajinama. Z delitvijo pristoj- 
nosti je namreč mogoče ureja- 
ti ista pravna razmerja v posa- 
meznih republikah in pokraji- 
nah različno, kar vodi do tako 
imenovanih kolizij zakonov. Za 
preprečitev te možnosti ome- 
njeni Zakon določa pravila, v 
katerih je predvideno, kateri 
od možnih zakonov bo upo- 
rabljen za reševanje posamez- 
nega razmerja. S tem aktom je 
urejena kolizija zakonov samo 
za področja statusnega, dru- 
žinskega in dednega prava, 
delno pa tudi za premoženjsko 
pravo. 

Po hitrem postopku so spre- 
jeti: 

Zakon o odobritvi posojila 
Socialistični avtonomni po- 
krajini Kosovo iz sredstev 
stalne proračunske rezerve 
federacije z obveznostjo vra- 
čila (AS 104) v znesku 150 mili- 
jonov dinarjev. Ta začasni 
ukrep mora, do končnega re- 
ševanja problema, premostiti 
finančne težave SAP Kosovo 
pri opravljanju z Ustavo dolo- 
čenih funkcij in obveznosti. 
Posojilo mora biti vrnjeno v 
stalno proračunsko rezervo do 
31. decembra 1979. ieta. 

Zakon o spremembah zako- 
na o pogojih in postopku sa- 
nacije (AS 108), podaljšuje rok 
za izdelavo sanacijskih pro- 
gramov s 30 do 90 dni, da bi 
tako zagotovili kvalitetnejše 
programe in uspešnejše po- 
slovanje v prihodnjem obodb- 
ju. Druga pomembna spre- 
memba določa, da se namesto 

z zakonom zajamčenih oseb- 
nih dohodkov delavcem v or- 
ganizacijah, ki izkazujejo izgu- 
bo, osebni dohodki lahko iz- 
plačujejo do višine zneska 
povprečnega osebnega do- 
hodka izplačanega za devet 
mesecev prejšnjega leta, ven- 
dar največ do zneska povpreč- 
nega osebnega dohodka repu- 
blike ali pokrajine. Vzrok je ta, 
da ne bi prišlo do znatnega 
poslabšanja standarda delav- 
cev v prizadetih organizacijah. 

Na seji 28. februarja so dele- 
gati v Zboru republik in pokra- 
jin sprejeli naslednje zakonske 
akte: 

Zakon o zagotavljanju sred- 
stev Federacije za dodatno 
vlogo SFRJ k povečanju kapi- 
tala Mednarodne finančne 
korporacije (AS 85), s katerim 
se v Proračunu federacije za 
prihodnja štiri leta, za dodatno 
vlogo SFRJ k povečanju kapi- 

tala te mednarodne finančne 
organizacije, zagotavlja zne- 
sek 43,2 milijona dinarjev. Me- 
dnarodna finančna korporaci- 
ja je namreč sprejela odločitev 
o povečanju svojega kapitala 
za 540 milijonov dolarjev. Dr- 
žave članice, med njimi tudi 
Jugoslavija, morajo do 1. fe- 
bruarja 1982. leta vplačati svoj 
del povečanja. 

Zakon o ratifikaciji Spora- 
zuma o garanciji med SFRJ in 
Mednarodno banko za obno- 
vo in razvoj (YU 1621) (AS 
106), ki ga je Jugoslavija z 
amenjeno Banko sklenila no- 
vembra 1978. leta, daje garan- 
cije za pogodbo Združene 
banke Sarajevo o posojilu v 
znesku 55 milijonov dolarjev. 
Posojilo bo porabljeno za fi- 
nanciranje kmetijstva in 
agroindustrije v Bosanski kra- 
jini, njegovo izkoriščanje pa se 
je začelo 28. februarja letos. 
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